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LECTURA  DUHOVNICEASCĂ

Un om poate fi cunoscut destul de bine după cărțile pe care le 
citește. Dacă are obiceiul să citească cărți rele - putem 
concluziona cu destulă încredere că este un om rău; pe de altă parte, 
dacă citește în mod obișnuit cărți evlavioase - putem presupune în 
mod rezonabil că este un om evlavios. Cum așa? Acest lucru se pune 
pe seama faptului că natura cărților citite de o persoană  este în mod 
normal natura gândurilor sale; și, așa cum gândește un om, așa este 
și persoana. În consecință, lecturarea literaturii duhovnicești este de 
mare ajutor pentru a fi evlavios.
Mă tem că prea puțini își dau seama cât este de importantă, pentru 
progresul nostru spiritual, cultivarea gustului pentru citirea 
literaturii duhovnicești. De regulă, cei care au gust pentru cărțile 
spirituale și le citesc, prosperă în Domnul, în timp ce acei care nu 
găsesc nici o bucurie în astfel de cărți sunt foarte dezavantajați. 
Cineva a spus că „cel care începe să ducă o viață evlavioasă, fără să-i 
placă lectura spirituală, are de obicei parte de dificultăți înzecite”. 
Cei mai spirituali oameni, indiferent de vârstă, au avut o afinitate 
puternică pentru citirea cărților duhovnicești.
Cu toate acestea, în cazul în care că cititorul meu nu are un astfel 
de gust sau o astfel de afinitate, el nu trebuie să se descurajeze, 
deoarece dragostea pentru o astfel de lectură poate fi creată și 
dezvoltată prin perseverare în citirea literaturii duhovnicești. Așa 
cum o persoană, care nu savurează o anumită mâncare, poate învăța 
să-i placă, dacă va persista să o mănânce, tot așa o persoană care nu 
are gust pentru cărțile duhovnicești poate ajunge să se bucure de ele, 
dacă le va analiza cu sârguință și cu rugăciune.
Lectura spirituală revigorează intelectul, încălzește sentimentele și 
naște în noi dorința pentru mai multă plinătate din Dumnezeu și 
pentru o viață mai cerească. Este deosebit de utilă pentru rugăciune. 
Când mintea este plictisită iar duhul este abătut și nu știm ce să ne 
rugăm, citirea unui poem spiritual va stimula adesea mintea, va 
îmbărbăta și va anima sufletul, încât ne va fi ușor să ne rugăm.
În ceea ce privește cărțile de citit, Biblia, desigur, este cea mai bună 
dintre toate. Însă avem nevoie și de alte cărți. Deși nici o altă carte nu 
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poate lua locul Bibliei și niciunul dintre noi nu ar trebui să neglijeze 
citirea ei - există multe cărți care pot fi citite în mod profitabil în 
legătură cu ceea e scris în Biblie. Însă, oricare ar fi cartea spirituală 
pe care o citești - nu citi prea repede. Gândește-te și digeră ce e scris 
pe măsură ce pacurgi acea carte. Înalță-ți constant inima către 
Dumnezeu în rugăciune. Albina care adună mierea nu este cea care 
zboară foarte repede din floare în floare, ci ea este acea albină care 
pătrunde în floare ca să strângă nectarul. Câteva propoziții păstrate 
în minte și inimă, și la care medităm până când au devenit parte din 
noi, sunt mai de folos decât multe pagini citite superficial.
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PREFAȚĂ

Dacă lectura acestei mici cărți va încuraja pe cineva pe cale, în 
călătoria sa de pelerin prin lumea aceasta, dacă îi va trezi în suflet un 
zel mai mare, dacă va creea o dorință mai puternică de a trăi mai 
mult asemenea lui Hristos, dacă va oferi o mai bună înțelegere a 
modului de a trăi viața, atunci acest biet slujitor al Domnului va fi 
răsplătit din plin pentru toată munca sa. Chiar și în rândul copiilor 
lui Dumnezeu există o înclinație, cel puțin din partea câtorva, sau 
poate mai mult decât a câtorva, de a încetini mersul lor pe calea 
Domnului și de a nu fi cei mai buni și mai activi pentru Dumnezeu. 
Sperăm că această mică carte îi va trezi pe aceștia la o mai mare 
râvnă și seriozitate. Perseverența, da, aplicarea în mod constant, este 
secretul succesului în toate aspectele vieții - mai ales în cele ale vieții 
creștine.
Acest volum este scris pentru toți cei care doresc să-i fie plăcuți lui 
Dumnezeu printr-o viață bine trăită. Este adus la lumina tiparului în 
Numele Domnului Isus, cu rugăciunea ca Dumnezeu să 
binecuvânteze și să ajute atât cititorul, cât și scriitorul, să trăiască 
viața în cel mai bun mod și să împlinească scopul lui Dumnezeu cu 
privire la el.
Slujitorul tău umil, cu dragoste creștină,

James Orr
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INTRODUCERE

Avem o singură viață de trăit, doar una. Gândește-te la asta pentru o 
clipă. Existăm în lumea aceasta a timpului, făcând călătoria vieții 
noastre. În fiecare zi suntem mai departe de leagăn și mai aproape de 
mormânt. Ce gând cutremurător! Vedeți nașterea vieților umane; 
auziți cadența grea a acestor vieți în marșul lor înainte. Unii abia își 
încep călătoria vieții, unii sunt pe coasta dealului, unii au ajuns în 
vârf, iar alții sunt la jumătatea pantei dinspre apus. Dar unde 
mergem cu toții? Ascultați cu atenție și veți auzi un singur răspuns: 
„Eternitate!” Dincolo de strălucirile care slăbesc, care sunt pe moarte, 
ale apusului vieții, se află un ocean nemărginit, fără sfârșit, numit 
Eternitate! Într-acolo și eu și tu, călătorim zilnic.
Timpul este ca o roată mare care se învârte. Continuă și continuă. 
Unii intră,  alții ies. Dar unde se îndreaptă aceștia din urmă? În 
eternitate! Poți vedea acel bătrân cu trupul gârbovit, cu părul alb ca 
neaua și pașii clătinați? Runda lui a fost lungă, dar în cele din urmă a 
ajuns la capăt. Vezi omul de vârstă mijlocie? Runda lui nu a fost atât 
de lungă, dar trebuie să se retragă. Uită-te la tânăr. A stat doar puțin 
timp - dar este adus la locul de despărțire. El a crezut că runda lui va 
fi mult mai lungă. A presupus că tocmai începea - când acea mână de 
gheață l-a apucat și plasatorul i-a spus: „Vino, ți-ai făcut runda și 
trebuie să pleci!” Pruncul, care în această dimineață a plâns firav 
pentru prima dată, poate să scoată ultimul său scâncet în seara asta. 
Și astfel se duc. Dar unde? În eternitate.
Dacă ar fi să începi astăzi să întrebi fiecare persoană pe care ai 
întâlnit-o, „Unde te duci?” și, dacă ar fi posibil să călătorești în lumea 
întreagă și să pui această întrebare fiecăruia dintre locuitorii 
Pământului, nu ai primi decât un singur răspuns: „Eternitate”.
„O, Eternitate, Eternitate lungă!
Auzi pașii solemni ai Eternității!"
O singură viață e de trăit! Doar o singură viață - și apoi trebuie să ne 
confruntăm cu o eternitate vastă, fără sfârșit! Vom parcurge calea 
vieții doar o singură dată. Fiecare pas pe care îl facem este un pas 
care nu mai poate fi iarăși făcut.
Fiind conștienți de acest lucru, care ar fi persoana care n-ar dori să-L 
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cheme pe Dumnezeu Cel Atotînțelept ca să-i îndrume fiecare pas? 
Dacă am putea, atunci când facem un pas greșit, să ne întoarcem și 
să-l facem din nou, n-ar mai fi atât de mare nevoie să pășim cu grijă. 
Însă nu ne mai putem întoarce niciodată. Lăsăm urme. Așa cum sunt 
pașii noștri, așa vor fi și urmele lăsate în urmă, care vor spune 
povestea vieții noastre. Dacă am avea douăzeci de vieți de trăit, cum 
am trăi această viață nu ar avea o importanță atât de mare. Am avea 
atunci încă nouăsprezece vieți în care să corectăm erorile și păcatele 
acesteia; dar vai! nu avem decât una! Prin urmare, ce-ar trebui să 
căutăm mai serios să aflăm, decât să aflăm cum să trăim?

Nu ne îndoim că în inima cititorului există o dorință puternică de a 
trăi viața așa cum trebuie trăită. Slavă Domnului, poți s-o trăiești 
astfel! Îți dorești ca viața ta să fie ca oază plină de viață, unde 
călătorul obosit să se învioreze. Ai văzut, după ce apune soarele, 
razele de lumină zăbovind pe culmea dealurilor, pe vârful copacilor și 
aurind norii pufoși. Ai vrea ca acele raze frumoase de lumină din 
viața ta să mai zăbovească un timp după ce soarele tău a apus? O, tu 
poți realiza acest lucru. Faptele pe care le faci vor trăi în urma ta 
după ce ai plecat din lumea aceasta. Ele sunt urmele lăsate. Cineva a 
spus că în fiecare zi, cât suntem aici, construim casa pe care urmează 
s-o ocupăm în eternitate. Dacă lucrul acesta este adevărat, nimic n-ar 
trebui să ne preocupe așa de mult ca felul în care trăim. Unii oameni 
își dedică timpul și abilitățile pentru a inventa lucruri; unii studiază 
politică de guvernare; unii studiază artele, alții științele; însă n-am 
ajuns să învățăm ceva mai mult despre cum să trăim. Mulți se 
gândesc mult la modul în care doresc să moară, însă haidem să 
învățăm cum să trăim - dacă trăim bine,  atunci vom muri bine.

Din moment ce avem doar o singură viață de trăit și din moment ce 
odată trăită viața, trebuie să ne confruntăm cu veșnicia, sunt sigur că 
există mulți oameni care ar vrea să profite la maximum de viață. Sunt 
mulți care își doresc să fie cei mai buni în viață. Această lume nu este 
un teren de joacă sau un loc în care să risipești timpul. Este un loc de 
muncă, un loc de trudă, un loc de trăit cu scop și seriozitate, un loc de 
făcut ceva. Viața nu ne este dată ca s-o risipim și nici s-o irosim, ci ea 
ne este dată să împlinim un scop hotărât în mintea Creatorului. Dacă 
ne vom propune să o trăim așa cum ar trebui, Dumnezeu ne va ajuta 
și niciun om nu ne va putea împiedica. Putem cumpăra comori 
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pentru eternitate folosind în mod adecvat timpul.  A irosi timpul este 
într-adevăr cea mai mare risipă. Dacă risipiți un dolar – poate îl 
puteți recâștiga; dar un moment irosit nu poate fi recâștigat 
niciodată. 
Există o mare responsabilitate în viață. În principal aceasta înseamnă 
să trăiești. Timpul exista și atunci când eu și tu nu existam, însă la 
momentul de față suntem și noi. Suntem și nu mai poate veni 
niciodată un moment în care să nu mai fim. Eu și tu vom exista 
întotdeauna cumva, undeva.
Un gând frumos ce îmi vine în minte este că am suficient timp să fac 
tot ceea ce Dumnezeu intenționează să fac, și să fac lucrul aceasta 
bine. Apoi vine un alt gând, un gând care mă înspăimântă: binele pe 
care îl fac (suma utilității mele) va fi mai mic decât ar trebui să fie 
dacă voi petrece o clipă în mod inutil. Dumnezeu ne va acorda tot 
timpul de care avem nevoie pentru a realiza tot ceea ce ne propune să 
realizăm, însă El  nu ne dă nici un moment pentru a-l risipi.
Misiunea acestui mic volum este să vă întărească, să vă impulsioneze 
și să vă ajute să vă petreceți viața așa cum ar trebui. Fie ca Marele 
Învățător, care a promis să „ne arate calea vieții,” (Ps.16:11) să 
binecuvânteze această mică lucrare și să fie de ajutor cuiva să trăiască 
o viață curată și nobilă și să fie de folos la împlinirea întregului plan 
al lui Dumnezeu în acest dar al vieții.

Autorul
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Așa cum sunt îndreptate pânzele

Privesc în larg, de pe țărmul mării,
și văd navigând multe corăbii.
Vântul prin pajiști adie lin,
Soarele-i sus pe cerul senin.

Ele se-ndreaptă spre est sau spre vest
și chiar spre nord sau spre sud, pe unele zăresc.
Cum pot pe-atâtea căi să navigheze
Când vântul suflă doar dintr-o direcție?

Răspunsul, un căpitan bătrân, mi l-a dat,
Ce-avea de sarea mării părul grizonat.
„Nu vântul decide-al corăbiei curs
Ci felul în care omul pânzele a pus.“

**************************

Privesc în larg de pe țărmul vieții
și văd navigând multe corăbii
Nu-i nor pe cerul senin
Și vântul din ceruri suflă lin.

Ele se-ndreaptă spre est sau spre vest
și chiar spre nord sau spre sud, pe unele zăresc.
Poate-orice corabie să meargă unde dorește,
Când vântul suflă doar dintr-o direcție?

O voce-a vorbit atunci în sufletul meu
„Nu decide suflarea vântului mersul mereu.
Căci orice călător și-alege o țintă
și spre-acel scop pânzele și le îndreaptă.“
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MODELUL DE VIAȚĂ

Când facem ceva, este bine să avem întotdeauna un model după care 
să ne îndrumăm munca. De fapt, nimic nu se face fără un model, fie 
că acesta e real, fie că e imaginar. Băiețelul care își face o jucărie, are 
în minte un model prin care își ghidează munca. La fel, sculptorul are 
în minte un model și, pe măsură ce „marmura pierde - imaginea 
crește” în asemănarea viziunii din sufletul său.
Pentru a putea trăi această unică viață a noastră așa cum ar trebui 
trăită, avem nevoie de un model perfect după care să o modelăm. 
Slavă Domnului, acest model perfect de viață poate fi găsit. Dintre 
nenumăratele vieți care au fost trăite de la Adam până în ziua de azi, 
a existat doar una pe care o putem lua ca model. Aceasta este viața lui 
Isus. El spune: „Eu sunt Viața”(Ioan 14:6). Pentru a trăi bine această 
viață a noastră și pentru a o trăi la cel mai înalt grad de perfecțiune, 
trebuie să o modelăm în conformitate cu viața glorioasă a lui Hristos. 
Viața lui Isus este modelul de viață pentru fiecare creștin. El ne 
invită, da, ne poruncește chiar, să-L urmăm, să pășim pe urmele 
pașilor Lui, să umblăm așa cum a umblat El.
Au existat mulți oameni buni în lume, dar niciunul dintre ei nu ne 
oferă un adevărat model de viață. A fost totuși un om care a spus: 
„călcați pe urmele mele”, dar el a adăugat imediat „întrucât și eu calc 
pe urmele lui Hristos”. Este posibil ca omul să poată trăi în așa fel 
încât să descopere în el viața lui Hristos. Putem apoi să-l urmăm, nu 
pe el, ci viața lui Hristos care este manifestată prin el.
Permiteți-mi să spun aici un cuvânt despre un subiect la care s-ar 
putea să mai avem multe de spus pe parcurs. Cea mai grandioasă și 
mai nobilă lucrare pe care a făcut-o vreodată omul este ca prin viața 
sa să facă cunoscută altuia viața lui Hristos, ajutând astfel ca acea 
persoană să fie modelată după chipul lui Isus.
Era o floare micuță care a crescut într-un loc atât de umbrit, încât 
nicio rază de la soare nu putea să cadă direct pe ea. Totuși, exista o 
fereastră care era situată din întâmplare într-un anumit loc așa încât, 
la o oarecare oră după-amiaza, reflecta razele soarelui și le răspândea 
peste floare, dându-i astfel culoare și frumusețe și ajutând-o să 
înflorească.
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Tot așa, unii oameni trăiesc într-o umbra deasă. Nicio lumină a lui 
Hristos n-a strălucit asupra lor. Dacă tu trăiești astfel încât să 
reflectezi viața lui Hristos și s-o îndrepți asupra lor, încât să le 
imprimi o viață mai sfântă, atunci nu ai trăit în zadar. A face 
cunoscută cuiva viața lui Hristos în puritatea și frumusețea ei,  și a 
influența persoana respectivă, chiar și puțin, să trăiască mai bine și 
să-L iubească mai mult pe Isus, este o lucrare a cărei valoare nu 
poate fi niciodată calculată. Cel care ajută pe un altul să aibă un mod 
de viață mai sfânt face mai mult decât cel care câștigă o mare onoare 
și bogăție lumească. Binecuvântată este cu adevărat acea viață care 
face ca o altă viață să semene mai mult cu Hristos. O, de ne-ar 
cuprinde acest gând inimile și ne-ar umple cu un mai mare zel de a 
trăi viața asemenea lui Dumnezeu!
Scriptura ne spune cu vocea ei să fim „urmași ai lui Dumnezeu ca 
niște copii preaiubiți”. Când copiii sunt iubiți de inima tatălui, 
acestuia îi place să-i vadă ascultători. Lui Dumnezeu îi sunt drag 
copiii Săi și El dorește ca ei să-L urmeze. A-L urma pe Dumnezeu 
înseamnă a-L imita, sau a fi ca El. Acesta este adevăratul mod de 
viață.
„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată 
purtarea voastră”. (1Petru 1:15). Numai cei care trăiesc cu evlavie în 
toată purtarea lor își petrec zilele pelerinajului vieții lor așa cum ar 
trebui. Isus a umblat în adevăratul mod de viață; ni se spune să 
călcăm pe urmele pașilor Lui. Dacă vom păși în fiecare zi exact în 
locul în care a călcat Isus, atunci când vom privi în urmă, nu vom 
putea vedea o urmă proprie; dar dacă facem un singur pas greșit, 
urma lăsată va arăta abaterea noastră de la modul adevărat de viață. 
Cât de profunde și solemne sunt cuvintele Scripturii prin care ni se 
poruncește să umblăm așa cum „Isus a umblat”! (1Ioan 1:6)
Isus spune: „Eu sunt Calea” (Ioan 14:6). Nu există altă cale care să fie 
corectă și perfectă. Dacă vom umbla așa cum a umblat Isus atunci 
vom merge pe adevărata cale a vieții. Numai aceasta este calea care 
duce la porțile de aur ale gloriei și la locurile de odihnă ale Raiului. 
Lumea aceea strălucitoare de fericire ne încurajează să mergem 
înainte. Dacă-L vom urma pe Isus și vom trăi așa cum a trăit El, 
încuviințarea lui Dumnezeu ne va însoți, iar mâna Lui întinsă ne va 
ajuta pe drumul vieții și, în cele din urmă, ne va ajuta să trecem peste 
râul învolburat al morții, până vom ajunge la țărmul însorit al 
odihnei veșnice. De multe ori s-ar putea să obosim pe cale și să 
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credem că aproape ne seacă puterile; dar când ne amintim că aceasta 
este calea pe care a umblat Isus, vedem atunci cerurile deschizându-
se și putem zări locul pregătit pentru noi, iar ostenelile drumului 
devin mai ușoare.
Privește pe acel bătrân pelegrin care călătorește panta apusului vieții. 
Soarele se apropie de asfințit. Lung și ostenitor a fost pelerinajul său, 
însă a mers pe calea pe care a călcat Mântuitorul său. Sunt mulți ani 
de când viața lui este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. A trăit în 
Hristos, s-a mișcat și și-a avut ființa în El. Acum face ultimul său pas 
pe țărmul acestui timp; se pierde din privirea noastră trecând prin 
porți în acea țară în care se sfârșesc ostenelile și soarele nu apune 
niciodată. Însă viața lui a fost viața lui Isus. El a fost sfânt, precum 
Dumnezeu este sfânt; el a mers, așa cum a mers Isus. Așa trebuie să 
trăim. Acesta este adevăratul mod de viață și singura cale spre viața 
veșnică. Cel care nu trăiește cu Hristos pe pământ, nu poate trăi cu el 
în Rai! Cel care nu trăiește așa cum a trăit Isus, nu trăiește așa cum 
ar trebui. Viața lui Hristos a fost viața desăvârșită. A noastră este 
desăvârșită în măsura în care Îl imităm.

Stăpâne Hristoase ia viața mea
Sfințește-o, să fie la fel ca a Ta;
Orice faptă, gând și cuvânt fie ca mereu
Să izvorască din Tine Dumnezeul meu.

Călăuzește-mi pașii, străjuiește-mi inima;
Nu mă lăsa de Tine a mă depărta;
Lasă-mă să respir din undele iubirii
Ca sufletul meu să se înalțe spre Tine.

Lângă Tine, Isuse, aproape să fiu;
Strânge-mă în brațul puternic al Tău;
Ține-mă, lângă inima Ta străpunsă să fiu mereu;
 Lasă-mă să mă ascund la sânul Tău!

Învață-mă deplin Voința și Cuvântul Tău,
Ca viața-mi să fie umplută de Dumnezeu;
Învață-mă, Mielule divin de pe Golgota,
Cum să trăiesc această viață pentru slava Ta!
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CUM SĂ TRĂIEȘTI VIAȚA PE CARE A TRĂITO HRISTOS

În mod natural, omul nu poate trăi o viață ca viața lui Hristos. Însă 
Hristos a promis că va veni în inima noastră și va trăi în noi. Pentru 
ca Domnul Hristos să locuiască în inima noastră și ca noi să putem 
trăi viața Sa, trebuie să existe o renunțare la viața sinelui nostru. 
Trebuie ca sinele să moară, pentru ca Hristos să poată trăi. Este cu 
adevărat minunat și glorios faptul că este posibil ca omul să poată 
trăi viața lui Hristos în această lume. Însă iată secretul: omul 
încetează să trăiască viața sa proprie și în el începe să trăiască 
Hristos.
Imaginați-vă o figură de bronz, goală pe dinlăuntru, care are 
imaginea exactă a unui om. Să presupunem că umpleți această figură 
goală cu un fel de viață pe care o vom numi viață de sine. Această 
viață se referă la folosirea mâinilor și picioarelor și a ochilor, 
urechilor, limbii; pe scurt, toate membrele acestei figuri de alamă, 
însă folosindu-le în interes propriu. Acum vrei să faci o schimbare; 
vrei ca acea imagine să vorbească, să acționeze și să gândească doar 
pentru tine. Mai întâi trebuie să curmi viața care folosește figura, să o 
curățești complet și apoi să intri tu însuți în ea. Odată ajuns 
înlăuntru, poți folosi toate membrele acelei figuri pentru tine.
Corpul tău este ca acea figură goală din bronz. A existat o viață în tine 
care a folosit toate membrele corpului tău în interesul sinelui. Dar a 
avut loc o schimbare. Ai fost făcut o creatură nouă, o nouă creație. 
Viața pe care ai avut-o odată a fost curmată - a fost răstignită; apoi 
Hristos a pășit în inima ta, iar acum folosește toate membrele 
corpului tău pentru Sine. Încă trăiești, dar nu mai trăiești tu, ci 
Hristos trăiește în tine. În trecut, ceea ce făceai, făceai pentru tine, 
acum toate le faci pentru Hristos. La fel cum odinioară ai trăit în mod 
expres și intenționat pentru tine, acum faci lucrurile în mod expres și 
intenționat pentru Isus, pentru că El este acum Cel care trăiește și nu 
mai trăiești tu însuți.
Îți amintești cum mai demult îți planificai viața pentru tine. Seara, în 
timp ce erai întins pe patul tău,  la fel dimineața și pe tot parcursul 
zilei, te gândeai la ce aveai de gând să mănânci sau să bei, ce aveai să 
îmbraci, unde urma să trăiești, unde aveai de gând să pleci și ce aveai 
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de gând să faci. Dar acum ești schimbat; ești o creatură nouă. Acum 
nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine. Acum nu mai mănânci 
pentru tine, ci pentru Isus. Acum mergi, nu unde te conduce sinele, ci 
unde-I place Vieții din tine să meargă și unde vrea Aceasta să te duci. 
Faci lucruri, nu pentru tine, ci pentru Isus.

Doamne, eu mor, ca Tu în mine să poți trăi, 
Să mă umpli Tu pe deplin, în totul doar Tu să fii,
Ca tot ce gândesc, tot ce vorbesc sau fac,
Totul să fie, Doamne, pentru Tine, să-ți fie pe plac.

Din eul meu să nu mai rămână, nici măcar o bucățică.
Să moară în întregime.
O, să nu mai fac nimic pentru mine,
să nu mai trag în piept nici măcar o suflare egoistă!

Mântuitorul meu să trăiască în mine,
Să mă umple pe de-a-ntregul, cu Sine
Să-mi facă inima tronul Său regesc
Și să aibă în toate control împărătesc.

E tot ce cer; numai atât doresc;
cu inima mea dup-aceasta tânjesc,
Mulțumit să fiu chiar un rug în pustiu
Dar să țin focul sfânt al lui Dumnezeu!

Mă proștern, Hristoase, la picioarele Tale
O mână de lut supusă ce stă în mâna Ta,
Tu modelează-mă precum vei vrea,
Să înfăptuiești voia Ta bună în toate cele!
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CALEA BIBLICĂ

Dacă Biblia nu ne-ar fi fost dată, n-am mai fi știut felul cum a umblat 
Isus. Însă, El ne-a dat Cuvântul Său. Calea Bibliei este Calea lui 
Hristos și, prin urmare, ea este adevărata cale a vieții. O, pelegrinule 
ce călătorești spre Împărăția cerească - Cuvântul lui Dumnezeu îți va 
fi o candelă pentru picioarele tale și o lumină pe cărarea ta. Te va 
lumina până vei ajunge acasă. Nu va fi niciodată o zi prea întunecată, 
căci razele de lumină din binecuvântata Biblie vor străpunge 
întunericul și vor lumina strălucitor calea ta. Dacă uneori nu poți 
vedea exact unde a pus pasul Isus, atunci ia în mână prețioasa Carte 
a lui Dumnezeu și ea va fi ca un felinar care îți va arăta modul în care 
a pășit Isus.
Într-o dimineață de iarnă, un tată a parcurs o distanță mare prin 
zăpada adâncă pentru a hrăni oile sale. Câteva ore mai târziu, un 
băiețel a fost trimis să-l cheme pe tatăl său acasă. Copilul pășea cu 
grijă pe urmele din fața lui, însă curând a apărut un nor întunecat și 
viscolul orbitor i-a îngreuiat atît vederea încât a a pășit de multe ori 
pe lângă. În lumina frumoasă și clară a Bibliei putem vedea tot 
drumul pe care a umblat Isus. Dacă vom umbla în conformitate cu 
Biblia, vom merge așa cum a umblat Isus și nu ne vom abate nici un 
pas. Fă din Cuvântul binecuvântat al lui Dumnezeu călăuza ta, dacă 
vrei să umbli pe calea vieții fără abatere și dacă vrei să fii fericit.

„Și ades pentru alinarea ta
citi-vei Ghidul și Harta:
Pentru minte, înțelepciune are,
pentru inimă, dulce alinare;
Ca mentor Ea îți va sluji;
pe-o cale dreaptă, în siguranță, te va călăuzi,
tot timpul pribegiei tale, cât aceasta va fi,
fi-va curând sau mai trârziu când se va sfârși".

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, 
să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca 
omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice 
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lucrare bună”. (2Timotei 3:16-17). Dacă primim în inimile noastre, 
prin credință, înțelepciunea în neprihănire așa cum este dată de 
Scripturi, aceasta ne va maturiza spiritual. O, cititorule, dacă dorești 
să știi cum să trăiești, studiază Biblia! Ea arată calea într-un mod clar 
și pe înțelesul tuturor. Lasă adevărurile Bibliei în toată puterea lor să 
pătrundă până în străfundul inimii tale. Lasă-ți sufletul să apuce 
Scriptura și să bea din puterea și dulceața ei, asemenea albinei care 
soarbe nectarul din floare. Asemenea unei viețuitoare care mănâncă 
o plantă și, prin asimilare, o convertește în viață fizică, tot așa 
„mâncați“ Cartea lui Dumnezeu și convertiți-o în viață spirituală. 
Este hrană îngerească. Însă, în loc ca Biblia să fie convertită în viață 
umană, viața umană  este cea transformată în puritatea Bibliei. Biblia 
are o mare profunzime. Cel mai simplu text conține lucruri adânci la 
care nu vom putea pătrunde deplin nicodată.
Cei care doresc să trăiască o viață sfântă trebuie să aibă ochii ațintiți 
la viața lui Hristos, așa cum aceasta este descrisă de Sfintele 
Scripturi. Nu puteți vedea mult din această viață desăvârșită dacă 
aruncați doar o privire, în treacăt. Cel care își adâncește privirile în 
legea desăvârșită a slobozeniei și care o face în mod continuu este cel 
care ține în fața ochilor săi viața perfectă pe care Scripturile o 
ilustrează. Artistul trebuie să privească îndelung peisajul și să și-l 
imagineze în sufletul său, înainte ca să-l poată reproduce pe pânză. 
Descrierea biblică a vieții lui Hristos trebuie să vă umple sufletul de 
admirație și de dorința puternică de a avea și voi o viață ca aceasta. 
Inima ta trebuie să o cuprindă până când viața aceasta te pătrunde și 
se întipărește pe propriul tău suflet. Este ca arta fotografierii. 
Subiectul trebuie așezat în fața inimii.
Biblia este lumina care face ca imaginea lui Hristos să strălucească 
asupra sufletului tău. Pentru ca cei cu inima curată să crească la o 
viață spirituală superioară, ei trebuie să dobândească o așa admirație 
față de frumusețea lui Hristos, încât să tânjească să-L posede într-o 
mai mare măsură, mai deplin. Rugăciunea inimii va fi: „Doamne, lasă 
frumusețea Ta să ia chip în noi!” Sufletele lor vor căuta cu toată 
sârguința să dobândească desăvârșirile Sale. În nici un alt mod 
sufletul nu se va deschide și nu va crește spre o viață creștină 
superioară. Cel care nu a învățat să crească în har, încă nu a învățat 
cum să trăiască. A trăi viața în cel mai bun mod posibil este a face 
progrese constante. O, Isus să fie superlativul vieții noastre! Când ne 
apropiem de capătul drumului și soarele vieții dispare la orizont, 
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privind în retrospectivă nu vom putea vedea altceva decât o viață 
petrecută în slujba lui Dumnezeu, umblată în lumina Cuvântului Său 
- acest lucru ne va oferi o satisfacție nespusă.

O, Cuvânt binecuvântat al vieții veșnice,
Candelă călăuzitoare pe cale,
Prin această lume obosită de păcat și lupte,
Până la venirea zilei celeste desăvârșite!



25

CUM SĂ TRĂIEȘTI O VIAȚĂ SFÂNTĂ

MODUL CERESC

Există un Rai. Există un loc de odihnă și fericire eternă. Nu am fost în 
Cer, însă Cerul s-a pogorât la mine; de aceea știu că există un Cer. 
Mulți dintre cei care au mâncat portocale nu au fost niciodată într-un 
ținut în care cresc portocalele, dar acești oameni știu că trebuie să 
existe o astfel de țară unde cresc portocale, fiindcă au gustat din 
fructele sale. Tot așa, eu știu că există un Rai, pentru că gust zilnic 
bucuria lui.
Nu numai că există un Rai, dar există și o cale spre Rai. Toți pot 
merge pe ea, dacă doresc. Raiul este un loc sfânt, iar drumul spre Rai 
este un drum sfânt. Profetul Isaia a spus: „Acolo se va croi o cale, un 
drum, care se va numi Calea cea Sfântă: nici un om necurat nu va 
trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți; cei ce vor merge pe ea, 
chiar și cei fără minte, nu vor putea să rătăcească." (Isaia 35:8)
Creștinul locuiește într-un loc ceresc. Autorul scrisorii către sfinții 
din Efes spune: „El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem 
împreună în locurile cerești, în Hristos Isus” (Efeseni 2:6). Ca să 
trăim într-un loc ceresc în eternitate, trebuie să ducem în vremea de 
acum o viață cerească. Cei care nu trăiesc o viață cerească pe pământ, 
nu vor trăi niciodată în Rai.
Viața cerească este singura viață care merită trăită. Este singura viață 
care se continuă în Rai. Calea sfințeniei, este calea fericirii. Sfântă și 
fericită este viața omului trăită în corectitudine și adevăr. Această 
scurtă viață a noastră ar trebui să fie sfințenie și fericire constantă. 
Fără acestea, viața nu este așa cum ar trebui să fie. Este privilegiul 
nostru în Hristos să parcurgem calea vieții în sfințenie și în pace și 
bucurie desăvârșite. O astfel de viață va fi veșnic inundată de o 
bucurie negrăită!

O suflete-al meu în Domnul te-ncrede,
Ascultă, cunoaște sfântu-I Cuvânt,
Lumină-ți trimite din Tronu-I preasfânt
Când tu a Sa voie aștepți în tăcere.
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Dulce viață cerească, dulce viață fericită!
Bucuriile tale sporesc cu fiece zi ce s-a dus.
O, suflete-al meu, mergi înainte, în sus,
Pe această cale înaltă și sfântă.
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PĂZIREA PORUNCILOR

Cuvântul lui Dumnezeu este curat. Însuși Raiul și marele scaun de 
domnie alb nu sunt mai curate decât Cuvântul lui Dumnezeu. Viața 
noastră poate fi pură, ea trebuie să fie în dulce armonie cu 
binecuvântata Biblie. O viață trăită în deplină ascultare de Biblie este 
la fel de curată ca Biblia. O astfel de viață este suficient de curată 
pentru Cer. Scriitorul Apocalipsei, fiind în Duh, a văzut „râul și apa 
vieții, limpede cum e cristalul și care izvorăște din tronul lui 
Dumnezeu și al Mielului” (Apocalipsa 22:1). Acest râu pur era 
Cuvântul minunat al vieții. Era la fel de curat ca sursa sa, care era 
tronul lui Dumnezeu. Viața prin care curge acest râu curat va fi la fel 
de pură ca tronul.
Unul dintre scriitorii psalmilor a spus: „Cuvintele Domnului sunt 
cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățat de 
șapte ori” (Ps.12:7). „Cuvântul Tău este cu totul încercat și robul Tău 
îl iubește” (Ps. 119:140). Scriitorul Proverbelor spune: „Fiecare 
cuvânt al lui Dumnezeu este pur”(trad. Fidela – Proverbe 30:5). Când 
vălul este dat la o parte iar sufletele noastre sunt puse față în față cu 
puritatea Bibliei, atunci înțelegem că o viață biblică este cea mai 
bună, mai pură, mai nobilă și cea mai sfântă viață care poate fi trăită 
pe pământ.

Suflete-al meu deschide-ți ochii
Privește sus, la Dumnezeul tău,
să poți vedea coroana curăției
Ce-ncoronează întreg Cuvântul Său.

În următoarele cuvinte avem sumarizarea întregii viețuiri corecte și 
adevărate: "Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor: teme-
te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria 
oricărui om." (Eclesiastul 12:13). Acest text redat în versiunea 
Septuagintei scoate mai clar adevărata semnificație: „Ascultați 
sfârșitul tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește 
poruncile Lui: căci acesta este omul întreg”. Omul nu este întreg, nu 
este complet, așa cum a fost intenționat inițial, atunci când nu 
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respectă toate poruncile lui Dumnezeu. Ceva lipsește în viața care nu 
se află în deplină ascultare de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu.

Biblia vorbește despre o cetate frumoasă în lumea cerească, plină de 
lumină. Este o cetate de aur pur, limpede ca sticla străvezie. Zidurile 
sale sunt de iaspis; cele douăsprezece temelii, pe care e așezată, sunt 
împodobite cu tot felul de pietre prețioase; cele douăsprezece porți 
ale sale sunt porți de mărgăritar; străzile ei sunt de aur pur. În acel 
oraș frumos nu există păcat, nici durere, nici boală; durerea și 
necazurile nu intră niciodată acolo; nici o lacrimă nu se va mai 
rostogoli din vreun ochi, pentru că acolo nu există lacrimi. Nu există 
moarte în acea cetate minunată, atât de frumoasă. În mijlocul pieții 
cetății se află pomul vieții. O, cine nu dorește să locuiască în vecii 
vecilor în acel oraș al iubirii și luminii, când durerile și suferințele, 
încercările și lacrimile acestei vieți trudite s-au sfârșit?
Ascultă, în timp ce eu îți voi citi cu accente clare, distincte și 
inconfundabile: „Binecuvântați sunt cei ce împlinesc poruncile Lui, 
ca să aibă dreptul la pomul vieții și să intre pe porți în 
cetate.” (Apocalipsa 22:14 - Fidela). O, călătorule spre veșnicie, 
intrarea ta în frumosul și gloriosul oraș al lui Dumnezeu depinde de 
comportamentul tău, de respectarea poruncilor lui Dumnezeu, în 
timpul călătoriei tale pe marea frământată a vieții.
Întreaga datorie a omului este păzirea poruncilor lui Dumnezeu. 
Dacă în timpul vieții sale își îndeplinește toată datoria atunci va trece 
din valea întunecată și din umbra morții și va găsi porțile de 
mărgăritar deschizându-se. Cine-i acela care nu se va ține de 
poruncile lui Dumnezeu? Care nu va asculta vocea Lui și nu va umbla 
zilnic pe căile Sale sfinte? Cel care ascultă va fi răsplătit printr-o 
moștenire care nu se strică, în acel oraș de aur etern . Există un loc 
frumos în casa cea mare a lui Dumnezeu, pentru fiecare suflet 
ascultător. O, ce binecuvântare!

Mă gândesc în seara asta la Raiul lui Dumnezeu,
La locașul pregătit acolo pentru mine,
Acolo unde locuiește acum Isus Mântuitorul meu,
Și unde tânjesc să fiu și eu în veșnicie!

Nu merită Raiul o viață de ascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu, 
deși ascultarea ne cheamă să trecem prin:
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- furtuni de persecuții, 
- cuptoare de încercări,
- oceane de necazuri și
- ani de osteneală și suferință?

Moise, „socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât 
comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre 
răsplătire!” (Evrei 11:26)
Stai liniștit o clipă și, cu ochii puternici ai credinței, privește spre Rai 
și vezi acel locaș luminos pregătit pentru tine. Uită-te la acele ziduri 
de iaspis, la acele porți sidefate și la acele străzi aurii. Uite cununa 
vieții, harpa lui Dumnezeu și lumina Mielului! Să nu suportăm noi 
încercările vieții, cu răbdare, încă puțin? Să nu veghem noi ca să 
umblăm în căile lui Dumnezeu și să-L ascultăm, ca această moștenire 
bogată să fie a noastră pentru totdeauna? Cred că aproape pot auzi 
răspunsul venind din adâncul multor inimi sincere și pline de 
încredere: „Da, voi trăi pe pământ, în ascultare smerită față de 
Dumnezeu, ca să fiu alături de El pentru totdeauna în acel oraș ceresc 
al luminii”.
Dincolo de țărmurile timpului și de regatele acestei lumi există o 
împărăție numită Împărăția Cerurilor. Este locul în care Dumnezeu 
are marele Său tron alb, în jurul căruia îngerii cântă din harpele lor 
de aur și strigă: „A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, 
înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria, în vecii 
vecilor” (Apocalipsa 7:12). În jurul acestui tron, vor cânta cântecul 
dulce al răscumpărării cei care au trecut prin necazurile și încercările 
acestei lumi de jos și au străbătut porțile morții.
Cine nu dorește să se alăture acelei fericite mulțimi cerești cu ramuri 
de finic în mâini,  îmbrăcate în haine albe și să cânte acele cântece 
dulci dincolo de valea umbrei morții? Parcă aud multe voci spunând: 
"Sper să fiu printre cei din mulțimea aceea spălată de sângele 
Mielului!" Lasă-mă să-ți spun cu toată dragostea și din toată inima, 
dar foarte clar, că realizarea speranței tale depinde în întregime de 
modul în care trăiești cât timp ești aici, în această lume. O, cât de 
mult depinde acel glorios și solemn viitor de modul nostru de viață în 
această lume a timpului! Să învățăm deci să trăim bine, să fim la 
superlativ în fiecare zi.
Putem visa la un lăcaș în Rai; ne putem face speranțe că-L vom vedea 
pe Isus și că vom moșteni un locaș pe țărmul fericirii veșnice; ne 
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putem imagina că noi înșine mergem prin câmpurile înflorite ale 
paradisului și că stăm sub copacul vieții. Însă visele noastre, 
speranțele și imaginațiile noastre nu vor fi niciodată realizate dacă nu 
respectăm cu grijă poruncile lui Dumnezeu. Este nevoie de mai mult 
decât o simplă rugăciune de predare; ascultarea este singura ușă care 
se deschide înspre Împărăția lui Dumnezeu. Isus a spus: „Nu oricine 
îmi spune: Doamne, Doamne, va intra în Împărăția cerurilor, ci cel 
care face voia Tatălui meu care este în ceruri” (Matei 7:21). Până când 
credința noastră nu trece dincolo și privește frumusețile și realitățile 
lui Dumnezeu, astfel încât să putem spune din adâncul sufletului: 
„vreau să fac voia Ta, Dumnezeule” (Ps. 40:8) și „Mâncarea Mea este 
să fac voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui” (Ioan 
4:34), nu am intrat pe deplin pe calea adevărată și dreaptă a vieții. 
Păzirea poruncilor lui Dumnezeu este omul întreg și desăvârșirea 
unei vieți sfinte.
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FIȚI ÎMPLINITORI AI CUVÂNTULUI

Vreau să vă reamintesc din nou că misiunea acestui mic volum este 
de a vă instrui cum să trăiți. Viața de dincolo depinde de viața de aici. 
Permiteți-mi să subliniez ceea ce am mai spus în mod repetat: pentru 
a trăi așa cum ar trebui, este imperativ să trăim în conformitate cu 
fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. A trăi în conformitate cu fiecare 
cuvânt al lui Dumnezeu nu înseamnă doar să-l auzi, ci să-l și 
împlinești. Am învățat că, pentru a fi primit în cetatea lui Dumnezeu 
și pentru a mânca din pomul vieții trebuie să ascultăm poruncile Lui 
și, am învățat de asemenea, că „Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, 
Doamne’, va intra în Împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui 
Meu care este în ceruri " (Matei 7:21).
Acum îți voi citi un text din Epistola lui Iacov, „Fiți împlinitori ai 
Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri” (Iacov 1:22). 
Trăim într-o eră nepăsătoare. Cuvântul lui Dumnezeu este tratat cu 
neglijență. Mulți îl aud, dar vai! cât de puțini fac ceea ce spune El! În 
acest mod oamenii se înșeală pe ei înșiși. Ei cred că sunt în drum 
spre Rai, dar nu sunt. Singura cale spre Cer este prin împlinirea 
poruncilor. Pentru a ilustra acest lucru, vă voi îndrepta spre câteva 
texte. „dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce” (Romani 
12:20). „Ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i-l și pe 
celălalt” (Matei 5:39). „Ce voiți să vă facă vouă oamenii faceți-le și voi 
la fel” (Luca 6:31). Dacă ne vine foarte ușor, în mod natural, să trăim 
conform acestor texte, putem îndrăzni să concluzionăm că inimile 
noastre sunt în bună relație cu Dumnezeu. Totuși, trebuie să avem o 
inimă care nu se răzvrătește împotriva niciunui text din Biblie.
Suntem îndemnați cu toată seriozitatea de către apostolul Petru ca să 
ne întărim „chemarea și alegerea ” noastră (2Petru 1:10). Singura 
modalitate de a realiza acest lucru este să trăiești supus fiecărui 
cuvânt al lui Dumnezeu. O, dragul meu cititor, acele speranțe dulci pe 
care le ai de a ajunge în Cer și de a-L vedea pe Isus și pe cei dragi care 
au mers înaintea ta dincolo nu le vei împlini niciodată, decât doar 
dacă ești un împlinitor sârguincios al Cuvântului lui Dumnezeu. Aș 
vrea să te avertizez împotriva oricărei nepăsări și neglijențe, să te 
păzești de ele, și să rămâi în dragostea lui Dumnezeu. Vezi ca inima și 
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viața ta să fie citite în fiecare zi așa cum citește cineva Biblia și atunci 
vei avea o temelie neclintită a credinței și speranței tale. Dacă ai vrea 
să știi cum să trăiești și să profiți la maximum de viață, citește 
Biblia des și conformează-ți viața cu învățătura ei.
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CINE SUNT CEI INȚELEPȚI

Cine este omul nebun? Este acel om care aude spusele lui Isus și 
falimentează să le împlinească. El este asemănat cu un om care a 
fost destul de nebun ca să-și construiască casa pe nisip. Acest om 
mai bine nu ar fi construit deloc, pentru că s-a pierdut tot costul 
construcției. Ar fi putut să aibă bani disponibili și de cheltuială, 
dacă nu i-ar fi irosit în construirea unei case pe nisip. Un om 
nebun cu adevărat!
Cine este omul înțelept? Omul care aude spusele lui Isus și le 
face. El este asemănat cu un om care și-a construit casa pe o 
stâncă. Din punct de vedere temporal, nimic altceva nu este atât 
de favorizant fericirii omului ca o casă bună. Nu este o folosire 
mai bună a banilor decât să-i cheltuiești în clădirea unei case, cu 
condiția ca această casa să fie construită pe o temelie sigură. Un 
om care aude Cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește, este 
asemănat cu un astfel de om. A construi un caracter creștin 
ascultând de Biblie este cea mai mare înțelepciune. Aceasta este 
construirea unui lăcaș în Rai.
Adevărata viață și experiență creștină costă ceva, dar merită, 
pentru că acestea vor rămâne în picioare. O simplă rugăciune de 
mărturisire de credință creștină poate costa foarte puțin, dar nu 
aduce beneficii, deoarece nu va rezista. Un om care își zidește 
casa pe nisip, poate construi cu un preț mai mic decât cel care 
sapă adânc ca să pună temelia pe stâncă, însă chiar în momentul 
în care primul om va avea cea mai mare nevoie de casa lui (când 
vânturile suflă și ploaia cade), atunci casa lui va fi distrusă. Pe de 
altă parte, omul care construiește pe o stâncă, are o casă care îl 
adăpostește în furtuni. Tot așa este cu cel care construiește o 
experiență creștină în ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, el va 
avea ceva care să-i slujească de adăpost în vreme de nevoie.

Învățăm în acest fel, din pilda lui Isus cu privire la înțelepții și 
nebunii ce construiesc case, că ascultarea de Biblie este modul 
veritabil de viață.
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PĂZIREA PORUNCILOR, UN EXAMEN AL DRAGOSTEI

Ni se poruncește să-L iubim pe Dumnezeu. Aceasta este prima și 
cea mai mare poruncă. Iubirea este mai mult decât o emoție; este 
un act al voinței. O mamă își iubește copilul în mod constant, deși 
este posibil să nu simtă în orice vreme emoțiile iubirii. Grija ei 
pentru copil este dovada iubirii sale. Este posibil să nu 
experimentăm întotdeauna un sentiment de dragoste față de 
Dumnezeu - dar Îl putem iubi întotdeauna. Iubirea noastră este 
măsurată nu de emoțiile noastre, ci de ascultarea noastră, de 
slujirea noastră. Muncim pentru cei pe care îi iubim, iar dragostea 
face munca ușoară. Nu este o povară să ascultăm de Dumnezeu, 
atunci când Îl iubim.
Este posibil să-I faci o declarație de dragoste lui Dumnezeu și să 
nu-L iubești cu adevărat. E posibil ca mulți să se înșele în această 
privință. Un verset din Scriptură spune: „Dar dacă iubește cineva 
pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu” (1Corinteni 8:3). Isus 
spune: „De ce-Mi spuneți: ´Doamne, Doamne´ și nu faceți ce spun 
Eu?” (Luca 6:46). Iubirea e mai mult decât cuvinte goale. Este 
inutil să-I faci o declarație de dragoste lui Isus și să nu faci ceea ce 
spune El. Un soț nu își poate convinge soția de dragostea sa, printr-o 
simplă declarație de dragoste, însă el o poate convinge prin faptele 
sale. Trebuie să iubim, nu numai cu vorba ci și cu fapta și adevărul. 
Isus spune din nou: „Dacă cineva mă iubește va păzi cuvintele 
Mele” (Ioan 14:23). Iată un test de dragoste infailibil. Dacă nu-L 
asculți pe Dumnezeu, El știe atunci că nu-L iubești, oricât I-ai 
spune că-L iubești.
De asemenea, Sfânta Biblie ne amintește din nou că, pentru a 
petrece această viață scurtă a noastră așa cum ar trebui, trebuie să 
păzim poruncile lui Dumnezeu. Niciun altfel de viață nu va căpăta 
trecere înaintea lui Dumnezeu. Nicio altă viață nu-I va fi plăcută. El 
dorește cu adevărat dragostea ta, însă vrea să ai o iubire care să te 
facă să-L asculți. Nu-ți evalua experiența ta creștină după 
sentimentele tale, ci măsoar-o după ascultarea ta care izvorăște 
dintr-un fundament intern. Dacă vei găsi ceva în inima ta care care 
te face să-L asculți pe Dumnezeu indiferent de simțămintele tale, 
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atunci ai un motiv întemeiat să speri că ești creștin.

În capitolele următoare, vă voi spune ceva din ceea ce învață 
Cuvântul lui Dumnezeu dar, mai înainte doresc să te conving pe 
deplin și să te ajut să simți că modul de viață corect și adevărat stă 
în păzirea învățăturii Lui.
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BINECUVÂNTAREA ASCULTĂRII DE CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU

Tot ce se poate spune, pentru a ne arăta nevoia de a trăi în armonie cu 
Biblia, este spus în Scripturi. Dacă viața noastră nu este în armonie cu un 
singur text din această carte binecuvântată, încă nu suntem pregătiți pentru 
Cer. Nu putem fi niciodată admiși în Împărăția veșnică a lui Dumnezeu  
dacă refuzăm sau neglijăm cu bună știință să trăim în conformitate cu 
fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Deci, suntem îndemnați, implorați, rugați, 
încurajați, avertizați și ni se poruncește să păzim fiecare text din Biblie. 
Suntem încurajați la ascultare și prin faptul că ni se spune despre 
binecuvântarea respectării poruncilor.
Este normal ca mamelor să le placă să se vorbească bine despre copiii lor. 
Nu le reproșăm acest lucru. Când un tânăr, prin purtarea lui bună 
dobândește un nume bun, mămicile, atunci când sunt împreună, vor 
remarca: „Ești binecuvântată să fii mama unui astfel de tânăr”. Cu ceva 
timp în urmă a fost o femeie care a auzit de faima unui tânăr. Acesta scotea 
afară dracii, vindeca bolnavii, reda vederea orbilor, deschidea urechile 
surzilor și, prin urmare, câștiga o reputație mare și favorabilă. Această 
femeie a venit la acest Tânăr și, cu acea inimă de mamă, i-a spus că, e ferice 
de mama care L-a născut și L-a alăptat (Luca 11:27). A fost, într-adevăr, o 
binecuvântare să fii mama acestui Tânăr. Un înger din Cer a afirmat acest 
lucru. Vorbind Mariei despre nașterea lui Isus (căci Acesta era Tânărul), 
îngerul i-a spus: „Plecăciune, ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este 
cu tine, binecuvântată ești tu între femei!” (Luca 1:28). Ea primise un har 
mai mare decât orice altă femeie de pe pământ, pentru că avea să devină 
mama Fiului lui Dumnezeu.
Ar putea fi cineva mai binecuvântată decât această mamă fericită a lui Isus? 
Să auzim răspunsul lui Isus dat acestei femei: „Și El a răspuns: Ferice mai 
degrabă de cei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-L păzesc” (Luca 
11:28). Isus nu a negat că era ferice de mama Lui, ci a spus că cei care 
ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și Îl păzesc sunt și mai binecuvântați. 
Dumnezeu privește cu plăcere la cei care Îl ascultă. „De veți voi și veți 
asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării” (Isaia 1:19). „O! De ai fi 
luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu” (Isaia 
48:18). Fericirea este rezultatul ascultării, iar Raiul este răsplata finală.
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ÎNRUDIREA NOASTRĂ CU HRISTOS PRIN SUPUNERE ȘI 
ASCULTARE

 

Motivul pentru care este mai ferice să asculți de Cuvântul lui 
Dumnezeu decât să fii mama lui Isus, este evident. Lucrurile 
spirituale sunt mai importante decât lucrurile fizice. Relația 
spirituală este mai apropiată decât relația naturală. Frățietatea în 
Hristos este mai apropiată decât frățietatea de trup. Un frate în 
Duhul ne este mai drag decât un fiu al mamei noastre. Ascultarea de 
Dumnezeu ne face una cu Dumnezeu. Maria a fost mama lui Isus 
după trup, însă copiii lui Dumnezeu se bucură de o astfel de relație în 
duh. La un moment dat, cineva i-a spus lui Isus că mama și frații săi 
stăteau afară și doreau să-L vadă. "Dar Isus a răspuns celui ce-I 
adusese știrea aceasta: Cine este mama Mea și care sunt frații Mei? 
Apoi Și-a întins mâna spre ucenicii Săi și a zis: Iată mama Mea și 
frații Mei! Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela 
Îmi este frate, soră și mamă " (Matei 12: 48-50).
Oricine dorește să-și petreacă viața la cel mai înalt grad de 
perfecțiune, ar trebui să studieze constant Biblia și ar trebui să 
păzească cu atenție și sârguință toate preceptele ei. Făcând acest 
lucru, va fi adus în cea mai apropiată relație posibilă cu Dumnezeu și 
îi va face viața cea mai bună viață pe care o poate trăi omul.
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VIAȚA NOASTRĂ ESTE PENTRU A ÎMPODOBI EVANGHELIA

A împodobi înseamnă a face atractiv, a înfrumuseța. Suntem 
îndemnați de apostolul Pavel să împodobim învățătura Noului 
Testament prin viața noastră de zi cu zi. Acest gând ar trebui să fie un 
puternic stimulent pentru a trăi aproape de Dumnezeu și pentru a 
păzi cu sârguință toate poruncile Sale. Cui nu i-ar plăcea să 
împodobească învățăturile lui Isus, printr-o viață curată? Aceasta 
este bucuria inimii creștinului. Nu-i pasă deloc de podoabele lumii, 
dar oh, cât de mult dorește ca să trăiască astfel încât să 
înfrumusețeze Biblia binecuvântată! Această fericire e suficientă 
pentru el.
Într-o altă epistolă a lui Pavel, ni se poruncește: „Numai, purtați-vă 
într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos” (Filipeni 1:27). A te 
purta în chip vrednic, înseamnă de asemenea, a face atractiv sau a da 
un aspect mai bun. Un articol de îmbrăcăminte ne place atunci când 
ne prinde mai bine. Vorbim despre conduita rea a unui om ca fiind 
nepotrivită pentru el. Trebuie să ne potrivim Evangheliei lui Hristos 
printr-o viață sfântă. Când o viață este trăită așa cum a intenționat-o 
Dumnezeu, viața aceea va fi o podoabă pentru Scripturi.
Dumnezeu își va înfrumuseța copiii cu gloriile harului Său mântuitor; 
îi va împodobi cu un duh blând și liniștit, care în ochii Lui este de 
mare preț, pentru ca, la rândul lor, ei să împodobească poruncile Lui. 
După cum o mireasă își pune podoabele, tot așa Tatăl ceresc își 
înfrumusețează copiii cu haina neprihănirii.
Viața unui creștin este comoara deosebită a lui Dumnezeu. „Și vor fi 
ai mei, zice Domnul oștirilor, în acea zi când îmi pregătesc 
bijuteriile” (Fidela) sau „Îmi vor fi o comoară deosebită”, (vezi 
Maleahi 3:17). Citind contextul, aflăm că cei care se tem de Domnul 
sunt bijuteriile Sale. Să te temi de Dumnezeu și să păzești poruncile 
Lui este pe deplin datoria omului. Este o viață perfectă. O astfel de 
viață este o bijuterie pentru Domnul. O astfel de viață este 
înregistrată în Cer. O, cât de motivant este să ai cunoștință de acest 
lucru! Cum acest lucru ne îmbărbătează inimile ca să trăim o viață 
neprihănită. A trăi o viață demnă de a fi consemnată în Cer, și care 
este o comoară deosebită pentru Dumnezeu, este cu adevărat un 
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lucru minunat. Sufletele noastre sunt uluite de un asemenea gând.

O, cum ar trebui acest lucru să ne îndrepte inimile spre a trăi viața cu 
atenție! Cât de conștiincioși ar trebui să fim în umblarea noastră ca 
cetățeni demni de patria cerească! Într-o zi, Domnul va veni și va 
strânge aceste vieți sfinte și le va așeza în curțile Sale cerești, unde 
vor străluci ca stelele pentru totdeauna!

O, Tată, ia această viață a mea
(Ție Ți-o dau, de-acum este-a Ta)
Și fă-o fină, să strălucească  mereu,
să fie ca podoabă Cuvântului Tău.
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CREȘTINUL – O EPISTOLĂ A LUI HRISTOS

Viața pe care o trăim este citită. Nu trecem prin lume neobservați. 
Cineva privește și cineva își modelează într-o oarecare măsură viața 
după exemplul vieții noastre. Viața noastră este în fiecare zi  scrisă în 
memoria cuiva. Copiii mei dragi se strâng uneori în jurul meu și 
vorbesc despre mama lor, care a plecat la Cer. Viața ei curată și 
sfântă, scrisă în memoria lor, este citită mereu și mereu, unul altuia 
și mie. Ea încă trăiește ca o epistolă în inimile lor. I-au citit viața zi de 
zi în timp ce ea era cu ei și aceștia continuă să o citească chiar dacă a 
plecat. Se spune că creștinii sunt epistola lui Hristos (2 Corinteni 3:3). 
A citi viața lor înseamnă a citi viața lui Isus. Toată Biblia pe care o vor 
citi vreodată mulți oameni este ceea ce citesc ei în viețile creștinilor!
Viața va fi citită chiar așa cum este în realitate, nu așa cum se 
pretinde a fi. Nu ceea ce pretindem că suntem, ci ceea ce suntem cu 
adevărat, este ceea ce va rămâne în memoria celorlalți. Cei care ne 
citesc viața, au un mod de a citi printre rânduri. Nu ar trebui să ne 
străduim să facem viața sfântă, ci trebuie să ne străduim să fim sfinți. 
Dacă ești sfânt, atunci trăiește exact ceea ce ești! Nu ar trebui să ne 
străduim niciodată să fim ceea ce nu suntem. Singura modalitate prin 
care Biblia poate fi citită și transpusă în viață este să o primești în 
inimă. Oamenii nu vor citi niciodată Cuvântul lui Dumnezeu în viața 
ta, doar pentru că ai un mic Testament drăguț în buzunar sau o Biblie 
mare de familie pe masa din mijlocul camerei. Biblia poate să fie 
transpusă în viață, doar atunci când izvorăște din inimă. Există 
putere în Cuvântul lui Dumnezeu, însă acestă putere lucrează din 
interior spre exterior. „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în 
voi” (Coloseni 3:16). El va transforma viața în așa fel încât viața trăită 
să fie citită la fel ca Sfintele Scripturi.
Cuvântul lui Dumnezeu este un felinar care ne luminează întru o 
viață sfântă. Dacă îi urmăm instrucțiunile în neprihănire, ne va 
maturiza spiritual. El ne dezvăluie imperfecțiunile și astfel ne oferă 
posibilitatea de a face îmbunătățiri. A descoperi o imperfecțiune în 
viață nu este un lucru rău și nu trebuie să credem că suntem mai răi 
din cauza acestei descoperiri. Devenim mai răi doar atunci  când 
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lăsăm imperfecțiunea să rămână în noi chiar și după ce aceasta ne-a 
fost arătată. 
Inima care vine sub influența Bibliei va purta imaginea lui Isus, însă 
despre asta voi avea mai multe de spus în altă parte. Așadar, închei 
aici spunând: hrănește-te din Cuvântul lui Dumnezeu, dorește laptele 
curat al Cuvântului și vei fi o epistolă a lui Hristos. Ar trebui să 
simțim responsabilitatea care ne revine, amintindu-ne că toată Biblia 
pe care o vor citi vreodată unii  oameni, este doar ceea ce au citit în 
viața noastră! Oh! să avem grijă ca Biblia să se poată citi în viața 
noastră așa cum se întâmplă în carte, ca nu cumva cei care ne 
urmează să fie împiedicați să calce pe urmele lui Isus.
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CUM SĂ TRĂIM AȘA CUM SPUNE BIBLIA

Este la fel de ușor și de natural  pentru un creștin să trăiască viața 
creștină precum este natural pentru un păcătos să ducă o viață 
păcătoasă. Păcătosul nu trebuie să facă niciun efort pentru a duce o 
viață păcătoasă; o trăiește natural și ușor. Viața pornește din inimă. 
Inima este izvorul - iar viața este râul. Așa cum este izvorul - așa va 
fi și râul. Nu-i dificil să trăim o viață creștină atunci când inima 
noastre e curată. Acesta este secretul sfințeniei vieții. 
Așadar, întrebarea majoră este:  „Cum pot avea o inimă curată?” 
Inimile sunt curățite de sângele lui Isus. Apoi vine porunca: 
„păzește-te curat” (1Timotei 5:22). Pentru a păstra inima curată, 
trebuie să veghem ca ea să fie în permanență umplută cu ceea ce 
este curat. Ca să ții întunericul afară dintr-o cameră, trebuie să 
menținem camera umplută cu lumină. Astuparea cu grijă a oricărei 
crăpături din pereți nu va fi suficient pentru aceasta dacă lumina se 
stinge. Întunericul va fi prezent. Însă dacă țineți camera plină de 
lumină, atunci nu-i nevoie de niciun efort pentru a ține întunericul 
afară. În mod asemănător, nu trebuie să facem niciun efort pentru a 
alunga necurăția din inimă dacă menținem inima umplută cu ceea 
ce este curat. 
Dar ce este curat? „Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un 
argint lămurit în cuptor de pământ și curățat de șapte ori ” (Ps. 
12:7). „Cuvântul Tău este cu totul încercat și robul Tău îl 
iubește” (Ps.119:140). „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug 
în voi” (Coloseni 3:16) –  și inima ta va fi păstrată curată. Psalmistul 
a spus: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc 
împotriva Ta” (Ps.119:11). Iată singura cale de a duce o viață sfântă. 
Păstrați-vă inima plină de Cuvântul lui Dumnezeu - acesta este 
modul de a trăi așa cum citim în Biblie. 
Dacă ținem pe masa din sufragerie un exemplar al Scripturii, care 
are coperți frumoase, nu ne va păstra viața sfântă. Trebuie să avem 
Cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. 
Trăirea vieții în conformitate cu învățătura Bibliei este singurul 
mod adevărat și corect de a trăi, iar pentru a trăi o astfel de viață, 
trebuie să avem Cuvântul scris în inimă. „Voi pune legile mele în 



43

CUM SĂ TRĂIEȘTI O VIAȚĂ SFÂNTĂ

mintea lor și le voi scrie în inimile lor” (Evrei 8:10). Să ilustrăm 
acest lucru luând un singur text: „Dacă avem, dar, cu ce să ne 
hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns” (1Timotei 6:8). 
Când vom avea aceste cuvinte în inimă, ele vor fi adevărate în viață. 
Toate frământările, îngrijorările și bombănelile noastre vor fi 
alungate din viață atunci când inima ne va fi plină de adevăr.
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CUM SĂ PĂSTREZI ÎN INIMĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 

Întrucât păstrarea Cuvântului lui Dumnezeu în inimă este singura 
modalitate de succes în viața creștină, vei dori imediat să știi cum 
să-L păstrezi în inimă. Cuvântul este păstrat în inimă, la fel cum 
mâncarea este păstrată în trup. Mâncarea este consumată, iar apoi 
prin procesul de asimilare, devine o parte a corpului. Acest lucru este 
tainic; cu toate acestea știm cu toții că este adevărat. Ne simțim 
slăbiți în trup, însă la scurt timp după ce mâncăm, ne simțim mai în 
putere. Într-un fel, mâncarea pătrunde în viața noastră și ne face mai 
puternici. Acum, „omul nu trăiește doar cu pâine ci cu oricare Cuvânt 
care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4). Noi putem mânca 
Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să-L mâncăm pentru a-L avea în 
inima și în viața noastră. Mâncând și prin procesul de asimilare, 
Cuvântul devine o parte a ființei noastre interioare. Îl mâncăm prin 
credință și Duhul Îl asimilează în inimile noastre.
Să luăm un text: „În cinste fiecare să dea întâietate altuia” (Romani 
12:10). Este o binecuvântare să ai o astfel de experiență. Să ne simțim 
fericiți atunci când alții sunt onorați și noi nu suntem, este cu 
siguranță o experiență de dorit. O putem avea! Pe măsură ce citiți 
textul citat mai înainte, iubiți-l, admirați-l, doriți-l, cereți-l, credeți că 
îl primiți - și îl veți avea. Va fi un adevăr cu frumusețe și cu putere în 
sufletul și în viața voastră. Dar amintiți-vă, trebuie să dorești lucrul 
acesta. Trebuie să-l apuci așa cum se agață pruncul de poala mamei. 
Același lucru este valabil cu privire la fiecare text din Biblie. Mănâncă 
întreaga Carte și astfel o vei avea ca o sursă glorioasă de putere și 
curăție în viața ta.
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OMUL - MIJLOCUL DE REVELARE A DESĂVÂRȘIRII LUI 
DUMNEZEU

Omul a fost creat pentru un scop, iar acest scop era să-L slăvească pe 
Creatorul său (Isaia 43:7). Însă omul a păcătuit și acum el este lipsit 
de slava lui Dumnezeu. Pentru ca Domnul să mai fie slăvit în om, 
Dumnezeu oferă o cale de răscumpărare. Prin răscumpărarea pe care 
o avem în Hristos, putem trăi spre slava lui Dumnezeu. Acesta este 
scopul lui Dumnezeu. Întreaga viață ar trebui să fie trăită astfel încât 
să-L glorifice pe Creator, iar tot ce facem, ar trebui făcut fiind 
conduși de acest scop. Trăind pentru Dumnezeu, onorând Cuvântul 
Său, mărindu-I Numele - aceasta este datoria fiecărui om. Ce 
responsabilitate uriașă! Oh, cu câtă atenție ar trebui să viețuim. Ce 
dorință apinsă! Ce căutare cu tot dinadinsul după Dumnezeu! Facă 
Domnul să trăim o astfel de viață.
Isus era în lume și El era lumina lumii. El avea un trup omenesc și în 
acel trup trăia o viață care Îl slăvea pe Dumnezeu. Aceasta a fost o 
viață exemplară. O astfel de viață și numai o astfel de viață este spre 
gloria lui Dumnezeu. Trebuie să ne modelăm viața noastră după viața 
Lui, ca să ne trăim viața așa cum trebuie. A cunoaște cum a trăit Isus, 
înseamnă a ști cum trebuie să trăim. Fiecare viață care este asemenea 
vieții lui Hristos este primită de Dumnezeu. Nicio altă viață nu-I 
poate fi plăcută. În timp ce Hristos era aici în trup, era întruchiparea 
desăvârșită a Tatălui. Caracterul adevărat și sfânt al lui Dumnezeu a 
fost descoperit unei lumi pierdute și păcătoase prin viața umană a lui 
Isus. Dumnezeu a făcut tot ce era cu putință pentru a dezvălui omului 
adevăratul Său caracter prin legi, ceremonii și rânduieli; dar acestea 
nu erau decât umbra adevăratei vieți, care urma să fie lumina lumii. 
Hristos a fost și Dumnezeu și om. Fiind întrupat și având o formă 
fizică, care era vizibilă, El a putut arăta lumii sfințenia lui Dumnezeu. 
Dacă dorești să cunoști viața adevărată, atunci privește la Isus.
Însă viața Lui putea fi desăvârșită doar sacrificând-o pentru om. 
Viața Lui era sfântă pentru că era o viață jertfită lui Dumnezeu. Nicio 
viață nu poate fi stăpânită de Dumnezeu și folosită spre gloria Lui, 
dacă nu I se jertfește. Isus s-a oferit pe Sine Însuși lui Dumnezeu ca 
ofrandă și ca o jertfă pentru noi (Efeseni 5: 2). El nu mai este acum 
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pe pământ în carne și oase, pentru a exemplifica lumii trăirea 
principiilor morale. Însă, acum intervine porunca dată omului: „Vă 
îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți 
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta 
va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” (Romani 12: 1).
Dumnezeu voiește ca această viață umană a noastră să fie oferită ca 
jertfă, așa încât să nu mai fim ai noștri, ci ai Lui. Când vom face acest 
lucru, va fi o schimbare, o mare și minunată schimbare. Această viață 
nu va mai fi lumească sau după modul de gândire al oamenilor 
veacului acesta. Va fi o viață transformată, o viață în care Dumnezeu 
să poată trăi și în care să împlinească voia Sa. Prin jertfa lui Hristos, 
Dumnezeu va lua viața omului adusă ca o jertfă vie și o va stăpâni 
prin Duhul Său, demonstrând din nou lumii trăirea principiilor 
morale. O, omule, aceasta este chemarea ta în viață. Tu ești vehiculul 
prin care se transmite unei lumi necredincioase desăvârșirea lui 
Dumnezeu. Trebuie să fii un vas gol pentru ca Dumnezeu să te umple 
cu El Însuși și să te folosească pentru gloria Lui.
O, omule, ia seama la tine însuți și cunoaște-te, cunoaște scopul 
pentru care ai fost creat și locul pe care îl ocupi în creație. Nu ești o 
creatură neînsemnată. Ești cea mai înaltă dintre toate creaturile. 
Dumnezeu se pogoară să umble și să vorbească cu tine. El te ține în 
mâna Sa. Îngerii îți slujesc. Dacă vei trece prin ape, Dumnezeu Însuși 
va fi cu Tine și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, El va 
umbla cu tine și focul nu te va arde și flacăra nu te va aprinde (vezi 
Isaia 43:2); pentru că ai preț în ochii Lui și ești prețuit, El își întinde 
dragostea Sa peste tine. Ai un așa mare preț în ochii Lui încât a dat 
pe singurul Său Fiu să moară în locul tău ca să te răscumpere din 
păcat și să te scape de iad!
Care-i locul pe care-l ocupă omul în acest univers creat și 
nemărginit? El se remarcă ca fiind o creatură ce poartă pecetea 
chipului divin, o creatură care este înzestrată cu nemurire. Cerurile 
vor trece, dar omul va rămâne pentru totdeauna. El a fost făcut 
capabil să aibă părtășie cu Creatorul său. El se află în relație cu 
Dumnezeu precum un copil cu părintele său. Fiind creat după chipul 
și asemănarea lui Dumnezeu, omul intră pe scena universului acesta 
nemaipomenit pentru a juca partea cea mai nobilă și măreață din 
întreaga dramă a existențelor create. Armonia stelelor dimineții, care 
cântă împreună, înălțându-și imnurile până la urechile lui 
Dumnezeu, nu sunt o muzică atât de dulce precum este vocea laudei 
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și adorării lui Dumnezeu ieșită din sufletul sfânt al omului.
Omul a fost creat pentru cel mai înalt scop conceput de Dumnezeu. 
El este ales pentru a reprezenta caracterul divin. Pe o scenă de teatru, 
bărbații și femeile reprezintă anumite personaje. Omul, plasat pe 
marea scenă a vieții este ales pentru a reprezenta caracterul sfânt al 
lui Dumnezeu. Oh, de și-ar juca el bine rolul său! Cel care ocupă 
partea cea mai înaltă și cea mai responsabilă în această minunată 
piesă a Universului, dacă va eșua, se va cufunda până la dezonoarea 
și rușinea cea mai de jos. Ochii pământului, ai Cerului și ai iadului 
erau ațintiți spre om, atunci când acesta a pășit să-și joace rolul. O 
grădină la răsărit de Eden a fost aleasă ca scena spectacolului. Se 
șoptea pe coridoarele Universului: "Va reuși oare? Își va juca bine 
rolul?" Ah, ce poveste tristă! A eșuat și a căzut, ducând lumea în 
dezonoare și rușine, făcând îngerii să plângă și pe Dumnezeu să se 
căiască că l-a făcut.
Dar dragostea divină s-a legat de el și Dumnezeu a căutat o cale prin 
care omul căzut să poată fi ridicat din starea sa căzută și degradată la 
poziția înaltă pe care a ocupat-o cândva. După ce a căutat în tot 
Raiul, Dumnezeu nu a găsit decât o singură cale de răscumpărare a 
omului, doar un singur preț de plătit. Îl va plăti oare? Dumnezeu a 
văzut starea căzută a omului și modul în care slava Lui a fost știrbită 
spre bucuria demonilor. Tatăl i-a spus Fiului Său: „Doar intrarea Ta 
în lumea aceea inferioară într-un trup asemenea omului păcătos, 
doar suferința și moartea Ta pot răscumpăra omul”. Fiul a răspuns: 
"Mă voi duce. Voi suferi. Îmi voi da viața ca omul să fie readus în 
poziția sa inițială, astfel încât să poată trăi din nou menirea sa." 
Prețul a fost plătit; planul de răscumpărare a omului a fost îndeplinit; 
imaginea divină a fost din nou intipărită în om astfel încât, în Hristos 
Isus, omul să poată păși din nou în rolul vieții sale ca să arate lumii 
caracterul lui Dumnezeu.
Cititorule, acest lucru ne conduce la partea pe care o avem, eu și tu de 
îndeplinit. Avem rolul nostru de jucat în viață. Această parte este de a 
arăta lumii perfecțiunile divine. Prin Hristos, acest lucru este posibil. 
Oh, ce responsabilitate! Ne vom îndeplini bine rolul? Din nou ochii 
pământului, ai Raiului și ai iadului sunt întorși asupra noastră. 
Apostolul spune: „am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și 
oameni” (1Corinteni 4: 9). Cuvântul „oameni” include atât binele, cât 
și răul; la fel, termenul „îngeri” include atât pe îngerii buni, cât și pe 
cei răi. Deci, așa cum am spus - pământul, Raiul și iadul sunt 
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spectatorii noștri. A trăi viața așa cum ar trebui trăită - înseamnă a ne 
îndeplini rolul pe scena vieții în așa fel încât să-L onorăm pe 
Dumnezeu și să dovedim caracterul lui Dumnezeu în fața acestei 
mari mulțimi de spectatori.
Așa este omul. Prin el, caracterul neprihănit al lui Dumnezeu este 
făcut vizibil lumii. Dumnezeu Însuși este invizibil, însă, întrucât El 
vine în inima și viața noastră și întrucât viața noastră este fizică și 
vizibilă, sfințenia Sa devine vizibilă prin viața noastră sfântă. Așa se 
trăiește. Cel care trăiește mai puțin decât sfințenia - nu trăiește 
conform cerințelor lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu l-a răscumpărat pe om la un preț atât de mare doar de 
dragul omului. El l-a răscumpărat pentru propria Sa glorie. Omul 
răscumpărat este proprietatea cumpărată de Dumnezeu, ca „să vestiți 
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa 
minunată” (1Petru 2: 9). Înțelegem din nou că misiunea omului este 
de a arăta în viața sa de zi cu zi, adevăratele și sfintele virtuți ale 
Creatorului și Răscumpărătorului său. Aceasta ar trebui să fie 
preocuparea vieții noastre, trăind exclusiv, cu toată voința și 
seriozitatea pentru Dumnezeu.
Suntem ființe în care locuiește Dumnezeu și prin care Dumnezeu își 
va arăta propriul Său caracter sfânt și desăvârșit. Acest lucru este 
minunat; acest lucru este foarte serios. Repet, omul are o mare 
responsabilitate. Dar dacă nu o simte, nu va atinge niciodată 
standardul deplin al vieții. O, cât de încântată este inima iubitoare a 
lui Dumnezeu când găsește în această lume o ființă în care poate 
locui și prin care poate dezvălui propria Lui viață frumoasă! N-ar 
trebui oare să ne predăm Lui? N-ar trebui să-L invităm în inimile 
noastre? Îi vom dedica viața noastră Lui ca să-și arate în noi virtuțile 
Sale? Da, iubite Doamne, suntem ai Tăi, cu totul ai Tăi, acum și 
pentru totdeauna. Ia-ne în stăpânire deplină; trăiește în noi; 
domnește în inimile noastre; folosește fiecare capacitate a ființei 
noastre pentru propria Ta glorie. Facă-se voia Ta în noi precum se 
face în Cer.
Isus își va aduna sfinții Săi îngeri în fața Lui și li se va adresa astfel: 
„Îl vezi pe fratele...? El este străin și pelegrin acolo jos pe pământ. El 
este copilul Meu. L-am spălat în sângele Meu și l-am îmbrăcat cu 
veșmintele frumoase ale mântuirii. Inima lui este curată și plină de 
iubire. El este mort față de păcat și față de lume. El iubește voia Mea, 
iar hrana și băutura lui zilnică sunt să o împlinească. El iubește 
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Cuvântul Meu și L-a strâns în inima lui. El păzește toate poruncile 
Mele. El caută slava Mea. El stă adesea în părtășie cu Mine. El este 
plin de viață în duh și zelos în faptele bune. Faptele sale bune și 
rugăciunile lui le strâng aici în Cer. Vedeți acel locaș frumos dincolo, 
cu porțile de aur și pereții de iaspis, podelele sale străverzii ca sticla, 
coridoarele sale de calcedon și colonadele de topaz și smarald. 
Locașul acesta va fi casa lui atunci când se va sfârși pelerinajul său în 
lumea de jos. Prin umblarea sa sfântă și viața sa devotată, el Mă 
mărturisește acum în fața oamenilor și Mă bucur foarte mult să vă 
spun că este copilul Meu, și să mărturisesc lucrul acesta înaintea 
Tatălui Meu care șade pe tron și înaintea voastră.  Așa cum am spus 
în Cuvântul Meu, pe cel care mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl 
voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui meu și a sfinților îngeri."
Omul răscumpărat este o lumină în lume. În întunericul acestei lumi, el 
este unul care alungă întunericul. Viața lui strălucește, revărsându-și 
razele pașnice de lumină pe oriunde merge.
Viața omului, atunci când îndeplinește pe deplin scopul lui 
Dumnezeu, este folosită precum o lupă prin care alții pot privi și 
vedea frumusețile desăvârșirii lui Dumnezeu. Vai! E trist că mulți 
care mărturisesc că sunt urmași ai lui Isus, întunecă desăvârșirea lui 
Dumnezeu prin felul lor de viețuire.
În încheierea acestui capitol, permiteți-mi să vă ofer câteva reguli 
pentru viața de zi cu zi, reguli care, dacă sunt respectate, vor face 
viața voastră să răspândească lumina, pacea și sfințenia venite de la 
Dumnezeu pentru lume.
Trăiește o astfel de viață încât cei sfinți și credincioși vor fi încântați 
să vii din nou pe la ei.
Trăiește aproape de Dumnezeu încât fiecare om care te întâlnește să 
fie făcut un pic mai bun prin întâlnirea cu tine.
Trăiește zilnic o așa viață încât lumea să poată vedea în tine 
adevăratul mod de viață.
Fii o astfel de lumină încât alții poată vedea calea pe care trebuie să 
meargă.
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SĂ FII DE FOLOS LUI ISUS

O, Hristoase, Calea, Adevărul, Viața,
în toiul luptei cumplite, ocrotește-mă;
Să fiu un curajos ostaș, ajută-mă 
Să biruiesc orice vrăjmaș pentru slava Ta.

Nu mă tem de puterea săgeții ce zboară
Căci Tu ești turnul meu înalt, de scăpare;
Săgețile pot avea o înțepătură amară,
Dar eu m-adăpostesc sub aripa Ta cea tare.

În fața mea uriașii goliați
Trebuie să fugă sau să cadă;
Sub picioarele-mi cad vrăjmașii zdrobiți;
În Tine, am victorie deplină.

Isuse, Ție-ți încredințez tot ce sunt și tot ce am,
A sta în picioare sau a cădea, a trăi sau a muri.
Tu Te-ngrijești cu bunătate de vrăbii;
Sunt mai de preț decât ele, de ce să mă tem?

Sunt ocrotit de orice rău
Tu mă-nconjori cu brațul Tău;
De-i zi sau noapte Tu mă susții,
Și-n tot ce-i drept tu îmi îndrepți pașii.

Până și perii capului meu
Sunt numărați, spune Cuvântul Tău.
Ca puiul sub aripa mamei ocrotit,
Așa e sufletul meu, în Tine, liniștit.

Așa cum fac părinții iubitori,
ce dau lucruri bune copiilor lor,
Tu îngeri trimiți cu bună voie
S-aducă copilului Tău ce are nevoie.
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Când Fața îți ascunzi și totu-i ’ntunecat
iar calea îngustă e greu de urmat
Tu știi ce-i mai bine pentru mine o, Tată,
Nu voia mea, ci voia Ta să se facă.

Tu ești atât de bun în toate cu mine,
Te implor, fă-mă folositor pentru Tine
Fă iubirea Ta în mine să crească
ca din inima mea, ea să strălucească!

Mai luminos fă-mă Doamne pentru Tine,
Ca alții să-Ți vadă marea Ta dragoste prin mine.
Oh, răstignit tot ce e sine să fie,
Ca Tu să-Ți strălucești lumina prin mine.

Nu îmi doresc lumina stelelor din lume 
Ce-aduce mulțimea cu foame spre sine.
Ci vreau acel ungher al Tău, ce are nevoie de Tine
Să-l luminez liniștit pentru Tine.

Nu îmi doresc lumină orbitoare,
De soare aprins sau stea strălucitoare;
Te rog ajută-mă să fiu, acolo unde m-ai pus
O candelă să-ndrume pe oameni la Isus.



52

CHARLES EBERT ORR

VIAȚA EVLAVIOASĂ

Când se spune despre cineva că trăiește o viață lumească, se înțelege 
că trăiește într-o manieră lumească sau într-o manieră ca a lumii. La 
fel, când se spune despre cineva că trăiește o viață evlavioasă, se 
înțelege că el trăiește într-o manieră evlavioasă sau într-o manieră ca 
a lui Dumnezeu. Pentru mulți, aceasta este o vorbă grea, însă, este 
posibil ca omul să ducă o astfel de viață; de fapt este singurul mod de 
viață corect. Viața evlavioasă este singura viață adevărată. O astfel de 
viață este cerută de Scripturi. Trebuie să trăim „în veacul de acum cu 
cumpătare, dreptate și evlavie.” (Tit 2:12).
Copiilor dragi ai lui Dumnezeu li se spune „urmați deci pilda lui 
Dumnezeu” (Efeseni 5: 1). În unele traduceri este scris: „Fiți imitatori 
ai lui Dumnezeu”, iar în altele, „mimați-L pe Dumnezeu”. Din aceasta 
înțelegem că a fi un urmaș al lui Dumnezeu, înseamnă a trăi sau a 
acționa într-un mod identic cu cel al Lui. Din nou, se spune despre 
cei care rămân în Hristos că ar trebui să umble așa cum a umblat El. 
(1Ioan 2:6) Felul nostru de viață ar trebui să fie la fel ca cel al lui Isus.
Despre Hristos se spune că atunci „când era batjocorit, nu răspundea 
cu batjocuri” (1Petru 2:23). Deși a fost înjosit de dușmani, El nu a 
căutat să se răzbune. Când Îl insultau, El nu răspundea. A trăi o viață 
evlavioasă, înseamnă a trăi în același mod. Când creștinii sunt 
defăimați, ei binecuvântează; când sunt persecutați, suferă blând și 
cu răbdare. Când Isus a fost ucis de dușmani, El s-a rugat Tatălui să îi 
ierte. Când unuia dintre cei care veniseră să-L aresteze i s-a tăiată 
urechea cu sabia, Isus, în mila Sa plină de sensibilitate, a vindecat 
această rană a persecutorului îndârjit. Acesta este adevăratul spirit al 
evlaviei.
Se ajunge la standardul deplin al evlaviei, doar atunci când întregul 
curs al vieții este dus în simplitate și sinceritate evlavioasă. Apostolul 
Pavel a măsturisit: „Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă 
cugetul nostru că ne-am purtat în lume, și mai ales față de voi, cu o 
sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o 
înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu”. (2 Corinteni 1:12).
O viață evlavioasă nu se dă în spectacol, fiecare faptă este făcută în 
cea mai mare simplitate și adevărată sinceritate. Pe măsură ce 
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Dumnezeu cercetează fiecare faptă prin ochiul Său atotvăzător,  nu 
găsește niciun motiv impur, precum gloria deșartă sau înălțarea 
sinelui, căci totul este făcut în sfântă sinceritate.
Harul evlaviei, în caracterul creștin, poate fi cultivat și dezvoltat. 
Există o lege atât în lumea materială, cât și în cea spirituală: 
exercițiul duce la dezvoltare. Apostolul, plin de Duhul, a spus: 
„deprinde-te în evlavie” (1Timotei 4:7 – Fidela). Se poate citi și 
„antrenează-te în evlavie”. Iată ceva pentru fiecare suflet care are 
năzuința de a fi mai evlavios în viață. Antrenează-te pentru evlavie. A 
deveni mai pios și mai evlavios este bucuria inimii creștine. Prin 
antrenament și practică devenim mai evlavioși. Grădinarul formează 
un ornament prin împletirea mlădițelor viței de vie. El continuă să le 
împletească pe măsură ce cresc, și printr-o astfel de preparare el 
formează un frumos ornament sau o boltă de viță. Așa este, sufletul 
împletit cu viața blândă și smerită a lui Isus - va forma un caracter de 
profundă pietate și adevărată evlavie.

Viața de zi cu zi ar trebui să fie împletită cu viața lui Isus. Să nu ne 
îndreptăm niciodată spre ceva fără să fim cu El. Pentru dezvoltarea 
corectă a virtuților creștine, trebuie să existe o ucenicie constantă sau 
o împletire  a sufletului omului cu Dumnezeu. Această legătură mai 
strânsă este rezultatul creșterii, iar creșterea este produsă prin 
antrenare, iar antrenarea constă în citirea Scripturilor, în rugăciune 
și în cugetarea adâncă sau comuniunea inimii cu Dumnezeu. 
Un atlet mănâncă acele alimente și face acele exerciții care îi vor 
dezvolta și întări mușchii în modul cel mai optim. Sufletul care 
tânjește să-L aibă mai mult pe Dumnezeu trebuie să exerseze și să 
mănânce o dietă spirituală adecvată pentru a ajunge la împlinirea 
dorinței lui. E o bucurie deplină și o fericire desăvârșită să îți dai 
seama de creșterea ta în Hristos, să simți sufletul tău împletindu-se 
din ce în ce mai mult cu viața lui Dumnezeu. 
Cititorule creștin, este în inima ta flacăra arzătoare a iubirii curate? 
Umbli cu Isus într-un duh devotat, încrezător și plin de respect? Îți 
surprinzi adesea mintea contemplând minunile creației și lucrurile 
glorioase ale mântuirii? Este sufletul tău obișnuit să respire adânc 
din atmosfera Cerului? Te copleșește acel sentiment sfânt de uimire? 
Îți este inima umplută de sensibilitatea aceea suavă a lucrurilor 
spirituale? Ai latura aceea fină a sufletului tău care are o foame 
pentru lucrurile sfinte? Este dorința sinceră a inimii tale să fii mai 
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evlavios? Atunci împlinește cu credincioșie toate îndatoririle care 
revin unei vieți evlavioase. Unii acordă o mare grijă pentru o vreme și 
dobândesc un câștig spiritual, ca apoi să îl piardă pe tot din cauza 
unei zile de lenevie. Dar nu vă relaxați, fiți constanți, perseverați, 
încurajați-vă, mergeți înainte, înaintați, iar premiul blândeții, păcii și 
evlaviei vă va încununa viața!
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CEVA DE FĂCUT 

Sunt atât de multe lucruri de făcut încât este nevoie de fiecare dintre 
noi pentru realizarea lor. În acest tumult al vieții fiecare are ceva de 
făcut. Porunca este „Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată 
puterea ta!” (Eclesiatul 9:10). Gândește-te o clipă la aceste cuvinte. 
Nu simți în inima ta că ni se cere să avem o mare seriozitate în viață? 
Aceste cuvinte înseamnă o viață de muncă, o viață de slujire. „Fă cu 
toată puterea ta” implică să pui toată inima în munca ta. Fă-o în așa 
fel, să se vadă că te aștepți să fie o reușită. 
Dumnezeu are o lucrare pentru fiecare om care vine pe lume. Lumea 
aceasta ar trebui să fie un pic mai bună prin existența ta; sau va fi 
înrăutățită. Cum va fi? Nimeni nu poate face munca altuia, deoarece 
fiecăruia i se dă să facă tot ce îi stă în putință să facă. Este adevărat că 
ni se spune să ne purtăm poverile celuilalt. Trebuie să te ajut să îți 
porți povara; asta face parte din munca mea. Tu trebuie să mă ajuți. 
Avem nevoie de ajutorul celuilalt. Dar nu pot face ceea ce tu trebuie 
să faci; căci eu am de făcut tot ce îmi stă în puteri a face. Ceea ce 
neglijezi tu să faci va rămâne nefăcut. Dacă cineva se oprește ca să 
facă ceea ce tu ar trebui să faci, se produce o lipsă, un gol, în lucrarea 
vieții sale, așa cum s-ar fi produs în a ta dacă persoana nu se oprea să 
facă ea lucrul tău, însă tu ești responsabil pentru situația aceasta. Un 
tată, care avea cinci fii, le-a lăsat la fiecare o anumită muncă de făcut. 
El a dat fiecăruia porția de lucru în funcție de abilitățile sale. La 
întoarcerea sa, a descoperit că patru dintre ei și-au făcut partea și au 
făcut-o bine, însă unul și-a făcut lucrul doar parțial. În consecință, a 
existat un loc neglijat – un neajuns – care s-a observat constant. 
Dacă în viață nu reușim să facem lucrarea pe care Dumnezeu ne-a 
încredințat-o în înțelepciunea Sa, va exista în marea lume a Tatălui 
un spațiu gol, o parte neglijată, care se va arăta în toată eternitatea. 
Va fi oare viața ta ca un ochi scăpat în împletitura mare a vieții 
umane? În adâncul inimii noastre, există un Nu ca răspuns, nu-i așa?
Nu lăsați  prețioasele momente ale vieții voastre să se scurgă 
neîmbunătățite. Isus ne este exemplu. El a trăit ca să facă bine. Ori 
încotro mergea, lăsa mărturii că a trecut pe acel drum. O, pelegrinule, 
în călătoria vieții tale, pentru anii ce vin după trecerea ta, ce lași de-a 
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lungul drumului să se vadă că ai trecut pe acolo? Sunt flori pe care 
le-ai răspândit? Este un soare care înveselește și ușurează inimile 
altora? E cu adevărat jalnic dacă nu va exista nimeni care să spună: 
"Pentru mine, el a fost o binecuvântare!" 
Nu contează că partea ta (din marea Sa lucrare, pe care ți-a atribuit-o 
Tatăl) poate fi neînsemnată, fă acea mică parte, și fă-o bine, și fă-o 
din toată inima! Este partea ta și ar trebui să o faci cu atâta 
seriozitate și interes precum își fac partea cei care sunt angajați în 
lucrările mai mari. Dacă partea ta nu este bine făcută, nu va exista 
împlinire în lume. Un singur ochi care se destramă, prezintă un 
defect într-o haină. În ochii lui Dumnezeu, cea mai umilă sarcină este 
la fel de sacră ca sarcina cea mai înaltă, iar atunci când este bine 
realizată, primește la fel de bine încuviințarea Sa. 
Există un mit antic frumos. Se spune că îngerul Gabriel a fost trimis 
pe pământ să facă două lucruri. Unul, a fost să îl împiedice pe regele 
Solomon să se implice în treburile regatului său într-o așa măsură, 
încât să neglijeze ora rugăciunii. Cealălalt lucru, era să ofere ajutor 
unei furnici care încerca să-și ducă acasă hrana. Pentru îngerul 
Gabriel, o sarcină era la fel de importantă ca și cealaltă, deoarece 
ambele erau după planul lui Dumnezeu. „Tot ce găsește mâna ta să 
facă, fă cu toată puterea ta!”. Gândește-te din nou la aceste cuvinte. 
Lasă-le să aibă un impact deplin în inima ta. Fii la fel de interesat să 
ajuți un copil să-și descâlcească sfoara precum ai fi interesat în 
construirea unui edificiu mare pentru biserică.
Mulți lucrează - dar vai! cât de puțini depun toate eforturile! Atâta 
timp și muncă sunt irosite; se fac atât de multe lucruri care mai bine 
nu s-ar fi făcut. Dumnezeu vrea nu doar serviciul nostru, ci El dorește 
cel mai bun serviciu posibil din partea noastră. Suntem obligați să 
facem tot posibilul în fiecare zi. Dacă lăsăm să treacă o zi fără să 
facem tot ce am putut și în cel mai bun mod în care am putut, munca 
noastră nu este perfect împlinită.
Dumnezeu își revarsă binecuvântările asupra noastră, însă 
binecuvântarea nu trebuie să se oprească la noi. Amintiți-vă de 
cuvintele acestea: „Fără plată ați primit, fără plată să dați” (Matei 
10:8). Căutați să fiți binecuvântați de Dumnezeu, ca să puteți 
transmite binecuvântarea altora! Lăsați câteva urme întipărite aici, 
pe nisipurile timpului, așa încât, în anii care vin, ele să poată 
îndruma pe cineva către o faptă nobilă și pe o cale mai bună. Când 
ajungi la sfârșitul vieții, nu poți avea o mângâiere mai mare decât să 
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știi că ai făcut ceea ce ai putut să faci.
Îmbunătățește clipele cât timp le mai ai. Ele zboară repede. Ele nu 
așteptă după tine. Unii oameni vor trăi întotdeauna o viață sfântă în 
viitor, dar iată, prilejul trece, înainte ca ei să fie gata. Oportunitățile 
nu așteaptă. Fă bine cât timp poți. Poate ai de gând să dai o floare 
mâine, dar mâine floarea poate că s-a vestejit. Ieri ai avut intenția să 
spui un cuvânt amabil, dar te-ai gândit să amâni până în altă zi. Dar 
boala a fost atât de grozavă încât viața s-a stins iar cuvântul tău 
amabil a ajuns prea târziu. Astăzi este ziua când poți mântui pe cei 
pierduți. Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Ce trist, că un suflet în 
toată veșnicia va striga: „Ai vrut să mă ajuți, dar ai venit prea târziu!”
O, Doamne! ajută-ne să fim treji și activi cât timp se cheamă „azi”.  
Ce lucrare ai de gând să faci, fă-o acum, așa cum îndeamnă poetul în 
următoarele versuri frumoase:

Să nu trăim în trecut,
Gândind la ceea ce-am făcut,
Și nici iluzii de cleștar
să nu căutăm în zadar.

„Lucrează azi în via Mea,”
Stăpânul n-are timp de risipit,
ziua de ieri s-a dus, n-o poți avea
Iar mâine poate nu a mai venit!

Dacă aștepți descurajări,
Fii sigur că le vei afla
Dar ele nu-s descurajări
decât la cei ce le vor aștepta.

Ziua de mâine se-ngrijește însăși de ea,
Problemele ei nu le-om împrumuta;
Ajunge necazul ce-l are acum ziua,
De ce va fi mâine nu te îngrijora.

Aruncă-ți pe ape pâinea,
Căci după multe zile iarăși o vei aduna;
Însă, seara întinde-ți mâna să primești,
mai degrabă, ale zilei binecuvântări cerești.
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Punem sămânța în sânul pământului
Și brazda pe deasupra o închide ca-ntr-o criptă,
Când, iată! curând câmpul e alb pentru recoltă,
El n-așteaptă ziua de mâine, acum e timpul lui.

Semănătorul și secerătorul, amândoi
Se bucură acuma împreună,
Căci ce  ei  seamănă și-adună
Este rodul ce rămâne pentru veci în Rai.

Cel sfânt se bucură necontenit,
Chiar și în mijlocul durerii;
El știe că plânsu-i doar în toiul nopții,
Iar bucuria în zorii dimineții a venit!

Omul a fost făcut să lucreze. El este așa întocmit încât să nu poată 
găsi o adevărată odihnă și plăcere în trândăvie. Biblia spune așa de 
multe despre fapte bune! Suntem „zidiți în Hristos Isus pentru 
faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să 
umblăm în ele” (Efeseni 2:10). Isus își curățește un popor care să fie 
al Lui pentru a fi „plin de râvnă pentru fapte bune” (Tit 2:14). În 
Sfânta Scriptură ni se spune  să fim „cei dintâi în fapte bune” (Tit 
3:8), „să nu obosim în facerea binelui” (Galateni 6:9) și să „facem 
bine la toți” (Galateni 6:10). Timpul ne este dat să-l trăim cu folos nu 
în trândăvie. Banii pierduți mai pot fi recuperați însă clipele nu mai 
pot fi recâștigate. 
Noi, creștini fiind, avem gândirea lui Isus. Cu o astfel de gândire nu 
putem fi mulțumiți decât dacă facem voia lui Dumnezeu și folosim în 
mod corespunzător clipele pe care ni le dăruiește. 
Omul nu este conceput doar pentru rugăciune și laudă; el este 
conceput de asemenea pentru slujire. Misiunea lui are două aspecte: 
el trebuie să-L adore și să-L laude pe Creatorul său și să-i slujească 
pe semenii săi. Unii au asemănat cele două aspecte ale vieții omului 
prin urcarea și coborârea îngerilor pe scara văzută de Iacov în visul 
său. Ei se înălțau la Dumnezeu și coborau la om. Viața ar trebui 
folosită în a-L lăuda pe Dumnezeu și în a sluji oamenilor de dragul lui 
Dumnezeu. 
Există ceva de făcut. Există multe de făcut. Există prea multe de făcut 
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ca noi să mai lenevim o clipă. O viață plină și bine petrecută este cea 
care se cheltuiește în a face bine din dragoste adevărată față de 
Dumnezeu și față de om. Când vom fi ajuns la sfârșitul călătoriei 
vieții, cât de dulce va fi să știm că am făcut tot ce am putut pentru a-i 
ajuta pe alți pelegrini în a-și duce călătoria la capăt în siguranță! 
Există o recompensă pentru fiecare act generos. Isus este credincios 
și va răsplăti. Ceea ce facem aici pe pământ va primi o eternitate de 
răsplată. Așadar, nu lăsați să treacă o zi fără să faceți ceva în mod 
intenționat pentru Dumnezeu și pentru poporul Său.
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USCĂCIUNEA SPIRITUALĂ

Ne întâlnim adesea cu oameni care se plâng de uscăciune și moarte 
în viața lor spirituală. Aceștia sunt foarte departe de imaginea pe care 
o descrie psalmistul atunci când vorbește despre omul binecuvântat. 
„Ferice de omul... El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care 
își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc” (Ps.1:3). 
Aceasta este o imagine reală a vieții creștine. Sufletul ar trebui să fie 
ca o grădină udată, proaspătă, verde și strălucitoare. Ar trebui să fie o 
primăvară. Ați văzut probabil cum arată primăvara o grădină bine 
udată. Totul este frumusețe, prospețime și vigoare. O astfel de 
grădină este folosită de profet ca un simbol pentru sufletul umplut de 
Duhul lui Dumnezeu. El spune: „Domnul te va călăuzi neîncetat, îți 
va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere 
mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor care nu 
seacă!” (Isaia 58:11).
Pentru a putea experimenta această fericire, copiii lui Dumnezeu 
trebuie să îndeplinească anumite condiții. Contextul spune: „Dacă vei 
da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci 
lumina ta va răsări peste întunecime, și întunericul tău va fi ca ziua în 
amiaza mare!” (Isaia 58:10). Dacă sufletele noastre nu sunt mișcate 
de milă față de cei flămânzi și dacă nu reușim să facem tot ce putem 
pentru a le ușura starea, nu putem să ne așteptăm la altceva, în cazul 
nostru, decât la o secetă spirituală.
Uscăciunea spirituală este uneori rezultatul atașamentului față 
de lume. „Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe 
pământ” (Coloseni 3:2). Dacă nu trăim după învățătura Bibliei nu 
putem fi duhovnicești. O mică atracție pentru lucrurile de pe pământ, 
răpește sufletului viața spirituală. În această privință, satana este un 
mare logician. El îți va sugera că dorințele tale sunt doar pentru 
gloria lui Dumnezeu; că nu ai nicio atracție pentru lucrurile lumești, 
ci dimpotrivă dorințele tale sunt doar pentru gloria lui Dumnezeu.
O domnișoară, pe care o avertizasem, spunea că dorințele ei sunt 
curate și că nu avea nici o atracție pentru lucrul respectiv, ci din 
contră, ea căuta doar să-I placă Domnului. Însă, foarte curând, a 
realizat că sufletul ei era un loc pustiu și totul era din cauză că a 
crezut minciunile lui satan. Fii atent la modul cum dorești lucrurile 
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pământești pentru slava lui Dumnezeu! La rădăcină poate fi o dorință 
de auto-gratificare, de confort, sau pentru lux. Dacă te tulbură lipsa 
ta de o închinare veritabilă, examinează-ți atracțiile și dorințele 
inimii. Este posibil să găsești câteva rădăcini lumești minuscule care 
se înfășoară în jurul unui lucru al acestei lumi.
Uscăciunea spirituală poate fi rezultatul lenei. „Lenea te cufundă într-un 
somn adânc” (Proverbe 19:15). Trândăvia spirituală duce rapid la 
uscăciune spirituală. Acest sofism al satanei: „Nu-i timp pentru 
rugăciune”, este foarte periculos. Orice neglijare a îndatoririlor 
duhovnicești are ca rezultat o stare de căldicel. O, cât de nesocotit 
poate fi omul și cât de ușor poate fi înșelat de dorințele firii lui 
pământești! Dacă ai neglija să uzi grădina, sunt sigur că nu te-ai 
mira, „Oare de ce s-a uscat?“ Atunci, dacă neglijezi să îți uzi sufletul 
cu exerciții spirituale viguroase, de ce te miri de lipsa de viață în 
trăirea ta spirituală? "Trezește-te, tu care dormi!" (Efeseni 5:14) 
Trezește-te și urcă pe muntele Domnului! Fii adesea martorul unui 
răsărit de soare, de pe muntele rugăciunii.
Dacă roada ta duhovnicească nu este atât de frumoasă, bine aromată 
și deplin dezvoltată, precum ar trebui să fie, atunci caută prezența 
lenei în sufletul tău. Otrava lenei pătrunde în suflet încetul cu încetul. 
Mai întâi vine o delăsare momentană a îndatoririlor spirituale. 
Satana este prea deștept ca să  sugereze o totală abandonare a 
acestora, însă el va sugera o mică amânare. O întârziere va fi urmată 
în curând de alta și apoi de alta. Aceste întârzieri sunt un anestezic 
care amorțește simțurile duhovnicești și, în felul acesta, ele vor ceda 
din ce în ce mai ușor în fața unor amânări, iar  în cele din urmă vor 
găsi plăcere în acestea.
Dați-mi voie să simplific și mai mult acest lucru, pentru că s-ar putea 
ca unii să aibă nevoie ca lucrurile să fie și mai ușor de înțeles. Când 
sufletul este ca o grădină bine udată, el va fi atras înspre Dumnezeu 
în rugăciune dis de dimineață. Orice întârziere va provoca discomfort 
și neliniște. Sufletul tânjește să se grăbeaască în prezența lui 
Dumnezeu. Dar o mică întârziere, după încă una, produce o stare de 
apatie. Sufletul își pierde bucuria și entuziasmul, simțurile sale se 
tocesc în așa fel încât nu mai apare neliniștea aceea în uscăciune; în 
același timp simțurile vieții egoiste vor găsi plăcere în lenevire.
Atunci când sufletul capătă obiceiul trândăviei, acestuia îi este foarte 
greu să iasă din starea aceasta. Când realizează starea în care se află, 
omul își poate recunoaște inactivitatea și poate lua hotărâri pe 
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jumătate să fie mai serios și mai sârguincios, ca apoi să constate 
foarte curând că se reîntoarce la delăsarea de odinioară. Acest virus 
al lenei infectează întreaga ființă spirituală, otrăvind voința și făcând 
activitatea spirituală foarte neplăcută. Nu numai că distruge voința 
sufletului dar acoperă și ochii, astfel încât individul să nu poată vedea 
nicio nevoie pentru un spirit mai zelos sau de o sârguință în 
devoțiunea spirituală. Într-o stare pe jumătate amorțită, el 
recunoaște că „vegheri deseori” și „postul des” și „rugându-se mereu” 
ale apostolului Pavel au fost o parte constantă a vieții lui Pavel, însă 
nu realizează că astfel de lucruri ar fi la fel de dorit în propria sa viață 
de creștin. Se miră de ce este atât de uscat spiritual. Ce-i de mirare? 
El nu se miră de ce se ofilesc florile când nu plouă. Rugăciunea 
fierbinte și stăruitoare e cea care este ascultată de Dumnezeu.
Nimic altceva nu va eradica lenea spirituală decât cea mai mare 
conștiinciozitate, hotărâre și alipire de Dumnezeu. În acest sens, se 
întâmplă precum cu animalul sud-american numit „leneș”. Deși 
această specie de leneș are doar dimensiunea unei pisici și este 
extrem de lentă pe sol, cea mai mare viteză cu care se deplasează 
fiind de aproximativ trei metri pe oră, totuși leneșul este dificil de 
exterminat.
Unul dintre motivele pentru care atât de mulți oameni sunt leneși 
este că nu realizează adevărata valoare a rugăciunii. O, dacă oamenii 
ar ști valoarea adevărată a părtășiei cu Dumnezeu sau valoarea unor 
gânduri îndreptate spre El! Înălțarea inimii către Dumnezeu în laudă 
sau adorare este mai de preț decât bogăția lumilor! Nu este suficient 
să știm multe despre doctrinele Bibliei, să ne familiarizăm cu 
tradițiile religioase și să ducem o viață exterioară corectă; trebuie să 
fim plini de Duh. Trebuie să fim ca un copac plantat lângă râurile de 
apă, ale cărui frunze nu se vestejesc. Fă-ți mult timp pentru a câștiga 
Raiul. Fă-ți timp să fii spiritual. Casă eternă din Rai merită osteneala 
ta! Du-ți până la capăt mântuirea cu frică și tremur. Uscăciunea 
spirituală este rezultatul indolenței spirituale. Fii activ și astfel nu vei 
fi neroditor.



63

CUM SĂ TRĂIEȘTI O VIAȚĂ SFÂNTĂ

RUGĂCIUNEA

Ar fi ceva de neiertat unei scrieri ca aceasta dacă nu ar spune ceva și 
despre rugăciune, căci cine poate trăi viața triumfător fără 
rugăciune? Cine poate estima corect adevărata valoare a rugăciunii 
sau să prețuiască așa cum se cuvine privilegiul rugăciunii? Omul 
consideră că este o mare onoare să fie admis la curtea domnitorilor și 
regilor de pe pământ. Ce mare onoare însă este să ai audiență cu 
Împăratul slavei! El ne întinde sceptrul de aur și noi ne apropiem de 
prezența Lui cu speranță, încrezători, pentru a-i spune tot ce este pe 
inima noastră. El ne iubește atât de mult. Nu am îndrăzni să venim în 
prezența solemnă a Marelui Împărat dacă nu am ști că ne iubește cu 
o iubire veșnică. Atunci când înțelegem dragostea Sa față de noi, Îi 
spunem grabnic și cu bucurie fiecare dorință a inimii.
Rugăciunea este energia și viața sufletului. Este armura invincibilă 
care îl protejează pe creștinul devotat de proiectilele otrăvite lansate 
de artileria iadului. Rugăciunea este arma puternică a creștinului cu 
care acesta luptă războaiele vieții până obține victorie. Cel care își 
duce viața în rugăciune, domnește triumfător.
Norii întunecați de furtună sunt alungați,
munții descurajării sunt aruncați în mare,
prăpăstiile dificultăților sunt traversate,
speranța a prins aripi,
credința crește și
bucuriile abundă.
Iadul poate turba și amenința; însă cel care se pleacă des în 
rugăciune fierbinte, nu este cuprins de panică niciodată.
Prin rugăciune se deschid ferestrele Raiului și roua înviorătoare se 
pogoară peste suflet. Sufletul este ca o grădină udată, un loc fertil 
unde înflorește trandafirul mereu proaspăt din Sharon și crinul din 
vale; este un loc unde se întind ramurile veșnic verzi ale pomului 
vieții. Prin rugăciune, sufletul este hrănit și întărit în viața 
dumnezeiască.
Tânjești după o speranță mai luminoasă și după o bucurie mai 
adâncă, după un sentiment mai profund al plinătății divine, după o 
umblare mai plăcută și mai aproape de Dumnezeu? Atunci trăiește-ți 
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viața în rugăciune! Îți place să simți focul sfânt al iubirii arzând cu 
toată puterea în sufletul tău? Atunci, aprinde-l cât mai des pe altarul 
de aur al rugăciunii.
Fără rugăciune sufletul va slăbi, va flămânzi și va muri, fântâna 
iubirii se usucă și va deveni ca un deșert uscat și însetat.
Admiri caracterul Domnului Isus? Privește la umilința și smerenia 
Lui, blândețea și compasiunea Lui pline de îndurare. Au acestea, 
pentru tine, vreo frumusețe și dorești tu ca ele să îți umple sufletul cu 
har? Dacă da, atunci fă-le să se pogoare din cer în toată plinătatea lor 
glorioasă prin rugăciunea fierbinte a credinței. După cum prin 
procesul de asimilare mâncarea este transformată în viață, în ființă 
activă, vie, tot așa, prin mijlocirea rugăciunii, caracterul Domnului 
Isus, în toată frumusețea și gloria sa transcendentă, devine caracterul 
omului.
Dacă doriți victoria în timpul zilei, începeți-o cu rugăciune. Nu doar 
câteva cuvinte grăbite, nu câteva gânduri grăbite, ci minute de 
comuniune profundă, intimă cu Dumnezeu. Zăbovește la altarul 
rugăciunii până când simți că stropii de slavă cad ca o ploaie 
îmbelșugată peste sufletul tău, împrăștiind dulceață în toate. În 
primele ore ale dimineții, când adierea suavă și liniștită a naturii te 
înconjoară, lasă-ți sufletul să se înalțe pe aripile rugăciunii, cu 
mesajul său de dragoste și laudă către Creatorul său.

„Când zorii zilei se ivesc peste natura adormită
Cu drag te-apleci în rugăciune să-I spui Părintelui ceresc
Recunoștința ta și tot ce te frământă
Căci mila și-ndurarea Lui nu se sfârșesc! "

Dacă dorești să fii mai evlavios în adâncul ființei tale, roagă-te. Dacă 
dorești să umbli pe înălțimile dragostei Lui, să te cufunzi în 
adâncurile harului Său, de vrei plinătate din bucuria Sa și bogății în 
slava Sa, roagă-te. Roagă-te cu toată sinceritatea inimii și cu toată 
intensitatea sufletului.
Ai spus că nu ai timp pentru rugăciune? Ce păcat! Fericirea și 
succesul în viață depind de rugăciune. Bucuria ta veșnică depinde de 
ea. Atunci, oh, ce păcat că nu ai timp pentru rugăciune! Satana îți va 
spune că nu este nevoie de atâta rugăciune. El îți va da, dacă poate, 
sentimente de indiferență și îți va spune că te poți descurca destul de 
bine și fără ea. El va face tot ce poate pentru a împiedica rugăciunea 
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ta. Dacă rugăciunea nu este de așa mare folos, atunci de ce este el 
atât de îngrijorat?
Poruncile biblice sunt: „Vegheți și rugați-vă” (Matei 26:41), „Faceți în 
toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni” (Efeseni 6:18), 
„stăruiți în rugăciune” (Romani 12:12), „Rugați-vă neîncetat” (1Tes.  5:17) 
și altele cu același mesaj. Iubiți sfinți, vă îndemn la o viață de 
rugăciune. Vă rog în numele lui Isus, să mergeți des în cămăruța 
voastră și acolo, cu toată puterea sufletului, rugați-vă până când 
dragostea lui Dumnezeu și lumina Cerului vă va umple ființa. 
Rugați-vă până când bucuria cerească vă inundă sufletul, făcându-vă 
locul de rugăciune, cel mai drag loc de pe pământ!
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PĂSTRAȚI RĂDĂCINILE UDATE

Poate ai admirat vreodată un pom pentru frumusețea frunzișului său 
verde și bogăția fructelor sale delicioase. Îi vorbești celui de lângă 
tine despre frumusețea pomului și despre bunătatea lui Dumnezeu, 
că a dat oamenilor un astfel de dar; totuși s-ar putea să nu vorbiți și 
nici să nu vă gândiți la rădăcinile grosolane, inestetice ascunse adânc 
în pământ. Însă acel copac își datorează frumusețea și viața 
rădăcinilor! Frunzișul este luminos, proaspăt și verde fiindcă 
rădăcinile sunt împlântate  adânc într-un sol bogat și bine udat. 
Aroma fructului este generată de rădăcinile din locașul întunecat și 
tăcut al pământului.
Poate îți vin în minte oameni ale căror chipuri le vezi întotdeauna 
luminate cu o glorie strălucitoare. Nu te poți abține să nu le admiri. 
Cuvintele lor conțin o putere tainică și par să trezească în tine tot 
ceea ce este nobil. Parcă te înalță la o viață superioară. Din cuvintele, 
acțiunile și chipurile lor  se revarsă o influență care te face să uiți 
lucrurile pământului și care te face să te simți ca și cum te-ai fi 
alăturat societății îngerilor. Aceștia au niște rădăcini ale vieții care 
sunt tainice, ascunse și care generează acest farmec aparte în viața 
lor vizibilă. În adâncul inimii lor este un laborator secret unde sunt 
combinate și produse parfumul, frumusețea și gloria care curg din 
viața lor. Acolo rădăcinile vieții lor interioare cuprind bogățiile 
harului ceresc și beau din apele care curg. În comuniunea lor 
frecventă și liniștită cu Dumnezeu, rădăcinile lor se adâncesc, apoi se 
transpun în viață și rodesc în sus. În timp ce unii vorbesc cu alții 
despre lucrurile pământului, ei se întâlnesc cu Dumnezeu în grădina 
de har, unde picură mirodenii dulci iar tămâia și mirul parfumează 
aerul; acolo se încarcă cu o abundență de fructe impregnate cu un 
parfum dulce, pe care îl poartă prin lume. Sunt ca pomul sădit lângă 
un izvor de apă, ale cărui frunze nu se vestejesc.
O, iubit pelegrin, ai grijă ca rădăcinile ființei tale interioare să fie bine 
udate. Lasă-le să soarbă din apele sclipitoare ale vieții. Amintește-ți 
că munca efectivă pentru Dumnezeu constă mai mult în a fi, decât în 
a face. Nu te plimba la muncă cu coșul gol. Doar atunci când ieși din 
părtășia profundă și liniștită cu Dumnezeu, munca ta va fi eficientă. 
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Nu te gândi niciodată că ai atât de multe de făcut, că nu ai mult timp 
pentru rugăciune. O oră de lucrare făcută în puterea liniștită și 
tainică a Duhului are o valoare mai mare decât o zi lucrată prin 
propriile tale eforturi. Păstrează-ți rădăcinile bine udate!
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SUB SMOCHIN

Pe la începutul slujirii Sale, Hristos l-a chemat pe Filip ca să-L 
urmeze. După chemarea lui, Filip a plecat să-l caute pe Natanael să-i 
spună că L-a găsit pe Hristos. Natanael era însă oarecum sceptic, dar 
la invitația lui Filip, a mers să se convingă. Când Isus l-a văzut pe 
Natanael venind, a spus despre acesta: „Iată cu adevărat un israelit în 
care nu este vicleșug.” (Ioan 1:47) Natanael, mirându-se cum de-l 
cunoaște, a întrebat: „De unde mă cunoști?” Isus a răspuns: „Te-am 
văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.” (Ioan 
1:48).
Este evident că se întâmplase ceva cu Natanael sub acel smochin, 
ceva deosebit de lucrurile obișnuite ale vieții zilnice. Dacă nu ar fi 
avut loc ceva ieșit din comun sau ceva mai deosebit decât 
evenimentele obișnuite ale vieții, Mântuitorul nu ar fi menționat 
acest loc specific. Oricare alt loc ar fi putut fi menționat la fel de bine. 
A existat însă în acest răspuns ceva deosebit de semnificativ pentru 
Natanael.
În acea vreme erau mulți oameni evlavioși care așteptau „mângâierea 
lui Israel”(Luca 2:25). Așteptau venirea regelui evreilor. Nu mi-e greu 
să cred că Natanael se afla sub smochin rugându-se lui Dumnezeu 
pentru trimiterea grabnică a lui Mesia. Când Isus i-a spus: „Te-am 
văzut când erai sub smochin”, Natanael a răspuns imediat: „Rabi, Tu 
ești Împăratul lui Israel!” (Ioan 1:49). Fără îndoială, el se dusese sub 
pomul acela să se roage, nu o singură dată, foarte probabil luni de zile 
și poate ani întregi. Se rugase chiar pentru acest lucru. El alesese un 
anume smochin ca loc de rugăciune. Smochinul despre care Domnul 
vorbise, nu era un smochin oarecare, ci era smochinul. Acolo s-a 
rugat mult și des ca să vină Împăratul lui Israel. Deci, atunci când 
Isus a spus: „Te-am văzut când erai sub smochin”, el a știut imediat 
că rugăciunile sale, repetate adesea au primit răspuns și prin urmare 
a spus: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui 
Israel!" (Ioan 1:49).
De atunci, de-a lungul vremurilor, mulți oameni evlavioși au avut un 
astfel de loc tainic de părtășie cu Dumnezeu. Poate că locul acesta se 
afla într-o pădure pe o movilă acoperită de mușchi, sub un stejar, sau 
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pe malul unui pârâiaș într-un loc cu iarbă, sau la umbra unui copac 
care creștea lângă pârâul din luncă. În aceste locuri de tăcere 
solemnă, ei se retrăgeau când se lăsau umbrele nopții sau când 
lumina dimineții se ivea în zare și acolo își înălțau din plinul 
sufletelor lor lauda și mulțumirea către Dumnezeu. Acestea erau 
pentru ei cele mai dragi locuri de pe pământ. S-ar putea să existe și 
astăzi persoane în vârstă care au avut astfel de locuri în primele zile 
ale vieții lor de credință. Deși acum trăiesc departe de acele zone, 
acestea sunt încă sacre în amintirea lor. 
Astăzi sunt oameni care au altarele lor de rugăciune într-un loc 
retras. Acolo Îl întâlnesc pe Dumnezeu și Îi spun toate durerile și 
grijile lor, acolo Îi spun de bunătatea Sa iubitoare, acolo ei imploră 
harul Său să-i susțină prin toate situațiile dificile ale vieții și acolo se 
închină la picioarele Lui. Iubite cititor, ai și tu un astfel de 
„smochin”? Te afli adesea sub el? Ai undeva un colț liniștit, care este 
sfințit de prezența lui Dumnezeu?
Ioan, ucenicul iubit, când era în Duh, a văzut potirele de aur în 
mâinile celor din jurul tronului care se închinau Mielului. El spune că 
aceste potire de aur erau „pline cu tămâie, care sunt rugăciunile 
sfinților” (Apoc. 5: 8). Dragă cititorule, umpli tu în fiecare zi potirele 
de aur din jurul tronului lui Dumnezeu cu tămâia dulce a rugăciunii? 
Din nou, acest ucenic, atunci când a fost ruptă pecetea a șaptea, a 
văzut șapte îngeri stând înaintea lui Dumnezeu cu șapte trâmbițe în 
mână. Apoi a venit un alt înger, cu o cădelniță de aur. Lui i s-a dat 
tămâie, pe care a oferit-o cu rugăciunile sfinților pe altarul de aur, iar 
fumul tămâiei care se înălța împreună cu rugăciunile sfinților s-a 
ridicat înaintea lui Dumnezeu. (Apoc. 8: 3, 4.) Avem privilegiul de a 
împleti rugăciunile noastre cu tămâia care este oferită înaintea 
tronului lui Dumnezeu!
Psalmistul părea că pricepe ceva din natura rugăciunii când a spus: 
„Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta, și ca jertfa de seară să 
fie ridicarea mâinilor mele!” (Psalmul 141: 2).
Rugăciunile oferite de sutașul roman Corneliu, cel cucernic și 
temător de Dumnezeu, erau atât de înmiresmate înaintea lui 
Dumnezeu, încât au fost păstrate ca o aducere aminte cu privire la el. 
Dacă vrei să-și aducă aminte Dumnezeu și de tine, caută ca 
rugăciunile tale să fie de un plăcut miros. Roagă-te, e o chestiune de 
viață și de moarte. Fără rugăciune nimeni nu poate să aibă multă 
vreme viață spirituală. Așadar, te îndemnăm la o viață de rugăciune.
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ÎNCHIDE UȘA

Este la fel de imposibil ca fără rugăciune să trăiești și să îți meargă 
bine din punct de vedere spiritual după cum este la fel de imposibil 
ca să trăiești fizic și să îți meargă bine fără hrană. Cei care se bucură 
de o umblare intimă cu Dumnezeu și au din puterea Lui sunt acei 
oameni care se roagă. Abilitățile naturale și intelectul nu pot 
compensa vreodată lipsa spiritualității. Cu excepția cazului în care 
sunteți duhovnicești, nu sunteți de nici un folos lui Dumnezeu; iar ca 
să fii duhovnicesc trebuie să trăiești mult timp în rugăciune.
Nu întotdeauna cei care stau pe genunchi cel mai des sau cel mai 
mult timp sunt și cei care se roagă cel mai mult. S-ar putea ca unii să 
înalțe mai multe rugăciuni într-o oră, decât alții în două sau trei ore. 
Prea mulți oameni lasă ușa întredeschisă. Rugăciunea care hrănește 
sufletul trebuie oferită cu ușa închisă. „Ci tu, când te rogi, intră în 
odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în 
ascuns” (Matei 6: 6). Dumnezeu este în ascuns. El este ascuns de 
lume. Lumea nu-L vede și nici nu-L cunoaște. Nu poți ajunge 
niciodată la Dumnezeu în rugăciunile tale, dacă nu închizi ușa față de 
lume. Închiderea ușii înseamnă ceva mai mult decât închiderea 
literală a ușii camerei tale. Oamenii pot intra în odaia lor și pot 
închide ușa, și totuși pot avea lumea în inima și în gândurile lor. 
Aceștia nu au închis ușa în sensul intenționat de Domnul.
În adunarea publică, trebuie să intri în odăița ta când te rogi și să 
închizi ușa, sau rugăciunile tale nu vor căpăta trecere înaintea lui 
Dumnezeu. Trebuie să vorbești de la inima ta către inima lui 
Dumnezeu. Cei adunați pot auzi cuvintele tale însă ei nu cunosc 
secretul. Secretul este între inima ta și inima lui Dumnezeu. Abia îți 
auzi cuvintele. Știi și auzi mai mult vorbirea inimii tale. Există o 
binecuvântare în astfel de rugăciuni; există o bucurie care nu se poate 
spune. O astfel de rugăciune hrănește sufletul cu viața divină și ne 
înalță în tărâmuri de sfințenie și fericire. Slavă lui Dumnezeu pentru 
privilegiul dulce al părtășiei tainice cu El. O, iubite cititor, când te 
rogi, intră în odăița ta și asigură-te că închizi ușa!
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SINGUR CU DUMNEZEU

Această viață a noastră nu va fi niciodată tot ce-ar trebui să fie, dacă 
nu petrecem mult timp singuri cu Dumnezeu. Doar cei care petrec 
adesea timp numai ei cu Dumnezeu cunosc beneficiul care decurge 
din lucrul acesta. Nu poți fi asemenea lui Dumnezeu decât atunci 
când umbli mult timp cu El; și nu poți trăi ca El, decât dacă ești ca El.
Scripturile ne spun că Isus s-a suit pe munte pentru a fi singur cu 
Tatăl și că adesea „se ruga singur”. Când Isus a avut de spus ceva 
foarte important ucenicilor săi, i-a luat mereu deoparte de  mulțime. 
Când S-a schimbat la față, i-a dus pe trei dintre ucenicii Săi pe un 
munte, departe de lume. Odată, după ce S-a rugat deoparte cu 
ucenicii Săi, i-a întrebat pe aceștia „cine ziceți că sunt?“ Petru a 
răspuns: „Hristosul lui Dumnezeu” (Luca 9:18). Doar atunci când a 
fost singur cu ei, și după rugăciune, a putut să-i aducă într-o 
asemenea apropiere de El, încât aceștia să știe în inimile lor că El este 
Fiul lui Dumnezeu.
Atunci când ne aflăm implicați activ în mijlocul îndatoririlor vieții și 
când suntem în contact cu lumea, cu greu putem ajunge la acea 
apropiere sacră de Dumnezeu care ne va ajuta să simțim în inima 
noastră tot ceea ce este Dumnezeu. S-ar putea să vedem sclipiri din 
gloria Sa, s-ar putea ocazional să percepem slab vreuna dintre 
frumusețile Sale, s-ar putea să simțim o căldură a iubirii Sale în 
pieptul nostru; însă doar atunci când suntem singuri cu El putem fi 
uluiți de vederea gloriei și marii Lui frumuseți. Abia atunci Îl vedem 
în puritatea Lui și simțim soarele cald al iubirii Sale. Abia atunci 
inimile noastre pot fi profund impresionate de realizarea faptului că 
El este Dumnezeu și abia atunci, ca niște copii, putem să ne ridicăm 
privirea și să-L chemăm: „Tată.“
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AMINTEȘTE-ȚI ÎN RUGĂCIUNE

Când se lasă umbrele serii iar luminile încep să pâlpâie prin hăuri, 
când natura întreagă își răsună cântul peste văi și peste dealuri 
și aproape că auzi al îngerilor aripi fâlfâit
s-ar putea să-ți vină în minte amintirea unui suflet. 
Poate-i cineva dintr-o țară îndepărtată 
la care de mult timp nu te-ai mai gândit.
Poate întâmplarea, ți se pare cam ciudată, 
de ce tocmai din tărâmul acela, 
de ce din țara aceea îndepărtată, 
a venit să treacă pragul minții tale în această clipă?
Ciudat, și alte gânduri năvălesc în tine, 
cauți să-nțelegi dar nu poți pricepe bine. 
Poate că sufletul acela duce o mare luptă și e rănit, 
poate disperarea de jur împrejur l-a încolțit, 
și Dumnezeu, care poate ghida gândurile și simțirile 
a adus gândul la tine 
să-l amintești pe-acesta în rugăciune. 
Deci nu alunga acest cuvânt șoptit din al tău gând, 
nu-l arunca neglijent în vânt: 
E vocea lui Dumnezeu, da,
care, în grija plină de îndurare a Sa
pentru acest suferind 
care se zbate pe un drum lung,
 te invită să mijlocești în acest fel,
în rugăciune pentru el.  
Drag prieten, fie că-i dimineața, 
la prânz poate, sau seara, 
pot veni astfel de gânduri 
pe aripile cugetului.
Cu siguranță lupta este  crâncenă, 
vrei să te rogi pentru mine o clipă,
atunci când sufletul tău
se închină în fața lui Dumnezeu?
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EL SE ÎNGRIJEȘTE DE TINE

Până nu învățăm că Dumnezeu se îngrijește de noi, viața nu va fi 
niciodată împlinită. Până nu avem  credința care ne convinge că 
Dumnezeu este susținătorul nostru și că datorită acestui fapt nu 
avem de ce să ne temem, nu putem fi niciodată, așa cum a 
intenționat Dumnezeu să fim, bucuria și lumina soarelui pentru 
această lume întunecată. 
Aceasta este o lume de necazuri. "În lume veți avea necazuri!" (Ioan 
16:33). Păcatul învăluie multe suflete într-o beznă îngrozitoare. S-ar 
putea ca unii oameni să nu-L afle niciodată pe Isus dacă nu-L văd pe 
El zâmbind pe fața ta. Tu, în calitate de copil iubit al lui Dumnezeu, 
trebuie să fii o lumină pentru acele sărmane suflete ce trăiesc în 
întuneric. Pentru a fi o astfel de lumină, trebuie să fii umplut de 
lumină, să fii plin de lumină; trebuie să fii plin de speranță, având 
credința în promisiunile lui Dumnezeu, care încurajează și înveselesc 
inima. Nimeni nu poate fi cu adevărat fericit, nimeni nu poate fi 
bucurie, consolare și mângâiere pentru această lume care își poartă 
poverile singură. Doar acei care au învățat lecția dulce a încrederii în 
Dumnezeu și care știu că Lui îi pasă de ei, sunt cu adevărat fericiți, 
liberi și în stare să-i înveselească pe alții.
Există multe promisiuni prețioase în Cuvântul lui Dumnezeu. El are o 
promisiune pentru fiecare nevoie, stare și circumstanță a vieții. 
Printre aceste promisiuni binecuvântate, iată una care a adus 
mângâiere multor pelegrini trudiți în drum pe calea vieții: „Și 
aruncați asupra Lui îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de 
voi”. (1Petru 5: 7) Dacă această promisiune nu te înalță deasupra 
încercărilor, descurajărilor și ostenelilor vieții, este din cauză că tu nu 
o crezi și nici nu înțelegi pe deplin semnificația ei.
„El Însuși îngrijește de voi“ . Nu e vorba aici de vecinul tău sau de 
prietenul tău, ci se referă la tine. Cu siguranță că îngrijorările vor veni 
peste tine, altfel n-ai putea arunca niciodată îngrijorările tale asupra 
lui Dumnezeu, dacă nu ai avea niciuna. Dar le ai și, sigur, sunt multe. 
Dificultatea pe care o au mulți este că nu le aruncă asupra lui 
Dumnezeu. Cititorule, viața ta nu va fi niciodată și nici nu poate fi 
acea viață liberă, fericită, strălucitoare, însorită, de folos, care să-i 
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placă lui Dumnezeu, dacă tu îți porți singur grijurile tale.
În viață nu este nici un lucru prea banal pe care să nu-l poți aduce 
înaintea lui Dumnezeu. Lui îi pasă de cele mai mici preocupări zilnice 
ale tale. În orice lucru fă-I cunoscute cererile tale. Învață să Îi 
împărtășești toate lucrurile. Nu te frământa cu privire la nimic, nu te 
îngrijora nici măcar o clipă. Să nu te descurajeze și să nu te tulbure 
nimic. Am spus, nimic! El se îngrijește de tine. Pricepi pe deplin 
sensul acestor cuvinte? Gândește-te pentru o clipă la ele. 
Abandonează-te și lasă-L pe Dumnezeu să te susțină. O, de ce 
libertate au parte copiii lui Dumnezeu! Al lor este tărâmul dulce al 
libertății. Dar vai! câți vor continua să-și poarte propriile poveri și să 
fie împovărați de îngrijorări,  având aceste cuvinte chiar în fața lor: 
„El se îngrijește de voi!” De ce să nu ai încredere în El?
Îngrijorarea nimicește harul. Dacă dorești să fii întărit în harul lui 
Dumnezeu, atunci trebuie să trăiești fără griji. Îngrijorarea năruiește 
viața sufletului. Odată, a fost întins un cablu puternic, un cablu 
împletit din multe fire, ce traversa un râu și a fost folosit pentru a 
trage un bac greu de la un mal la altul. Unul dintre firele mici s-a 
rupt. Au considerat că lucrul acesta este o problemă minoră. Curând, 
altul s-a rupt și apoi altul. Totuși, acest lucru nu a avut prea multe 
consecințe. S-au rupt pe rând unul câte unul, dar nebăgate în seamă, 
pentru că fiecare fir era atât de mic. În cele din urmă, toate s-au rupt și 
bacul a luat-o la vale pe râu în derivă. O mică îngrijorare nu pare să 
aibă prea multe consecințe. Însă Biblia ne spune astfel: „nu vă 
îngrijorați de nimic”  (Filipeni 4:6) și „aruncați asupra Lui  
ingrijorările voastre” (1Petru 5:7).
Unii au crezut că purtarea poverilor și grijilor îi vor face puternici în 
Domnul. Nu, aruncarea lor asupra lui Isus este ceea ce ne face 
puternici. Pentru un bărbat, să fie la pământ copleșit sub o mare 
greutate, nu este un exercițiu pentru mușchii săi, dar dacă poate sta 
în picioare și pasează greutăți la un altul, acesta da, este un exercițiu. 
A fi la pământ sub poveri și grijuri nu este un exercițiu pentru suflet, 
ci este moarte adevărată; pasarea grijurilor în seama lui Isus este 
exercițiul și tăria puterilor spirituale. Dacă ai ști cât de mult har 
distrug micile griji, le-ai arunca imediat asupra lui Isus.
Unii au ajuns așa departe că s-au trezit pe-de-a-ntregul fără har, din 
cauză că nu au aruncat asupra lui Isus grijurile lor. Cunoaștem o soră 
în credință al cărei copilaș era o astfel de grijă, o grijă care nu era 
justificată să fie păstrată. Într-o zi, când a fost întrebată cum mai era 
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situația ei în Domnul, a răspuns: „Nu-i bine: copilul e o așa 
îngrijorare și o neliniște că nu mai pot avea biruința pe care ar fi 
trebuit s-o am.“ Nu-i deplorabil să punem un astfel de păcat pe 
seama copilului nevinovat?
Am fost întrebat odată dacă se poate ajunge la starea în care să nu ne 
mai îngrijorăm. Cu siguranță se poate, putem. Nu vom ajunge 
niciodată într-un loc unde nu vom fi ispitiți, însă putem ajunge într-un 
loc în care nu vom ceda ispitelor.  Până nu ai ajuns să ai o astfel de 
experiență, viața ta nu a atins acel grad de desăvârșire pe care ar 
trebui să-l ai.
Isus spune: „Nu vă îngrijorați, dar,  de ziua mâine!” (Matei 6:34) 
Când te frămânți cu privire la lucrurile viitoare, tu faci ceea ce Isus îți 
spune să nu faci și tu nu poți să faci ceva ce El îți spune să nu faci fără 
să suferi pierderi spirituale. Oh! de ce te-ai îngrijora de ceva, când 
Isus îți spune prin apostolul Pavel: „Nu vă îngrijorați de 
nimic” (Filipeni 4:6). „Dar”, zici tu, „când nu există mâncare în 
cămară și nu există nici făină în vas, nu pot să mă îngrijorez atunci?” 
Există oameni care au fost în astfel de circumstanțe și totuși nu s-au 
tulburat prea tare.
Nu poți trăi vreodată în strânsă apropiere de Dumnezeu dacă te va 
cuprinde îngrijorarea pentru vreun lucru. Când anxietățile bat la ușa 
inimii tale ca să le dai drumul înlăuntru și, dacă le deschizi și le lași 
înlăuntru, tu deschizi ușa unei bande periculoase de tâlhari! Acestea 
sunt tâlharii care jefuiesc harul și pacea. Când îngrijorările trec 
pragul ușii inimii tale, harul și pacea zboară pe fereastră!
- Dar ce am de făcut? - oftează un suflet frământat de grijuri. Fă exact 
ceea ce un om de bine a spus că a făcut. El a spus că i-a deschis inima 
lui Isus și El a intrat și a închis ușa. Lasă-L pe Isus să-ți păzească ușa 
inimii. Când anxietățile vin și vor accesul în inima ta, spune-le că 
trebuie să obțină permisiunea de la Isus, pentru că i-ai dat Lui toată 
inima. Aceasta este ceea ce se înțelege prin „aruncarea îngrijorărilor 
asupra Lui”. Nu este suficient să îngenunchezi și să-I ceri lui Isus să 
le ia; trebuie să le arunci asupra Lui. În aceasta constă exercițiul 
necesar sufletului. Sufletul care va face acest lucru va fi puternic. 
Trebuie să puneți povara pe umerii Domnului și lăsați-L să o poarte. 
Toate poverile tale El le va purta pentru tine, dacă le vei pune asupra 
Lui.
Nu numai că trebuie să le pui asupra Lui, ci trebuie să le dai drumul 
de tot.  Nici nu-i nevoie măcar să te interesezi să vezi ce face El cu ele. 
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Copilul tău vine la tine cu un fir încurcat. Ți-l dă în mâinile tale dar 
ține de un capăt. Acum, știi că, pentru a desface încurcătura, trebuie 
să ai controlul ambelor capete. O, om trudit, Isus va descurca toate 
grijurile vieții tale însă tu trebuie să-L lași să aibă ambele capete. El 
nu vrea ajutorul tău. Îl împiedici dacă încerci să-L ajuți. Îngrijorărie 
vor veni; lucrurile care sunt în natura lor încercări ne vor asalta cât 
timp vom trăi; dar avem un refugiu la Isus; El va purta poverile 
noastre; El se va îngriji de noi.
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UITAȚI-VĂ  LA CRINII DE PE CÂMP

Ce frumoasă lecție ne-a dat Isus cu privire la odihnă și liniște, o 
lecție învățată de la crini! „Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc 
crinii de pe câmp”, spune El, „ei nu torc, nici nu țes” (Matei 6:28). 
El încearcă să ne învețe cât putem fi de liberi - liberi de toate grijile 
și anxietățile pământești. Crinul nu se zbate; nu e neliniștit cu 
privire la viitorul său; ci el crește. Crește să fie frumos. Nici 
Solomon, în toată slava sa, nu a fost îmbrăcat ca unul dintre ei. 
Dumnezeu pictează floarea cu o frumusețe mai mare decât robele 
regilor! Dacă dorești să fii frumos, trebuie să te odihnești în 
Domnul. Doar puțin zbucium și vei strica totul. 
Hristos vrea să Se descopere prin tine. El va face să strălucească în 
sufletul tău frumusețea propriei Sale persoane glorioase cu condiția 
ca tu să stai liniștit. Nu te îngrijora cu privire la lucrurile care țin de 
această viață și Isus te va îmbrăca cu frumusețile Raiului. Cu cât 
trec anii, caracterul este evidențiat pe fața omului. Chipul avarului, 
arată starea jalnică a inimii sale. Isus își va imprima propria Lui 
imagine asupra sufletului, dacă sufletul este păstrat liniștit și 
această imagine va ieși în evidență în frumusețe pe chip și în viața 
exterioară. 
Prin lecția aceasta referitoare la crini, Domnul Isus n-a intenționat 
să ne învețe că nu trebuie să ne rugăm. El a spus că trebuie să ne 
rugăm neîncetat și să nu ne lăsăm (Luca 18:1). Trebuie să ne rugăm 
mult. Dacă nu ne rugăm, satana ne va face să ne zbatem degeaba. 
Stând aproape lângă Isus cu o credință puternică și cu o încredere 
fermă este singura modalitate de a ne odihni, și nu putem face acest 
lucru fără multă rugăciune. Pune capăt zbuciumului și grijilor tale.
Învață o lecție de la crini! Odihnește-te în Domnul și El te va face un 
model de frumusețe creștină care va binecuvânta lumea. Chiar și 
după multă vreme după ce ai plecat de aici, viața aceea liniștită și 
răbdătoare a ta va arunca în urma ta raze de lumină și frumusețe și 
va alunga umbrele din viața altora. 

Ziua s-a dus, amurgul coboară
Liniștea se lasă peste tot; 
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Caut în singurătate-un loc
Smerit în rugă să mă plec iară. 

Îi istorisesc cum a fost ziua
Durerea, grija, bucuria
Nu-i tăinuiesc nimic din ce s-a întâmplat 
Ci toate-n rugă I le-am arătat.

Inima mea, descarcă-ți povara,
Oricât de mic-ar fi, nimic nu mai purta.
În orice lucru, adu-ți crererile
La Dumnezeu în rugăciune.

Da, îi spun tot, totul lui Hristos
Când vine seara, când lumina zilei s-a dus
Și fără veste inima mi-e ușurată
Căci am vărsat-o înaintea Lui toată.

La picioarele Lui îmi proștern viața.
Isuse, eu sunt cu totul al Tău
Cu Tine voi umbla pe calea vieții mereu
Isuse Hristoase, voința mea e voia Ta.

Mă culc și-adorm în pace,
când noaptea-și așterne covorul,
Odihna-mi va fi dulce
Căci Isus știe chiar totul.
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ÎNTRISTAȚI ȘI TOTUȘI BUCUROȘI ÎNTOTDEAUNA 

Această lume este uneori numită „valea lacrimilor”. Isus a spus: „În 
lume veți avea necazuri!” Dar El a mai spus: „să aveți pace în 
Mine” (Ioan 16:33). Calea către Cer trece prin necazuri și încercări. 
Cei pe care i-a văzut Ioan stând în fața scaunului de domnie și a 
Mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini, au 
fost odată acolo unde ne aflăm noi acum. Și slavă Domnului, și noi, 
trecând printr-un necaz mare, vom fi cândva acolo unde sunt aceia! 
În timp ce omul din această lume se va întâlni cu întristări, el, prin 
harul lui Dumnezeu, se poate bucura întotdeauna. Alaunul (sulfatul 
de aluminiu și potasiu) aruncat în apa tulbure o va limpezi. Așa și 
harul lui Dumnezeu aruncat într-un pahar de întristare o va schimba 
în bucurie. Durerile sunt necesare. Această lume este un pustiu sterp, 
unde nu cade ploaia.
E o cântare „Nu sunt zile mohorâte pentru mine”. Acest lucru poate fi 
într-adevăr real, însă nu trebuie luat în sensul că nu vor fi nori sau 
ploi. Arată-mi un om pe cerul căruia să nu plutească niciodată vreun 
nor și îți voi arăta un om care nu are suficientă credință pentru a 
vedea limpede atunci când strălucește soarele. Acei care au bucuria 
cea mai dulce și veritabilă sunt aceia a căror credință străbate norii și 
păstrează în privire chipul zâmbitor și însorit al lui Hristos! Ei se 
bucură în Domnul.
Prin bravură și puterea voinței lor, unii se pot fereca împotriva 
durerii și ei devin curând insensibili la ea. Dar inima care este de 
cremene împotriva durerii este, foarte probabil, atât de bătătorită, 
încât nu mai poate experimenta bucuria. Cei care cunosc durerea cea 
mai profundă, pot de multe ori cunoaște cea mai deplină bucurie și 
aceasta în mijlocul durerii lor. Nu vă împietriți inima contra durerii, 
ci îndreptați-vă spre Isus pentru acel balsam care vindecă, pentru 
harul care susține și pentru mângâierea care îmbucură.
Unii cred că adevărata bucurie este să nu ai niciodată durere și cred 
că cei care au întristări nu au găsit calea sfințeniei și a păcii. Ei 
greșesc aici. Cei care nu au niciodată dureri se bucură pentru că nu 
au dureri, însă unii care au dureri au învățat să se bucure în Domnul. 
Aceasta este adevărata bucurie!
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Cineva care a fost răstignit împreună cu Hristos a spus: „Întristați, și 
totdeauna veseli” (2Corinteni 6:10). El nu a negat vreodată că are 
dureri, nu. El a spus: „simt o mare întristare și am o durere 
necurmată în inimă” (Romani 9:2). Dar el a mai spus: „Mă 
laud” (2Corinteni 12:5). Durerea profundă l-a făcut să-L simtă cel 
mai mult pe Isus. Avea sentimente. „Nu vă întristați”, a spus el, „ca 
ceilalți care n-au nădejde” (1Tesaloniceni 4:13). Lumea cunoaște o 
întristare, pe care creștinul nu o cunoaște. Creștinii ar trebui să fie 
atenți, ca să nu li se împietrească inima și să devină insensibili, să nu 
devină incapabili să mai simtă compasiune, îndurare și milă.
Lasă să-ți curgă lacrimile! Dacă le înfrânezi, fântâna se va usca. 
Domnul să se îndure de cei care nu mai pot avea lacrimi! Isus a 
plâns. Apostolul Pavel a spus: „V-am scris cu multă mâhnire și 
strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi”. Ah, acea inimă 
nesimțitoare care nu poate suferi, acea inimă uscată care nu are izvor 
de lacrimi! Ea nu plânge la durerilor altora și, în consecință, ea nici 
nu se poate bucura atunci când alții sunt bucuroși. Numai cei care 
plâng se pot bucura cu adevărat.
Tu te bucuri că tu și familia ta sunteți sănătoși, pentru că prietenii vă 
zâmbesc, pentru că circumstanțele care vă înconjoară vă sunt 
favorabile, pentru că aveți lucruri bune de mâncat și îmbrăcăminte 
de purtat, toate din belșug. Însă bucuria aceasta a voastră este numai 
cu privire la lucrurile pământești. Trebuie să fim recunoscători 
pentru aceste lucruri, însă acestea sunt doar ca spuma de pe 
suprafața mării bucuriei; adâncul apei se află dedesubt. Adevărata 
bucurie este să te bucuri nu doar în Domnul, ci și cu Domnul. 
Bucură-te de acele lucruri de care Domnul Isus și îngerii se bucură. 
Când bunurile tale sunt aproape toate pierdute, afli cea mai profundă 
bucurie a ta, fiindcă Dumnezeu este proslăvit.
Dacă nu poți plânge cu îngerii, atunci nici nu te poți bucura cu ei. 
Vedeți acel pelegrin în vârstă: al său a fost un drum dur și pietros. Cei 
dragi au plecat unul câte unul din îmbrățișarea lui, bogățiile au luat 
aripi și au zburat, durerile se înmulțesc, încercările sunt multe, 
poverile sunt grele, are picioarele zdrelite, e  trist și obosit. Îngerii se 
apleacă peste el plângând. Poți să plângi cu el și cu ei? Ei îl mângâie. 
Tristețea inimii sale începe să dispară; speranța începe să se ivească. 
Răsăritul speranței îi face pe îngeri să se bucure. Aceasta este 
adevărata bucurie. Bucură-te când sufletele sunt mântuite; bucură-te 
când inimile se bucură; bucură-te când Dumnezeu este lăudat. 
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Aceasta este adevărata sursă a celei mai veritabile bucurii. 
Doar cei care sunt în stare să sufere profund cu suferințele altora 
sunt cei care se pot bucura cu adevărat atunci când suferințele 
acestora sunt îndepărtate. Cu cât suntem mai asemănători cu Isus, cu 
cât avem mai mult din Duhul Său, cu atât mai sensibile vor fi inimile 
noastre și cu atât mai profund sufletele noastre vor fi mișcate de 
suferințele altora.
Când un prieten drag s-a dovedit înșelător; când cineva pe care-l 
iubești s-a rătăcit; când îngerul morții a lăsat un loc liber la masă și 
întristarea profundă apasă sufletul tău, atunci te simți mai aproape 
de Isus. Te simți pârguit pentru Rai. Lumea a dispărut brusc și tu ți-ai 
îndreptat ochii în sus. Nu încercați să opriți lacrimile; lăsați-le să 
curgă. Ele sunt perle în ochii lui Dumnezeu. Lacrimile copilului sunt 
acelea care ating inima părintelui și îl mișcă să-i dea mângâiere 
micuțului. Lacrimile creștinului sunt acelea care ating marea inimă 
iubitoare a lui Dumnezeu și Îl determină să dea acea mângâiere pe 
care doar Raiul o dă.
Într-o perioadă de durere profundă, când fiul său căuta să-i ia viața, 
David a spus următoarele cuvinte: „Poate că Domnul Se va uita la 
necazul meu și-mi va face bine” (2Samuel 6:12). Împăratul Ezechia a 
fost sortit morții. Profetul i-a spus: „Rânduiește ce ai de rânduit casei 
tale, căci vei muri și nu vei mai trăi.” Muribundul și-a întors fața 
către perete și s-a rugat: „Doamne, adu-Ți aminte că am umblat 
înaintea feței Tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce 
este bine înaintea Ta” (2Împărați 20:3); și el „a vărsat multe 
lacrimi”. Acest lucru a mișcat inima lui Dumnezeu și El a spus: „Ți-am 
auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată te voi face 
sănătos” (2Împărați 20:5).
Dacă inima sfinților lui Dumnezeu ar fi o fântână mai adâncă de 
lacrimi, mai mulți oameni bolnavi ar fi vindecați în aceste zile. Peste 
tot în jurul nostru sunt bolnavi și suferinzi, dar, din păcate, cât de 
puține lacrimi sunt! Când sfinții sunt adânciți în Dumnezeu, au 
dezvoltat o așa sensibilitate a inimii, și au devinit adânc umpluți de 
compasiune că, la vederea bolnavilor, ei toată noaptea udă patul lor 
cu lacrimi (Ps.6:7) și vor primi răspunsuri la rugăciunile lor. La astfel 
de oameni Dumnezeu le va spune: "Iată, voi vindeca“.
Dacă lacrimile nu vor ajunge la Dumnezeu, cazul este fără speranță. 
Esau a căutat o deschidere pentru pocăință, a căutat-o cu lacrimi, 
însă nu a găsit-o. Menționarea lacrimilor în cazul lui David și în cazul 
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lui Ezechia sugerează că adăugarea lacrimilor la o căutare serioasă a 
inimii are influență asupra lui Dumnezeu. Ieremia, în plângerile sale 
pentru Israelul căzut, a spus: „O! De mi-ar fi capul plin cu apă, de 
mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții 
fiicei poporului meu!” (Ieremia 8:23) El știa că, dacă ceva L-ar fi 
înduplecat pe Dumnezeu, acel lucru ar fi fost lacrimile, de aceea și-a 
dorit ca ochii săi să fie un izvor de lacrimi, ca Dumnezeu să fie mișcat 
de ele și să mântuiască Israelul.
„Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie” (Ps. 
126:5). Nu poate fi strânsă recoltă din semințele semănate decât 
atunci când semințele sunt udate. Când ieși să semeni semințe în 
ogorul Stăpânului, udă-le cu lacrimile tale dacă vrei să ai o recoltă 
plină de veselie.
Dumnezeu să-și ferească poporul de o inimă nesimțitoare! Un suflet 
fără lacrimi este un suflet fără flori. Nu există verdeață acolo unde nu 
există apă. Cei care nu trăiesc suficient de adânc în Dumnezeu pentru 
a vărsa lacrimi pentru o lume pierdută și distrusă, nu sunt suficient 
de adânci pentru a vărsa lacrimi de bucurie când un suflet este 
mântuit. Isus a strigat din adâncul inimii sale: "Ierusalime, 
Ierusalime... De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își 
strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut!" (Luca 13:34) Când ai 
vărsat lacrimi pentru sufletele pierdute? Ai avut vreodată vreun 
Ghetsimani? S-a umezit vreodată perna ta de lacrimi vărsate pentru 
lumea ce merge la pierzare? Ieși vreodată sub cerul înstelat și cu 
brațele întinse, plângi ca în durerile grele ale nașterii: „O, sufletele 
pierdute, sufletele pierdute! De câte ori am vrut să vă strâng la Isus 
cum își strânge o cloșcă puii sub aripi, dar nu-ați vrut"? Numai cei al 
căror suflet se zbuciumă în durere pentru cei pierduți se pot bucura 
din plin atunci când cei pierduți sunt găsiți.
Unul dintre apostoli a spus că a slujit „Domnului cu multe 
lacrimi” (Fapte 20:19). O inimă din care nu curg lacrimi nu este o 
inimă complet pătrunsă de Duhul lui Dumnezeu. Lacrimi de milă 
pentru cei care trec prin suferință, lacrimi de avertizare și mijlocire 
pentru cei pierduți, lacrimi de bucurie pentru cei mântuiți vor curge 
dintr-o inimă sfântă la fel de liber ca apa printr-o sită. Iubirea lui 
Dumnezeu străpunge inima până în adâncul ei și lasă să izvorască 
lacrimi de dragoste, milă și îndurare.
Nu încercați să scăpați de suferință. Nu zăvorî inima în fața durerii. 
Floarea zdrobită este cea care dă cel mai suav parfum. Deschide-i 
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inima lui Dumnezeu și lasă-L s-o zdrobească. Lasă durerea să 
pătrundă în ea și s-o frângă ca să poată curge dulceața.  Când autorul 
următoarei strofe cânta:
Azi nu văd nici o durere, 
nici o grijă n-am avut,
 și nu voi păstra pe mâine 
un cer negru, întunecat,
el nu a cântat despre suferințele sufletelor pierdute în păcat, nici 
despre dificultățile ce însoțesc diferite ispite, nici despre tristețea 
trezită de suferința altora, ci a cântat despre tristețea care se naște în 
lume prin neîncredere și separare de Dumnezeu.
Există o întristare după voia lui Dumnezeu, care vine prin Hristos. Ea 
este ca focul topitorului, purificând sufletul și conectându-l mai 
strâns de Dumnezeu. O astfel de întristare desprinde inima de lume 
și de sine și o ascunde în Dumnezeu.
Aș vrea să vă feriți de starea aceea insensibilă în care cineva nu mai 
simte întristare și atribuie în mod greșit această absență, harului. 
Harul ne ajută să rezistăm în întristări, însă nu ne împietrește inimile 
față de acestea. Întristarea ne aduce la tronul harului să primim har; 
iar harul ne aduce bucurie, așa încât să avem bucurie în suferință. 
Nici o altă bucurie nu este atât de dulce ca aceasta. Este adevărata și 
veritabila bucurie a lui Hristos.
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BLÂNDEȚEA

Biblia folosește arborii fructiferi pentru reprezentarea rasei omenești. 
Mântuitorul îi compară pe cei răi cu „pomi răi”, care dau roade rele, 
iar pe cei neprihăniți cu „pomi buni” care dau roade bune (Matei 
7:15, 20). De asemenea, El ne învață foarte clar cu privire la 
imposibilitatea ca cineva să fie un pom bun și totuși să dea roade 
rele, sau să fie un pom rău și să dea roade bune. Întrucât natura 
roadelor pe care le purtăm, indică felul pomului care suntem, este 
foarte recomandabil ca noi, creștinii practicanți, să ne examinăm cât 
mai des rodul pe care îl producem.
Pentru a fi al lui Hristos sau a fi creștin trebuie să am Duhul lui 
Hristos; căci Scripturile spun că „Dacă n-are cineva Duhul lui 
Hristos, nu este al Lui” (Romani 8: 9). La fel de cert cum cauza 
produce efectul, cei care au Duhul lui Hristos produc roada Duhului.  
A nu produce roada Duhului este dovada certă că nu ai Duhul. O 
examinare atentă a roadei pe care o faci îți va dezvălui dacă ai sau nu 
Duhul lui Hristos, dacă ești sau nu al Lui, dacă ești sau nu creștin. 
Poți face o examinare superficială și să îngădui să te lași înșelat. Poți 
găsi scuze pe seama slăbiciunilor tale și astfel să te înșeli. Dar o 
examinare atentă, minuțioasă, profundă va dezvălui fiecăruia felul de 
fruct pe care îl produce.
„Roada Duhului este ... blândețea” (Galateni 5: 22-23).
BLÂNDEȚEA este una dintre roadele Duhului. Dacă avem Duhul lui 
Hristos rodim acest fruct. „Ei bine”, spunea cineva, „eu sunt din fire 
dur, aspru și sever.” Dacă da, trebuie să fii făcut din nou. Când 
Dumnezeu găsește un om aspru, dur și sever în natura lui, dacă omul 
se supune operației Duhului Sfânt, El îl va face amabil, blând și 
pașnic.
Oamenii merg la spital și, printr-o operație, li se extrag din stomac 
sau din alte organe interne abcese și tumori. Tot așa, Dumnezeu, 
printr-o binecuvântată, minunată și reușită operație făcută de Duhul 
Sfânt, va scoate din natura umană acea duritate, asprime și severitate 
și va insufla amabilitate, tandrețe, sensibilitate și blândețe. Asprimea 
și duritatea sunt anomalii pe care Dumnezeu, în planul Său milostiv 
de mântuire, este bucuros să le înlăture. După cum Duhul Sfânt 
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lucrează în tine ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, El te va 
face blând.
Ce este blândețea? Este smerenie, sensibilitate, tandrețe și moderare. 
Este opusul asprimii, durității, severității etc. Este dulceața unei 
dispoziții blajine, cumpătarea în temperament, finețea în maniere, 
bunătate, sensibilitate etc. Cei care au o dispoziție blândă - 
acționează și vorbesc fără asprime. Nu sunt ursuzi, acri, iritabili și 
schimbători, ci sunt finuți, înțelegători și statornici. Bunele maniere 
sunt strâns legate de blândețe, iar bunele maniere nu sunt o 
dezonoare pentru creștinism. Apostolul Pavel, în mărturisirea sa, le-a 
spus sfinților din Tesalonic: „Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în 
mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii” (1 Tesaloniceni 
2: 7). Așa a fost felul lui de a fi. După cum o mamă se poartă cu 
bunătate față de copilul ei firav, tot așa a fost și apostolul față de cei 
pe care i-a iubit.
Față de vremea când persecuta și distrugea biserica lui Dumnezeu, 
acum apostolul Pavel era total diferit. Fusese schimbat prin har. El îi 
îndeamnă pe slujitorii Domnului să „fie blânzi cu toți” (2 Timotei 2: 24) 
și să fie „plini de blândețe față de toți oamenii” (Tit 3: 2). David, în 
sublimul său tribut de laudă către Dumnezeu din 2 Samuel 22:36, 
spune: „ajung mare prin bunătatea Ta”.
Ai vrea, cititorul meu, să fii mai blând în felul tău de a fi? Ești prea 
aspru și dur? Dacă ești părinte, ești întotdeauna așa de blând cu 
copiii tăi cum ar trebui să fii? Soțule, ești amabil și blând față de soția 
ta așa cum ar trebui să fii? Crezi că ai atins etalonul biblic în această 
privință? Sau ai simțăminte inflamabile și acționezi într-o manieră 
impulsivă și necumpănită mânat de acestea? Dacă se ivește vreo 
provocare din partea soției sau a copiilor rămâi la fel de blând și 
drăguț cum știi că ar trebui să fii?
Acum, sper că te vei examina cu grijă. Nu încerc să te condamn, 
vreau sa te ajut. Există astăzi mulți sfinți practicanți care nu sunt nici 
pe departe așa de blânzi cum ar trebui să fie. De ce să nu fim serioși 
și să-L căutăm pe Dumnezeu să ne dea ajutor și să ne îmbunătățim 
căile? De ce să continui în viața ta cu supărările, cu insensibilitatea și 
cu un temperament iute? Fii blând cu toți.
Blândețea este un har, o podoabă spelndidă. Ea este deosebit de 
remarcabilă. Din punct de vedere cultural, acest har are mare nevoie 
de îmbunătățire. Prea puțini sfinți o experimentează la nivelul la care 
ar trebui. Te implor prin blândețea Domnului Isus (2 Corinteni 10: 1) 
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să fii serios și să îți dezvolți blândețea. Nu lăsa niciodată, nicio clipă, 
o încruntare sau posomorâre să se așeze pe fruntea ta! Dacă o lași, 
aceasta își va lăsa amprenta. Învață să fii blând, mai ales acasă. 
Uneori, când ești departe de casă, te gândești la cât de blând, bun și 
iubitor ar trebui să fii acasă. Prin harul lui Dumnezeu poți fi așa de 
blând cum te gândești atunci că ar trebui să fii!
„Învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima”. (Matei 
11:29)
„Să vă purtați...cu toată smerenia și blândețea”. (Efeseni 4: 2)
„Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii”. (Filipeni 4: 5)
„Iar tu, om al lui Dumnezeu ... caută ... blândețea”. (1 Timotei 6:11)
„Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, 
îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, 
cu blândețe, cu îndelungă răbdare”. (Coloseni 3:12)
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BUNĂTATEA

„Fiți buni unii cu alții, miloși” (Efeseni 4:32).
Pentru ca viața să fie așa cum ar trebui să fie, este nevoie ca aceasta 
să izvorască dintr-o inimă plină de bunătate. Bunătatea este 
caracteristica sufletului care ne ajută să acordăm cu amabilitate 
atenție celorlalți, să fim dispuși și grabnici să facem binele, să fim 
foarte atenți să nu ofensăm și să fim blânzi și sensibili în orice mod în 
care ne exprimăm. Asemenea celorlalte haruri sfinte, aceasta se 
găsește în mod desăvârșit în caracterul lui Dumnezeu. „Domnul este 
milostiv și drept, și Dumnezeul nostru este plin de îndurare”. 
Datorită milei Sale El nu pune niciodată în spatele copilului Său 
credincios o povară mai mare decât poate duce, și în îndurarea Lui, 
face întotdeauna ca fiecare încercare să aibă un sfârșit fericit.
Va fi de folos să studiați câteva minute virtuțile bunătății și milei ca 
atribute al naturii lui Dumnezeu. „Cum se îndură un tată de copiii lui, 
așa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El” (Ps. 103:13). Tatăl care 
își vede copilul suferind cumplit este cel care știe ce este mila. Este 
acel sentiment care îl face pe tată să dorească să sufere el toată 
durerea în locul copilului. Mila, îndurarea lui Dumnezeu pentru cei 
pierduți în păcat este ceea ce L-a determinat să-L dea pe singurul Său 
Fiu să sufere și să moară pentru păcătoși. Când Dumnezeu a văzut 
nenorocirea oamenilor, inima Sa a fost cuprinsă de un așa zbucium 
încât nu a putut găsi ușurare în niciun fel, decât dăruind singurul 
mijloc de salvare a acestora.
O, gândește-te la asta! Copilul lui Dumnezeu nu are niciodată durere 
sau suferință fără ca Dumnezeu să nu aibă un sentiment de milă. A 
ști că este Cineva căruia îi este milă de noi și simte cu noi în suferința 
noastră ne alină mult durerile. Recent, fiind într-o mare suferință 
sufletească, am primit o scrisoare care conținea aceste cuvinte: 
„Suferim în duhul nostru împreună cu tine”. Aceasta  a fost o mare 
ușurare. Dacă, în timpul încercării, am putea afla cum suferă 
Dumnezeu împreună cu noi, ne-ar fi o mare mângâiere.
Citim din nou: „Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia 
Eu” (Isaia 66:13). Cine nu cunoaște mângâierea unei mame? Când 
auzim de accidentul trist al unui tânăr departe de casă, ne este foarte 
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milă; dar când aflăm că mama lui s-a dus la el, ne simțim mai bine. 
Ah, mângâierea unei mame nu este întrecută decât doar de 
mângâierea Domnului Isus.
„Dacă mama ar fi aici!“ spune fiica în necaz. Nimic altceva nu 
reprezintă atât de adecvat natura mângâierii pe care o dă Dumnezeu 
decât mângâierea unei mame! O, copilul lui Dumnezeu, nu vei avea 
niciodată o durere și nici o suferință, fără ca bunătatea lui Dumnezeu 
să nu Îl facă să vină și să te mângâie. Să ne înălțăm inimile și să-L 
slăvim pentru mila și dragostea Lui care ne mângâie. O mamă poate 
uita să-și aline copilul însă Dumnezeu nu va uita niciodată!
Bunătatea lui Dumnezeu se descoperă în aceste cuvinte emoționante: 
„De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii 
sub aripi” (Matei 23:37). Imaginea e rustică dar oh! cât este de 
sublimă. Nu pot găsi cuvinte mai frumoase cu privire la aceasta decât 
cuvintele spuse de altcineva. „A fost vreodată o imagine atât de 
rustică dar care, sub atingerea Domnului nostru, a fost investită cu 
atâta grație și sublimitate ca aceasta? Și totuși cât de rafinată este 
imaginea în sine ca protecție, odihnă, căldură și orice bunătate 
conștientă în acele sărmane mici creaturi, dependente, lipsite de 
apărare, pe măsură ce se strecoară sub aripa bună și încăpătoare a 
mamei și se simt ascunse de aceasta. Dacă puii rătăcesc dincolo de 
chemarea ei deosebită și sunt surprinși de o furtună sau de un atac 
inamic, atunci soarta lor e să fie sfâșiați în bucăți. Însă dacă pot 
ajunge la timp la locul lor de refugiu sub aripa mamei, în zadar va 
încerca vreun dușman să-i smulgă de acolo. Pentru că oțelindu-și 
forțele, aprinzându-se de furie și uitând cu totul de sine de dragul 
celor mici, aceasta va lăsa mai degrabă să-i curgă până și ultimul 
strop din sângele ei și să piară în apărarea prețioasei sale avuții decât 
să își lase puii în ghiarele inamicului! Ce pline de semnificație sunt 
toate acestea cu privire la ceea ce este și ce face Isus pentru copilul 
Său neajutorat!“ (David Brown: Comentray Critical and Explanatory 
on the Whole Bible) 
Sub aripa Sa măreață El își adună cu bunătate, cu dragoste, pe 
micuții Săi, iar ei sunt acolo în siguranță. El este un adăpost sigur!
Din cântarea lui Moise, aflăm și mai multe despre grija plină de 
bunătate a lui Dumnezeu. "El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o 
singurătate plină de urlete înfricoșătoare; l-a înconjurat, l-a îngrijit și 
l-a păzit ca pe lumina ochiului Lui. Ca vulturul care își scutură cuibul, 
zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și-i poartă pe penele 
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lui". (Deuteronom 32: 10-11)
Această metaforă exprimă atât de frumos grija și tandrețea lui 
Dumnezeu față de copiii săi. Vulturul este renumit pentru marele său 
atașament față de pui. Grija lui este extraordinară. Atunci când puii 
de vultur au ajuns la vârsta și puterea de a părăsi cuibul și când 
învață să zboare, pasărea mamă, atunci când aceștia sunt obosiți, îi 
poartă pe aripile sale.
Toate aceste imagini transmit inimii noastre ceva din minunata 
bunătate a lui Dumnezeu față de copiii Săi. Însă nu există nimic în 
lumea aceasta materială care să fie o analogie cuprinzătoare și 
desăvârșită  a lucrurilor din lumea spirituală. Acestea sunt prea 
înalte.
Dacă nu avem bunătatea lui Dumnezeu în inimile noastre, atunci 
viața noastră eșuează a fi o viață adevărată și din belșug. Biblia ne 
spune să „fiți buni unii cu alții, miloși” (Efeseni 4:32). Nu există o 
adevărată sfințenie a vieții fără bunătate. Cu cât ne asemănăm mai 
mult cu Dumnezeu, cu atât inima noastră devine mai bună.
Există câteva lucruri care vor suprima această bunătate. Doar un mic 
resentiment, o mică dorință de răzbunare, sau o dorință ascunsă ca 
să li se întâmple o nenorocire celor care ne-au făcut un rău – acestea 
vor împietri inima și vor aspri sentimentele. Când am fost insultați 
sau judecați nedrept, o, cum se străduiește satana să ne facă să ne 
gândim mult la asta și să dezvoltăm un sentiment „rănit” în inima 
noastră. Chiar gândul la josnicia altora, va aduce o asprime și o 
răceală în trăirea sufletului. Lucrurile pe care condamnăm la alții, 
dacă ne gândim și vorbim mult despre ele, se vor strecura în inimile 
noastre!
Tu spui că ești mântuit și că încerci să-I fii plăcut Domnului. 
Mulțumește lui Dumnezeu pentru o experiență atât de binecuvântată; 
însă mai ai multe de dobândit. Tu însă nu ai ajuns la deplinătatea 
lucrurilor. Există o bunătate a inimii pe care încă o poți dobândi, însă 
ea se dobândește doar prin multe și diverse experiențe. Există o 
bunătate în glasul tău, o finețe în manierele tale, o sensibilitate a 
sentimentelor, o bunătate în gândire la care să ajungi, și lucrul acesta 
este posibil doar prin multă și adâncă părtășie cu Dumnezeu. 
Discuțiile intime și familiare cu Domnul Isus, sunt cele care ne 
schimbă după chipul Său sfânt!
Acum câteva dimineți în urmă, un frate creștin mi-a povestit 
experiența sa din noaptea precedentă. Rămăsese treaz și a avut o 
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discuție dulce cu Domnul un timp îndelungat. Atât de intimă a fost 
părtășia că, întorcându-se pe o parte să se culce a zis pe jumătate 
adormit „Noapte bună!“ precum se despărțea de un prieten drag. O 
astfel de părtășie intimă cu Isus, ne oferă percepții mai clare cu privire 
la caracterul Său și imprimă  asupra sufletelor noastre frumusețea Lui.
I-ai văzut pe cei care sunt duri, aspri și nesimțiți în vorbire și maniere? 
Nimeni nu vrea să fie ca ei. Ne bucurăm să scăpăm de ei. Ei prețuiesc o 
persoană după standardul lor și, dacă aceasta nu este ceea ce cred ei că 
ar trebui să fie, vorbesc despre ea într-o manieră lipsită de iubire și 
considerație.
Simțim că ceva aspru și colțos trebuie scos din natura lor. Nu spunem 
că nu sunt creștini, ci că sunt prea amari și severi. Ei trebuie să fie 
inundați de dragostea lui Dumnezeu; trebuie să fie cufundați în marea 
blândeții Sale.
Pe de altă parte, i-am văzut pe cei care erau atât de finuți, atât de 
liniștiți, buni și blânzi încât prezența lor era ca adierea unei dulci 
dimineți de primăvară. Se vedea o bunătate în ochii lor, o blândețe în 
vocea lor, un patos în sentimentele lor, care aduc sufletului tău un 
sentiment de încântare.
Avem multe de dobândit în acest aspect: de a deveni mai buni. Însă 
putem dobândi bunătatea doar printr-o luptă strânsă. Dacă vrem s-o 
dobândim, trebuie să luptăm. Nu există victorie fără luptă. Un frate, 
după ce a obținut o victorie decisivă, a spus: "Diavolul e mort!" A 
fost atât de victorios și de liber, încât a crezut că diavolul sigur a 
murit. În scurt timp, însă, fratele și-a realizat greșeala. Prințul 
puterii văzduhului încă trăiește și noi încă avem firea cea păcătoasă.
Dacă nu veghem și nu ne rugăm, suntem înclinați să devenim 
nemulțumiți de calea noastră; suntem înclinați să ne umplem puțin cu 
amărăciune atunci când suntem călcați în picioare. Domnul Isus ne 
spune să „nu vă împotriviți celui ce vă face rău” (Matei 5:39). Nu 
trebuie doar să nu ne împotrivim în exterior celui ce ne face rău, ci 
trebuie să nu avem nici sentimente de împotrivire în inimile noastre. 
Dacă dorim sfințenia vieții trebuie să avem bunătatea sufletului. Dacă 
îți dorești ca viața ta să fie ca o oază în deșert, unde călătorul obosit 
este înviorat, fii cu inima bună, fii plin de compasiune, treci prin 
fiecare încercare cu răbdare, îndură toate suferințele fără un murmur, 
stai mult timp în părtășie cu Dumnezeu și El te va aduce la acea 
bunătate sufletească care îți va face viața, ca atmosfera Raiului, 
oriunde ai merge!
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UMBLAREA CREȘTINĂ

În Scripturi, viața este numită o umblare. Acolo unde Scripturile 
spun că ar trebui să umblăm așa cum a umblat Isus, ele fac referire la 
modul nostru de viață. Modul în care umblă un creștin este  numit 
calea vieții. Se numește calea vieții pentru că duce la un tărâm al 
vieții, la un loc în care moartea nu intră niciodată, unde totul este 
viață, și viața e pentru totdeauna. Creștinul merge pe calea care duce 
la acel tărâm al vieții. Există, de asemenea, un loc al morții și calea 
înspre acolo, se numește calea morții.
Calea pe care o parcurge creștinul este o cale îngustă. „Strâmtă este 
poarta, îngustă este calea care duce la viață.” (Matei 7:14) Însă nu 
trebuie să ne fie frică, căci, deși este îngustă, ea nu este în întuneric. 
„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină 
pentru cărarea mea.” (Ps.119:105) Prefer să merg pe o cale îngustă, 
scăldată în lumină, decât pe o cale largă, în întuneric. Cuvântul lui 
Dumnezeu luminează cărarea creștinului. Cât de frumos luminează 
becurile aleile parcului orașului! Nu există pericolul să te împiedici. 
Biblia este o lumină de-a lungul căii vieții și luminează frumos 
cărarea. Niciun pas nu trebuie să-l faci în întuneric. Există lumină 
pentru fiecare pas pe cale. Uneori creștinul poate crede că a ajuns 
într-un loc întunecat, însă dacă își va deschide Biblia, va găsi o 
lumină care să lumineze chiar acel loc!
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CREȘTINUL TREBUIE SĂ UMBLE CU ATENȚIE

„Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște 
neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele 
sunt rele.” (Efeseni 5: 15-16)
„Și să nu obosim în facerea binelui.” (Galateni 6: 9)
A merge cu atenție, înseamnă a merge cu precauție, a privi unde 
pășești, a fi vigilent, veghetor, harnic, atent. Fie calea noastră oricât 
de strălucitoare, dacă nu ne uităm pe unde pășim, ne putem 
împiedica. Unii redau textul de mai sus prin aceste cuvinte: „Luați 
seama să mergeți fără să vă împiedicați”. Nu trebuie să umblăm ca 
niște oameni neînțelepți ci ca unii înțelepți. Am putea spune că omul 
acționează nebunește, când nu privește deloc la calea pe care merge. 
Cei înțelepți în afaceri, umblă cu grijă, se uită încotro merg, profită 
de fiecare ocazie pentru a face afacerea să aibă succes.
În umblarea noastră creștină, trebuie să profităm de orice ocazie 
pentru a face progrese. În această viață scurtă nu-i timp de risipit de 
dragul confortului. Neglijența și lenea sunt periculoase și dăunătoare 
vieții spirituale. Un om leneș nu va realiza niciodată multe lucruri 
pentru Dumnezeu și nici pentru semenii săi nu va fi de mare folos. 
Însă cât este de ușor să devii neglijent!
Mulți încep umblarea creștină cu atenție și sârguință dar curând lasă 
loc să se strecoare neglijența și lenea. O, cât de predispuși sunt 
oamenii să-și piardă interesul pentru orice lucru, atunci când 
senzația de nou dispare!
Îi interesează foarte mult noul predicator, dar curând vor deveni atât 
de familiarizați și obișnuiți cu el încât își vor pierde interesul. N-au 
mai auzit pe cineva să predice la fel de bine ca noul predicator, iar 
ceea ce spune acesta are o așa greutate și autoritate; însă, iată, după 
ce noul s-a diminuat, el nu poate predica mai bine decât oricare altul; 
nu pun mai mult preț pe cuvintele lui decât pe ale altora.
Este o zicală veche care zice: „O mătură nouă mătură curat”. Băiatul 
este dornic să spargă lemne cu securea cea nouă. Un copil va copia în 
scris cu atenție exemplul dat în primele rânduri; dar cu cât coboară 
pe pagină cu atât mai mare este neglijența. O tânără este foate 
interesată la început de lecțiile de muzică; vrea să practice tot timpul; 
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dar curând noul dispare și apoi este greu să-și păstreze interesul. 
Soțul este foarte iubitor, bun și atent cu soția o vreme, dar vai! după 
puțin timp ea îmbătrânește în ochii lui și apoi el o lasă să care ea 
lucrurile singură. Acest lucru nu trebuie și nu ar trebui să fie, însă 
pare să fie în natura omului o tendință spre indolență.
În viața creștină există o puternică tendință de a lăsa lucrurile să se 
strice. Unii oameni aud o predică și sunt treziți, dar curând se lasă 
iarăși pradă somnului. Poate că exemplul cuiva i-a făcut conștienți că 
nu se roagă suficient și decid să se roage mai mult, dar curând lunecă 
spre același mod delăsător. Poate ei realizează că nu citesc suficient 
Scripturile și nu devin mai buni și atunci iau hotărârea fermă să facă 
mai bine, dar vai! cât de curând lasă ca această hotărâre să slăbească 
și să devină la fel de delăsători ca mai înainte! Nimic altceva decât 
sârguința cea mai mare și hotărârea cea mai neînduplecată nu va 
putea să ne scape de oboseala în facerea binelui. Păstrați o credință 
puternică. Ține-ți ochii ațintiți spre lăcașul ceresc și nu te lăsa 
împiedicat de nimic în călătoria ta spre patria cerească!
Sunt oameni care afirmă că sunt creștini și care, îmi pare rău să 
spun, nu-și ațintesc niciodată bine privirea spre lăcașul lor ceresc și 
mă tem că mulți care sunt cu adevărat copii ai lui Dumnezeu nu 
privesc des și clar, așa cum ar trebui, locul ceresc care îi așteaptă. Ei 
privesc mai mult la lucrurile trecătoare decât la lucrurile eterne. 
Credința este aceea prin care vedem lucrurile veșnice, însă dacă 
privim prea atent lucrurile trecătoare, lucrul aceasta ne va încețoșa 
vederea spirituală.
Dacă ai ști că ai dobândit o vilă frumoasă într-un județ apropiat și nu 
ai văzut-o niciodată, precis ai dori ca cineva care a văzut-o să ți-o 
descrie. Poate că ai vrea să vezi o fotografie a acesteia. Ți-ai arunca 
des privirea asupra fotografiei și ai căuta să afli tot ce se poate despre 
ea și te-ai gândi la momentul în care ai putea merge să locuiești 
acolo. Acum, Domnul Isus îți spune că ți-a pregătit un lăcaș în Cer. El 
nu îți spune multe despre asta, însă știi foarte bine că un lăcaș pe 
care Isus îl pregătește este perfect și complet. De ce să nu te gândești 
mult la acest lăcaș? De ce să nu îl privim adesea prin credință? De ce 
să nu afli tot ce se poate despre el? De ce? Motivul e că te implici prea 
mult în lucrurile acestei vieți!
A umbla cu atenție înseamnă a vedea că fiecare pas ne poartă spre 
cer, a avea fața noastră îndreptată spre Dumnezeu, a avea în privire 
casa noastră veșnică și a călători în direcția ei. Nu trebuie să mergem 
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alene ci trebuie să trăim cu zel pentru Dumnezeu și pentru Cer.
De câte ori ai decis că te vei ruga mai mult, că vei citi mai mult 
Scriptura, că-L vei iubi mai mult pe Dumnezeu și că vei iubi sufletele 
oamenilor, că ai face mai mult pentru cauza lui Dumnezeu! Cât de 
adesea ai decis să umbli mai demn de Dumnezeu, să fii mai răbdător, 
să trăiești o viață mai sfântă, să cultivi un spirit de dragoste și 
bunătate, să fii mai asemenea cu Isus! Ai început bine și cu mare 
înflăcărare, dar vai! nu după mult timp ai obosit în facerea binelui, ai 
devenit mai puțin vigilent, nu ai mai umblat la fel de grijuliu și ai fost 
mai puțin atent la calea ta.
Într-o zi s-a ivit o împrejurare care l-a făcut pe un frate să realizeze că 
nu era atât de atent la ceilalți cât ar fi trebuit să fie și că a lăsat multe 
oportunități de a-i ajuta pe alții în lucruri minore să treacă fără ca 
atitudinea lui să se îmbunătățească. El a decis că va veghea mai atent 
și, prin urmare, va fi mai săritor la nevoie; însă, după cum spunea, a 
devenit curând la fel de neatent ca de obicei. Încă odată și încă odată 
se hotăra și tot de atâtea ori devenea delăsător. Nu te descuraja. O 
hotărâre un pic mai dârză, o credință un pic mai mare în Dumnezeu, 
care te poate ajuta, și vei triumfa.
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UMBLÂND CU DUMNEZEU

„Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine 
decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu 
Dumnezeul tău?“ (Mica 6:8)
„Enoh a umblat cu Dumnezeu“ (Geneza 5:24)

 Viața lui Enoh descrie viața creștinului. Mână în mână cu 
Dumnezeu, inimă lângă inimă și viață lângă viață, este adevărata cale 
creștină. Pentru a umbla astfel cu Dumnezeu, trebuie să fim în 
armonie cu El; căci doi nu pot merge împreună inimă lângă inimă 
decât dacă sunt înțeleși unul cu altul. A fi în înțelegere cu Dumnezeu 
implică supunere față de voia divină. Înseamnă să-L urmezi unde te 
conduce El. 
„El... mă duce... mă povățuiește” (Ps. 23:2,3) este simțământul sincer 
al inimii creștine. Dumnezeu poate conduce uneori pe o cale 
anevoioasă, cu toate acestea Îl urmăm. El poate conduce într-un mod 
care aduce suferință și lepădare de sine, El poate lua pe cei dragi de 
lângă noi, El poate chema pe cineva drag nouă să plece în misune 
într-o țară străină sau ne poate chema pe noi. Dacă vrem să mergem 
cu Dumnezeu, nu trebuie să dăm înapoi ci trebuie să spunem: 
„Doamne, să se facă voia Ta. Eu voi merge cu Tine până la capăt!” 
O astfel de umblare poate fi condusă pe niște cărări spinoase și prin 
ape adânci și încercări de foc, dar o astfel de umblare îi place lui 
Dumnezeu și sfârșește în Rai! Deci, să mergem înainte! 
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O ÎMBUNĂTĂȚIRE RECENTĂ

Atunci când mergem pe străzile satelor sau pe cele ale orașelor putem 
vedea mașini de felurite tipuri care sunt expuse și cărora li se face 
reclamă cu vorbe de genul „Model cu cele mai recente îmbunătățiri“. 
Pentru ca viața noastră să fie desăvârșită, aceasta, în fiecare zi, 
trebuie să fie „îmbunătățirea noastră cea mai recentă.“ Noi spunem 
că lumea devine din ce în ce mai rea, însă eu și tu, ca și creștini 
putem să devenim din ce în ce mai buni. Viața noastră de astăzi poate 
fi una mai îmbunătățită în comparație cu cea de ieri. Viața creștină 
este cu adevărat o viață și în același timp este capabilă de dezvoltare 
la fel ca orice altă viață. Aceeași lege care ne face să ne dezvoltăm fizic 
ne este necesară pentru a ne dezvolta în domeniul spiritual. Zi de zi 
putem să ne întărim conformația ființei noastre spirituale. Putem să 
ne asemănăm mai mult cu Dumnezeu, putem să avem un caracter 
creștin mai ferm și o onestitate care nu s-ar abate de la Calea Virtuții 
pentru nici un preț, fie că prețul este viața, fie că este lumea întreagă. 
Progresul constant înseamnă pace și fericire constantă. Este viața 
victorioasă.
Drag cititor, te rog, pentru câteva minute să lași deoparte grijurile 
vieții care te preocupă și să mă însoțești în discuția despre lucrurile 
cerești și spirituale. Acum, dacă ai părerea că nu ai timp și că 
chestiunile vieții prezente nu le poți lăsa la o parte pe deplin din 
mintea ta, te-aș scuza.  Nu cred că e folositoare discuția cu tine dacă 
nu îmi poți acorda întreaga atenție. Eu doresc să te ajut atunci când 
ai nevoie. Mi-aș dori să vorbesc cu tine despre viața zilnică și doresc 
să îmi acorzi atenție liniștit și cu seriozitate. Sigur, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, putem petrece câteva minute necesare.
Unii oameni sunt reticenți să se uite atent în viața lor, ca nu cumva 
aceștia să găsească ceva ofensator și care i-ar neliniști. Unii se tem de 
o examinare atentă, pentru ca satana să nu aibă ocazia să-i acuze. 
Acest lucru n-ar trebui să fie motiv de îngrijorare. Putem să ne uităm 
cu atenție la viața noastră de zi cu zi și să nu-i permitem satanei să ne 
șoptească un cuvânt. Însă nu putem face nici o îmbunătățire în viața 
noastră fără o examinare atentă pentru identificarea punctelor slabe 
și a imperfecțiunilor. Dacă le găsim, trebuie să trecem serios la 
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muncă să le rezolvăm. Doar găsirea acestora nu este suficientă. Dacă 
nu corectăm o greșeală pe care am identificat-o, vom pierde în 
curând conștientizarea erorilor. Există, fără îndoială, acele momente 
în care ni se pare că nu facem progrese, dar acestea pot fi momentele 
în care facem cele mai multe progrese.
Dacă avem doar o singură greșeală, ar trebui să avem dorința de a o 
rezolva. Dorința noastră ar trebui să fie atât de mare încât ar trebui 
să începem imediat să corectăm această eroare. Acum, dacă spunem, 
„Oh, este un lucru atât de mic," atunci nu ne eliberăm de el și acest 
lucru mic poate deveni un lucru mai mare. A vorbi în pripă este o 
greșeală. Biblia spune: „Orice om trebuie să fie grabnic la ascultare, 
încet la vorbire, zăbavnic la mânie..." (Iacob 1:19). Dacă comitem 
greșeala să vorbim în pripă, ar trebui s-o reparăm. Putem s-o facem, 
dacă vrem lucrul acesta.
Biblia le spune creștinilor să vegheze și să se roage. Creștinii nu 
trebuie să vegheze și să se roage ca să nu jefuiască o bancă. Ei nu ar 
jefui o bancă, chiar dacă nu s-ar ruga niciodată. Dar trebuie să 
veghem și să ne rugăm ca să nu facem lucrurile mărunte pe care nu 
ar trebui să le facem. Vă voi spune experiența unui frate drag care a 
dorit să trăiască pentru Dumnezeu, dar care a neglijat să vegheze și 
să se roage așa cum ar trebui. În minte i-a venit un gând rău. 
Nevăzând răul din el, acesta a lăsat gândul să poposească în mintea 
lui și s-a amuzat în a ceda. După câteva minute, el a auzit mustrarea 
Duhului lui Dumnezeu și astfel a alungat gândul. Mai târziu gândul a 
venit din nou. Era atât de plăcut că a cedat puțin mai mult decât 
înainte. Din nou, Duhul l-a mustrat. Câteva seri mai târziu, gândul a 
venit din nou. Era doar un un micuț gând păcătos de împlinire a firii 
pământești în imaginație. Însă acum gândul venea și venea. El a 
zăbovit asupra gândului un pic mai mult și din ce în ce mai mult. În 
cele din urmă, el a dezvoltat o poftă carnală în inima lui, și doi sau 
trei ani mai târziu, el a ajuns la comiterea efectivă a unui act păcătos. 
A fost un gând aparent nevinovat la început, dar s-a terminat cu un 
păcat comis. Micile indulgențe față de ușurătate, nerăbdare, 
indulgențe față de construirea unor deșertăciuni iluzorii, față de 
exagerări, grijuri, bombăneli, lene etc., sunt cele care exploatează 
sufletul și îl privează de pacea și dulcea conștiență a prezenței lui 
Dumnezeu. Dar există un progres în viața divină pentru fiecare dintre 
noi, dacă, în timp ce înaintăm, vom fi atenți asupra vieții noastre. 
Mai întâi trebuie să avem un interes profund în a câștiga în lucrurile 
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spirituale și să fim plini de credință și încurajare.
Isus vă va ajuta să aveți victorie în fiecare zi atunci când vă faceți 
drum prin mulțime și veți atinge poala hainei Lui. Este acea 
rugăciune stăruitoare a credinței care ne face să pătrundem la 
Dumnezeu și ne face să ne simțim prin puterea Lui ca niște uriași.  
Dacă vrei să fii întărit în sufletul tău, trebuie să exersezi. Aceasta este 
legea dezvoltării atât în viața spirituală, cât și în cea fizică, "deprinde-
te în evlavie" (Fidela - 1Tmotei 4:7).  Acesta este un motto pe care ar 
trebui să-l afișăm pe peretele gândirii noastre. Semnificația sa constă 
în faptul că sporirea evlaviei se realizează doar prin practică.
Voi avea acum multe de spus despre acțiunile tale, însă ține minte că 
a face nu este în puterea ta, ci în puterea lui Dumnezeu. Iată două 
motto-uri de reținut: 
• Fără El nu pot face nimic (Ioan 15:5).
• Pot face totul prin Hristos care mă întărește (Filipeni 4:13).
Cu ajutorul Domnului, îți vom spune cum să fii puternic în El. 
Dumnezeu vrea ca tu să fii un David. Du-te în puterea Lui și înfruntă-i 
pe Goliați. Ei trebuie să cadă în fața ta. Nu intenționez să îți spun 
ceea ce nu știi, cât intenționez să fac un efort pentru a te ajuta să faci 
ceea ce știi deja. De câte ori te-ai decis să faci ceva și n-ai putut să-ți 
păstrezi hotărârea? Eșecul tău nu a venit pentru că nu ai putut, ci 
pentru că nu ai făcut-o. Pentru a avea succes în orice afacere, trebuie 
să-i acorzi o atenție constantă și în fiecare zi. Tot așa când vrei să ai 
succes în viața creștină trebuie să acorzi acesteia atenția ta constantă 
și în fiecare zi. Nu trebuie să faci din asta doar una dintre probleme, 
ci aceasta să fie problema de căpătâi a vieții tale.
Dar unii fac această obiecție: „Cere așa mult timp“. E adevărat, va lua 
ceva timp, și dacă nu crezi că ai timp, atunci ar fi fost bine să nu fi 
început. Ce părere ai despre un om care a intenționat să se angajeze 
într-o afacere, dar care a spus că nu are prea mult timp să i se dedice? 
L-ai sfătui să nu se angajeze deloc în afacerea aceea. Este nevoie de 
timp pentru a face progrese în viața creștină. Un frate a spus: „Dar 
trebuie să avem grijă de îndatoririle noastre zilnice“. Răspunsul meu 
a fost: „Oare n-ar trebui să ne ocupăm de îndatoririle noastre 
spirituale?“ Atunci când oamenii spun că trebuie să se preocupe de 
îndatoririle zilnice pare ca și cum că atunci când neglijează îndatoririle 
spirituale ei s-ar preocupa de îndatoririle zilnice. Atunci când nu 
avem o gândire mai bună decât aceasta nu vom progresa în viața 
creștină.
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Nu avem nici o scuză pentru a nu fi puternici în Domnul. „Vegheați, 
fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă!“ (1Corinteni 16:13). 
Bineînțeles că ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu îi 
ajută pe cei care se ajută și ei. Dumnezeu nu te va transporta în 
cămăruța ta cu o forță irezistibilă și te va pune pe genunchi, dar El îți 
va da puterea să mergi la rugăciune când vei avea nevoie de ceea ce 
El îți dă.
Acum, nu doresc să te învăț teologie, ci doresc să îți ofer niște 
instrucțiuni simple, ușoare cum omul poate progresa zilnic în viața 
creștină și să fie puternic în Dumnezeu. „Preaiubiților, vă sfătuiesc ca 
pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești, care 
se războiesc cu sufletul.“ (1Petru 2:11)  Fiecare desfătare a firii 
pământești slăbește puterile spirituale. S-ar putea pune întrebarea: 
Ce sunt poftele carnale? Existăm în carne și oase. Carnea nu are doar 
dorințele sale, ci și nevoile sale. A fi înțelegător cu firea trupească în 
necesitățile ei nu este o poftă a firii, ci a ceda în fața firii în orice 
chestiune care trece dincolo de nevoile sale reale este poftă carnală. Cu 
alte cuvinte, orice necumpătare este pofta firii trupești.  Cumpătarea 
este o roadă a Duhului.
Ar trebui să fim cumpătați în concordanță cu cunoștințele pe care le-am 
dobândit. Cu cât aflăm mai multe despre caracterul divin, cu atât 
putem distinge mai clar între pofte carnale și cumpătare. ...„[M]ă 
port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire”... (1Corinteni 9:27), 
spune apostolul Pavel. El a spus aceste cuvinte în timp ce vorbea 
despre alergarea sa cu scopul de a primi o cunună nemuritoare. El ne 
îndreaptă atenția asupra modului în care oamenii aleargă să 
primească o cunună care se poate vesteji și, totuși, spune el, „Toți cei 
ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de 
înfrânări“ (1Corinteni 9:25). Dacă oamenii trebuie să fie cumpătați în 
toate lucrurile pentru a primi o cunună trecătoare, cu cât mai mult 
trebuie să fim noi cumpătați pentru a primi o cunună nepieritoare? 
Dacă sufletul nu stăpânește și nu înfrânează corpul, atunci corpul va 
stăpâni și va înfrâna sufletul. Dar această stăpânire și înfrânare nu 
constă în multe rugăciuni, privegheri lungi și posturi, nu în flagelarea 
trupului sau în a trăi într-o mănăstire precum călugării. Nu fă această 
greșeală lamentabilă. Jugul Lui este bun și sarcina Lui este ușoară, 
însă viața creștină este o viață de lepădare de sine.  Dar dragostea Lui 
din inima noastră face din lucrul acesta o bucurie.
Noi nu trebuie să ne anesteziem trupul cu posturi constante și 
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autoflagelare, mai degrabă trebuie să exercităm control asupra 
egoismului, care este iubirea de sine înnăscută a omului. Cei cu inima 
curată au cele cinci simțuri capabile să sesizeze care din lucrurile 
exterioare exercită presiuni asupra lor.
Este firesc ca pentru viața lor individuală, a celor sfințiți, aceștia să 
caute liniște și mulțumire. Această căutare nu este genul vieții divine 
în suflet, ci este modul în care viața omului se autosusține.  Adam și 
Eva au avut această viață de autosusținere în puritatea creației lor; 
aveau organe de simț. Acestea erau cele către care satana își îndrepta 
ademenirile; la simțurile de autosusțiere a vieții, nu la sentimentele 
din viața divină a sufletului lor. Voința simțurilor - căci așa s-ar putea 
numi - a biruit această voință superioară a sufletului și ei au capitulat 
în fața voinței simțurilor ațâțate de ispită. Noi, cei cu inima curată, 
avem aceeași voință a simțurilor. Această voință a simțurilor trebuie 
să fie „îmblânzită” sau păstrată sub stăpânirea voinței lui Dumnezeu. 
„Totuși facă-se nu voia Mea (adică voia inferioară a vieții Sinelui 
Meu)”, a spus Isus, „ci a Ta.” (Luc. 22, 42). Voi clarifica acest lucru pe 
parcurs. Doresc să o fac atât de clar și de simplu cât voi putea, dar 
chiar și așa este nevoie de timp, pentru că aici se află secretul 
succesului în viața creștină. Cei care consideră aceste instrucțiuni ca 
fiind fără importanță o vor face în detrimentul vieții lor spirituale. 
Este firesc să evităm greutățile și suferințele. Nu este greșit în sine; 
este greșit numai dacă lucrul acesta este în contradicție cu voia lui 
Dumnezeu. Nu greșești să eviți să fii ars pe rug dacă lucrul acesta nu 
este voia lui Dumnezeu cu privire la modul în care să-ți închei viața. 
Dar  dacă Dumnezeu voiește însă să arzi pe rug, nu trebuie să cauți să 
scapi de martiraj.  Dacă nu veghem cu grijă ca să trăim aproape de 
Dumnezeu și dacă nu ne înfrânăm trupurile noastre, voința 
simțurilor va crește puternic și acestea ne vor conduce la evitarea 
greutăților, chiar dacă Dumnezeu vrea să ne supunem greutăților. 
Aveți grijă să nu confundați impulsul simțurilor cu voința divină. 
Cineva poate spune că nu crede că este voia lui Dumnezeu ca să 
treacă prin aceste suferințe, atunci când el privește lucrurile doar 
prin perspectiva propriei sale umanități. Din compasiune omenească, 
e posibil să încercăm să-l descurajăm pe fratele nostru să facă voia lui 
Dumnezeu. În Cezareea,  unii frați au încercat, din pură compasiune, 
să-l convingă pe Pavel să nu meargă la Ierusalim, unde, așa cum se 
prorocise, avea să fie legat și predat neamurilor. Văzând că nu poate 
fi convins, ei au cedat în fața voinței superioare și au spus: „Facă-se 
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voia Domnului!” (Fapte 21:14). Acest lucru nu se limitează doar la 
problemele mai mari ale vieții, cum ar fi arderea pe rug, ci include și 
problemele mici ale vieții de zi cu zi. Cât este de ușor pentru om să 
concluzioneze că este voința lui Dumnezeu să facă un anumit lucru, 
atunci când poate lucrul acela este doar voința simțămintelor sale! 
Amintiți-vă, căile lui Dumnezeu nu sunt precum căile noastre. 
Gândul că ar trebui să meargă acasă la familia sa, poate părea lucrul 
cel mai potrivit de făcut pentru un predicator. Cât de ușor îi este lui 
să creadă că voia lui Dumnezeu este să plece! Cel puțin, așa a fost 
adesea și cu autorul. De prea multe ori a ascultat de dorința umană și 
nu a ascultat de Dumnezeu. O astfel de neascultare, când se poate 
numi așa, nu este un păcat atunci când voia lui Dumnezeu nu este 
cunoscută, dar este păcat atunci când este condusă de voința 
simțurilor, și ea este dăunătoare pentru viața sufletească. Dumnezeu 
vrea ca noi să privim mai în serios la El pentru a cunoaște voia Sa și 
pentru a nu ceda atât de ușor la simplele dorințe umane. Pentru a ne 
bucura de apropierea lui Dumnezeu, nu trebuie să fim influențați de 
nici o voință a simțurilor. Impulsul simțurilor este atât de înșelător 
încât, dacă nu suntem vigilenți și complet predați lui Dumnezeu, cu o 
dorință puternică de a cunoaște și de a face voia Sa, impulsul acesta 
ne va împiedica să înțelegem voia Sa.  Poate că nu este dificil să fii 
convins că este voia lui Dumnezeu când fratele tău trebuie să plece în 
străinătate ca misionar, dar este foarte greu să fii convins că este voia 
lui Dumnezeu ca tu să mergi, atunci când din toate punctele de 
vedere este la fel de rezonabil să vezi că tu trebuie să pleci. Poate că 
voința simțurilor tale de a rămâne te împiedică să cunoști voia lui 
Dumnezeu. 
Iată un adevăr la care vreau să meditați: Nu putem vedea nebunia 
unei pasiuni atunci când suntem ispitiți puternic de acea pasiune. Un 
om neprihănit poate uneori să mănânce prea mult, el poate fi uneori 
excesiv în privința relațiilor conjugale și totuși Cuvântul lui 
Dumnezeu spune: „Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți 
altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. (1Corinteni 10:31) 
Însă lasă-mă să-ți spun că cei care sunt strâns legați de Dumnezeu și 
se bucură profund de părtășia cu Dumnezeu, au mare grijă să fie 
cumpătați în toate aspectele viețuirii lor.
 Așa cum am explicat mai devreme, organe ale simțurilor au și cei cu 
inima curată. Aceste organe răspund la stimulii exteriori care le 
activează. Aceste activări, impresii, pot fi numite corect „simțuri”. O 
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persoana umplută cu Duhul Sfânt, dacă este onorată de o persoană 
neînțeleaptă, poate fi tentată la mândrie, cu alte cuvinte, poate avea 
un simțământ de mândrie. Acest sentiment se află în viața eului 
omului. O persoană sfințită poate fi ispitită de nerăbdare. Ea 
experimentează un simțământ de nerăbdare, nu corporal, ci ca un 
impuls al simțurilor vieții eului. Când cineva face ceva ce nu-ți 
produce bucurie sau e contrar dorinței tale este posibil să ai 
sentimente de nemulțumire sau nerăbdare. Răbdarea unei mame 
poate fi uneori pusă la încercare de comportamentul unui copil. 
Testul răbdării stă pur și simplu în sentimentele de nerăbdare pe care 
le ai în viața eului. Dar în răbdarea ei, mamei i se cere să-și exerseze 
sufletul. Trebuie să ne împotrivim acestor simțăminte de nerăbdare 
prin puterea Domnului. Împotriviți-vă lor cu rugăciune. 
Te-am adus acum în locul în care eu sunt gata să îți spun cum să 
crești în har, cum să câștigi, cum să progresezi în viața divină, 
totul se rezumă la ceea ce transmite expresia: „apropiați-vă de 
Dumnezeu”, „fiți asemenea lui Hristos” etc. Amintiți-vă: 
simțămintele prind puteri în domeniile și chestiunile unde cedăm. 
Ești tentat să fii mândru, să fii neglijent, să fii nerăbdător și să ai 
sentimente de mândrie, de neglijență, de nerăbdare, pentru că 
acestea sunt ispite. Acestor sentimente ar trebui să ne împotrivim 
indignați și imediat. Ia-le in serios. Tocmai exercițiul de rezistență va 
dezvolta și va întări puterile spirituale; dar atunci când se cedează în 
fața sentimentelor, acestea devin mai puternice și puterile spirituale 
devin mai slabe. Când prețuiești bunăstarea ta spirituală vei acționa 
rapid ca să te împotrivești ispitei. Uneori oamenii permit ca ispita, 
răul și furia să poposească ore în șir în mintea lor.  Nu se simt bine și 
nici nu arată prietenoși. Astfel de simțămite lasă urme. Ele sunt un 
dușman periculos. Disprețuiește și urăște astfel de simțăminte. Du-te 
înaintea Domnului în rugăciune fierbinte și roagă-te până când 
bucuria va izvorî în suflet, un zâmbet va străluci pe față și 
simțămintele rele vor fi înfrânte și vor pleca precum zboară o pasăre 
speriată. Unii vor zice: „Nu putem împiedica sentimentele rele sau 
gândurile rele să ne atace.“ Aceștia au nevoie de spusele lui Luther: 
„Nu putem împiedica păsările să zboare deasupra capului nostru, 
însă putem să le împiedicăm ca să-și facă cuib în părul nostru.“
Nu-i păcat, nici cauză de descurajare, să fii atacat de sentimente și 
gânduri rele. 
Dar rețineți că putem speria păsările care zboară pe deasupra și în 
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acest fel le facem să plece mai repede, iar după ce au fost speriate de 
câteva ori, vor zbura mult mai departe sau mult mai sus.  Același 
lucru este valabil și pentru sentimentele și gândurile rele: dacă ne 
împotrivim lor serios și cu indignare, ele vor zbura rapid și atacurile 
lor vor deveni din ce în ce mai slabe și mai slabe. Este voia lui 
Dumnezeu să mâncăm, să bem și să dormim; dar a fi necumpătat în 
acestea înseamnă a distruge viața spirituală. Noi ar trebui să fim 
călăuziți de gândul voinței lui Dumnezeu și nu de gândul voinței 
dorințelor omenești. Capitularea în fața dorințelor inferioare ale 
simțurilor înseamnă în curând victoria eului și sărăcirea în har.
Am fost întrebat dacă este posibil ca noi să ajungem la un așa grad de 
desăvârșire încât să nu mai spunem vorbe aspre, mânioase, sau 
pripite sau care sunt în vreun fel cel puțin necumpănite. Răspunsul 
meu este că voința eului, prin multă rugăciune, suficientă vigilență și 
împotrivire fermă poate fi atât de slăbită iar sufletul atât de obișnuit 
să acționeze sub voia lui Dumnezeu încât cuvintele nesăbuite sau 
mânioase, acțiunile nesăbuite sau orice inconsecvență de vreun fel 
rar vor mai apărea. Aceasta înseamnă să fii puternic în harul lui 
Dumnezeu.
Din nou am fost întrebat: „Putem ajunge la un stadiu în care să nu 
mai fim ispitiți?” Da. Dacă ești serios și plin de credință, vei ajunge la 
acolo, când vei ajunge în acea țară în care carnea și sângele nu pot 
intra. Acolo nu vei mai fi ispitit. Dar atâta timp cât vei fi aici în trup, 
vei fi ispitit. În însăși natura lucrurilor, tu trebuie să fii ispitit. 
Puterile voastre spirituale ar fi slăbite dacă nu ar avea nimic de 
împotrivit. Permiteți-mi să vă arăt aici o uneltire a lui satan. Toate 
aceste atacuri asupra voinței simțurilor sunt făcute de diavol. El va 
folosi ceva din afară ca să te ispitească. El poate face ca ispita să 
dispară pentru o vreme îndelungată așa încât puteți deveni fără grijă 
și delăsători cu privire la veghere și rugăciune și astfel, să pierdeți din 
puterea de împotrivire. Apoi va veni cu un atac minor, atât de minor 
încât nu îl vei observa în starea ta slabă în care te afli. Dacă este un 
atac de ișire din fire, veți vorbi puțin în grabă, dar cu greu o veți 
observa și nu o veți găsi atât de gravă. Însă atacurile sale vor deveni 
mai puternice; cuvintele tale vor fi mai aprinse, îți vor da temeri și 
griji; și tu vei fi atât de insensibil încât nu vei mai fi conștient de 
alunecarea ta. Nu vă slăbiți vegerea, și rugați-vă, chiar și atunci când 
nu sunteți ispitiți. O, câți au căzut sub uneltirile acestea viclene ale lui 
satan! Acesta este un plan al său pe care îl joacă bine.



104

CHARLES EBERT ORR

Când creștinul pornește la drum în călătoria sa de pelegrin, el este 
vigilent și se roagă. Un atac al lui satan îl surprinde și el devine serios 
în a opune rezistență. Dacă a vorbit iute sau frivol, fuge imediat la 
Dumnezeu să primească har și astfel crește în har. Dar când devine 
puternic și sufletul său dezvoltă obiceiul de a acționa în sfințenie, se 
simte puternic și slăbește chiar în vegherea, rugăciunea și rezistența 
sa. Apoi încet, dar sigur, se întoarce. Dacă nu veghează în vreun fel, 
va cădea iarăși. Însă se pune întrebarea: „Cum putem să ne păstrăm 
rezistența pentru a fi puternici în vremea când satana reduce 
ispitirea?” Du lupte de antrenare. În timpul păcii, soldații sunt 
instruiți în mod constant, așa încât să fie pregătiți când intră în luptă. 
Boxerii trec printr-o mulțime de exerciții în pregătirea lor pentru 
lupta propriu-zisă. Așa și noi trebuie să veghem în mod constant. 
Păstrați sufletul într-o poziție de apărare. La asta mă refer prin lupte 
de antrenare. Rețineți că puteți fi atacați oricând, păstrați sufletul 
într-o poziție de apărare; ridică scutul credinței. Tocmai practica de a 
ridica scutul și de a păstra sufletul vigilent este ceea ce te face 
puternic pentru luptă. Dacă nu vă antrenați sufletul în rugăciune 
serioasă în fiecare dimineață, probabil că satan vă va prinde 
nepregătit în acea zi. Pentru a perfecționa sufletul în obiceiul 
sfințeniei, trebuie să te antrenezi în activități interioare de rezistență. 
Păstrează o puternică ură față de păcat și diavol (Ps.97:10); să ajungi 
la starea în care să îți placă să te cerți cu satana; bucură-te în necaz, 
bucură-te când ești prigonit; consideră o bucurie atunci când ești 
încercat și ispitit. Soldații sunt făcuți să iubească bătălia; boxerilor le 
place să lupte în ring și ar trebui să ajungem la stadiul în care să 
iubim încercările. Urâm răul, de aceea ne place să-l biruim. 
Încercările ne oferă mijloacele pentru o continuă dezvoltare, motiv 
pentru care le acceptăm provocările. Ele ne adâncesc în relația 
noastră cu Dumnezeu și ne fac mai asemănători cu Hristos, din acest 
motiv le primim cu bucurie. Noi detestăm răul și problemele pentru 
ceea ce sunt acestea în ele însele, dar în dragostea noastră puternică 
pentru Dumnezeu și pentru privilegiul de a ne antrena prin puterea 
Lui, considerăm problemele ca o bucurie. Ne bucurăm în mijlocul 
ispitelor pentru că avem ocazia de a experimenta puterea 
Dumnezeului nostru. 
Însă nu faceți greșeala de a crede că sunteți atât de puternici în 
Dumnezeu încât un mic gând rău sau un sentiment de mândrie sau 
nerăbdare sau un mic act de necumpătare este nesemnificativ. Aceste 
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lucruri mici slăbesc puterea spirituală. Luați-le pe cele mai mici 
dintre acestea și dați-le la moarte. Nu le dați nici o șansă. Când un 
singur cuvânt  necugetat sau iritat iese de pe buzele tale, pune-te pe 
rugăciune serioasă, implorându-l pe Dumnezeu să te facă biruitor. 
Caută să ai viața complet liberă de imperfecțiuni și vei înainta zilnic 
în viața evlavioasă.

Cu pace și cu bucurie-i viața plină, 
atunci când suntem mântuiți prin har, 
cele mai dulci bucurii abundă 
atunci când suntem mântuiți prin har. 
În ceasuri pustii de întunecare
ploaia darurilor cerești cade înviorătoare,
și flori dulci avem pe cărare, 
când suntem mântuiți prin har. 

Chiar și în suferință, există binecuvântări, 
când suntem mântuiți prin har,
chiar și-n mângâierea nuielii iubirii, 
când suntem mântuiți prin har. 
Norii de furtună sunt alungați departe, 
ale noastre vieți curg dulce, liniștite,
și în lumina caldă a cerului sunt țesute, 
când suntem mântuiți prin har. 

Frumusețea  minunat ne înconjoară ființele
când suntem mântuiți prin har,
da, bucurie în toate îndatoririle, ce nu-s dificile 
atunci când suntem mântuiți prin har, 
cântă dulce, fără-ncetare, nădejdea
pe-a sufletului strună răsună pacea, 
îngerii ne apără cetatea
atunci când suntem mântuiți prin har. 

Să creștem e necesar în fiecare zi
când suntem mântuiți prin har, 
în viața divină mereu a propăși
când suntem mântuiți prin har,
în sus, mai aproape de cer, mai departe de tină
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să vedem viața mai liniștită și mai lină, 
să stăm în raze pline de lumină, 
Când suntem aici crescând în har.
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O VIAȚĂ SFÂNTĂ

Ce este o viață sfântă, în adevăratul ei sens? Este viața lui Isus. Viața 
Sa întreagă a fost sfântă cu adevărat. Viața lui este viața ideală. Dacă 
vrem să trăim sfinți, trebuie să trăim așa cum a trăit El. Artistul are 
în fața lui idealul său și, cu trăsături de pensulă ici și colo pe pânza 
sa, creează o imagine exactă a idealului. Noi trebuie să reproducem 
viața lui Isus. El ne-a pus înainte exemplul vieții sfinte și ne cheamă 
să trăim aceeași viață sfântă. „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este 
sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră.” (1Petru 1:15). Ca 
creștini, suntem urmașii lui Dumnezeu și, ca atare, suntem ca El.
Sfințenia în viața Domnului Isus se regăsește nu numai în minunile 
mărețe pe care le-a săvârșit, ci și în întâmplările minore din viața Sa. 
Ridicarea din nou la viață a celor morți nu este cu nimic mai 
frumoasă ca punerea mâinilor Sale pe capul copiilor și 
binecuvântarea lor. Predica Sa remarcabilă de pe munte nu descrie 
mai mult frumusețea caracterului Său decât conversația Sa cu femeia 
de la fântâna de lângă drum.
Lucrurile mici din viața de zi cu zi, dacă sunt făcute și ținute în 
blândețea și seriozitatea Duhului lui Hristos, fac viața frumoasă și 
sfântă cu adevărat. Nu predica elocventă definește o viața atât de 
sublimă, ci zâmbetul bun, cuvântul amabil, privirea blândă, oferită 
tuturor; este modul răbdător în care sunt întâmpinate toate lucrurile 
minore care vin ca încercări și provocări în viață. Poți predica sau 
scrie cu putere și elocvență și să scoți la iveală cu mare frumusețe 
adevărurile sublime ale Bibliei, dar dacă în intimitatea locuinței tale 
există ceva frământări, ceva supărare, puțină nervozitate, puțină 
inconsistență, puțin egoism, puțină neîncredere, atunci viața ta nu 
este atât de sfântă pe cât ar trebui ea să fie.
Dacă dorești ca imaginea sfântă a lui Dumnezeu să fie întipărită 
asupra sufletului, chipului și vieții tale, trebuie să eviți cu grijă micile 
surse de ușurătate, micile momente de lene și delăsare, micile scăpări 
de asprime, grosolănie, egoism etc.
Cuvintele curate aparțin unei vieți sfinte. Ar trebui să folosești cele 
mai alese cuvinte, un limbaj care nu conține nicio vulgaritate, nicio 
vorbă „de cartier“ sau din spiritul lumii. Dezordinea, necurăția, 
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neglijența și neîngrijirea nu sunt deloc podoabe plăcute într-o viață 
sfântă. Însă un duh liniștit, modestia și smerenia sunt pietre 
prețioase care strălucesc într-o viață sfântă precum diamantele 
prinse într-o brățară de aur. Acordă atenție cuvintelor, gândurilor, 
tonului vocii, sentimentelor, micilor fapte de bunătate, practicării 
lepădării de sine, promptitudinii, organizării și ordinii. Acestea sunt 
lucrurile auxiliare ale vieții sfinte. Nu sunt cumva multe lucruri 
mărunte în viața ta de acasă pe care poți să le îmbunătățești? Caută 
ajutorul lui Dumnezeu și fii cu adevărat sfânt.
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CĂLDICEALA

"Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot.  O, dacă ai fi rece 
sau în clocot! Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să 
te vărs din gura Mea." Apocalipsa 3:15-16
O viață călduță este neplăcută lui Dumnezeu; El ar vrea ca noi să 
clocotim în duhul. Dumnezeu este mulțumit de noi atunci când 
suntem plini de viață, însă nu și atunci când suntem formaliști și 
căldicei. O stare călduță este o stare periculoasă. Un lucru foarte 
periculos cu privire la starea aceasta este că, de obicei, atunci când un 
om este căldicel acesta nu realizează că este așa. Dacă un om este 
bolnav și nu știe că este bolnav, viața sa se află în mare pericol, 
întrucât nu este deloc probabil că va lua măsuri de îngrijire. Deci, 
omul care este rece și formalist, dar care crede că este spiritual și plin 
de viață nu este dispus să facă ceva pentru îmbunătățirea stării sale 
spirituale. Se aseamănă foarte mult cu broasca țestoasă a 
irlandezilor. Ezit să povestesc lucruri amuzante, însă aceasta 
ilustrează atât de bine starea celui căldicel, încât povestirea cred că e 
justificată.
Niște irlandezi au prins o broască țestoasă mare și i-au tăiat capul. 
Apoi au așteptat ca aceasta să moară, însă broasca țestoasă s-a mai 
zbătut câteva ore. Dorind să găsească o explicația acestui fenomen, 
au abordat un om care trecea pe acolo. După ce omul a privit broasca 
țestoasă pentru o clipă, el a remarcat: „Este moartă, dar nu știe asta”. 
Aceasta este condiția celor căldicei. Ei sunt morți spiritual, dar nu 
sunt conștienți de lucrul acesta. Cei care pretindeau că sunt creștini 
(din Laodiceea) erau căldicei, însă se credeau bogați, că s-au 
îmbogățit și că nu aveau nevoie de nimic (Apocalipsa 3:14-18).
Bolile corpului uman sunt însoțite de anumite senzații și simptome, 
la care medicul poate indica natura bolii în anumite cazuri. Bolile 
sufletului uman sunt, de asemenea, însoțite de anumite simptome, 
prin care se poate cunoaște natura bolii în anumite cazuri. Acum vă 
voi spune câteva dintre simptomele stării de căldicel, astfel încât va fi 
posibil să vă dați seama dacă aceasta este starea voastră.
Primul. Un gen de sentiment îndoielnic sau de incertitudine cu 
privire la existența unei relații bune cu Dumnezeu, împreună cu lipsa 
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dorinței de o atentă autoexaminare, de teamă că aceasta lipsește. A fi 
umplut cu Duhul Sfânt oferă o asigurare deplină în acest sens.
Al doilea. Dacă atunci când afirmi că ai fost mântuit, că ești sfânt și 
pregătit pentru venirea lui Isus inima ta nu reușește să spună 
„Amin!“ și dorești în sufletul tău să ai cumva o mai mare siguranță că 
ceea ce spun buzele tale este adevărat, atunci nu ești așa de 
duhovnicesc precum ar trebui să fii. Când suntem plini de Duhul, 
sufletele noastre sunt sigure și încrezătoare.
Al treilea. Petreci viața zi de zi în aceeași rutină, asumând că faci 
lucrarea pe care Domnul vrea să o faci și necăutând cu seriozitate 
cunoașterea voii Lui. Cei care sunt duhovnicești, nu pot fi mulțumiți 
fără o cunoaștere clară a voii lui Dumnezeu. Dacă mergi înainte fără o 
cunoaștere reală și pozitivă a voii lui Dumnezeu și nu cauți să o 
cunoști, atunci sigur ești căldicel.
Al patrulea. Dacă atunci când rutina vieții tale este întreruptă în 
vreun fel, ești nemulțumit și te plângi; dacă nu îți place să fii scos din 
vechiul tău făgaș, ci dorești să fii lăsat în pace, este evident că ți-ai 
ales calea proprie și că Dumnezeu nu îți dispune pașii.
Al cincilea. Dacă ești chemat în ajutorul unui vecin sau al unui bolnav 
sau chiar al unui dușman și ai o reticență în a merge și îți zboară 
mintea înapoi la propriile tale preocupări și ai dorința de a te întoarce 
cât mai repede la acestea, atunci reiese că tu cauți doar propriile 
interese și nu și lucrurile privitoare la alții. Biblia ne spune să căutăm 
binele altora. Dacă te concentrezi doar pe propriile nevoi și nu cauți 
sau îți pasă puțin de lucrurile altora, atunci ești egoist. Cei care sunt 
spirituali au timp să-i ajute pe alții și o fac cu bunăvoință.
Al șaselea. Dacă ești chemat să mergi să ajuți un om nenorocit și nu 
poți merge, dacă nu ai un regret profund al inimii și dacă nu te 
gândești de multe ori în timpul zilei la bietul om și dacă nu te doare 
inima din cauza neputinței tale de a-l ajuta, atunci sigur ești mai 
preocupat de tine decât de ceilalți. Tu te uiți la propriile tale lucruri și 
nu vezi și nu simți nevoile altora. Dacă așa statu lucrurile cu tine, 
atunci ești într-o stare călduță.
Al șaptelea. Dacă te-ar întreba cineva dacă faci lucrarea pe care o faci 
acum, exclusiv și în mod intenționat pentru gloria lui Dumnezeu, și 
te simți constrâns din interior să îi răspunzi că nu te-ai gândit în mod 
special la asta, ci ai presupus că nu contează prea mult pentru 
Domnul, că o faci doar pentru a face ceva, atunci această situație ar 
arăta cert neglijență, indiferență și o stare de căldicel.
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Al optulea. Dacă ești indiferent și nu te preocupi de progresul 
spiritual; dacă nu dorești și nu cauți cu stăruință să-L ai mai mult pe 
Dumnezeu; dacă nu te străduiești cu seriozitate să fii mai blând și 
mai umil, să fii mai bun și mai răbdător; dacă tolerezi cu nepăsare 
acte de egoism, de nerăbdare, neîndurare, asprime și ușurătate, 
atunci ești cu siguranță căldicel.
Al nouălea. Neglijarea citirii Bibliei și rugăciunii în taină; o mai mare 
fervență în rugăciunea publică, decât în rugăciunea tainică; mai mult 
aparențe decât o adevărată evlavie interioară; mărturie sau predicare 
mai presus de adevăratul nivel de viețuire - acestea sunt de asemenea 
dovezi ale stării de căldicel. Un om poate fi entuziasmat în rugăciune, 
mărturie sau predică și poate crede că face progrese mari, însă dacă 
nu trăiește la înălțimea fiecărui cuvânt rostit, atunci pierde în loc să 
câștige, pentru că nu umblă în lumină.
Starea de căldicel este foarte dezgustătoare pentru Dumnezeu. El 
reproșează lucrul acesta. A nu-I spune niciodată lui Dumnezeu că Îl 
iubești, nu Îi este atât de neplăcut ca atunci când pretinzi că Îl iubești 
și totuși ești căldicel. Dumnezeu vrea inima ta întreagă. Dacă nu o 
poate avea toată, atunci n-o vrea deloc. El dorește o iubire fierbinte și 
arzătoare. A-L iubi doar parțial și nu în mod suprem, face să pară că 
El merită doar o iubire pe jumătate. Aceasta pune alte lucruri pe 
același nivel cu Dumnezeu.
După ce medicul a aflat simptomele și a diagnosticat boala, prescrie 
apoi remediul. Slavă Domnului, există un remediu care nu dă greș 
pentru starea de căldicel. Desigur, „un gram de prevenție valorează 
mai mult decât un kilogram de medicamente”. "Pocăiește-te și 
întoarce-te la faptele tale dintâi" (Apocalipsa 2:5). Vino la Dumnezeu 
și cumpără aur curățit prin foc. Dacă mai există în inima ta vreun pic 
de iubire, stăruiește în lucrurile spirituale ca să le dezvolți. 
Dezlipește-te de tot ce îți întunecă vederea spirituală. Stăruiește în 
calea către Dumnezeu, în ciuda uscăciunii și a morții. Trezește-ți 
sufletul. Preocupă-te cu cugetarea profundă asupra marii iubiri a 
lui Dumnezeu față de tine. Roagă-te cu fervoare și credință. 
Consacrează-te pe deplin voii lui Dumnezeu. Situația ta nu este fără 
speranță, acest remediu va aduce o vindecare.
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STATORNICIA

„De aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna 
în lucrul Domnului”.  (1Corinteni 15:58)
Statornicia este un principiu esențial al caracterului creștin. Atunci 
când acest principiu lipsește, nu poate fi nici succes și nici 
prosperitate în viața creștină. Psalmistul a spus: „inima lui este 
tare, încrezătoare în Domnul.” (Ps.112:7) Aceasta este adevărata 
statornicie. Se lipește de Dumnezeu oricât s-ar dezlănțui furtunile. Se 
odihnește și rămâne în Isus chiar dacă încercările vieții sunt din cele 
mai strașnice. Este o decizie fermă, statornică, neclintită de a rămâne 
în doctrinele Bibliei. Este bazarea plină de încredere pe învățătura și 
promisiunile Sfintelor Scripturi. Așa cum un om se întinde pe patul 
său cu încredere pentru a se odihni, tot așa un creștin, în statornicia 
sa, se odihnește încrezător, se odihnește fără teamă, în Cuvântul lui 
Dumnezeu, care nu se schimbă niciodată.
Creștinii sunt făcuți părtași naturii divine. Ei primesc întipărirea 
caracterului divin în sufletele lor. Printre diferitele principii ale 
caracterului lui Dumnezeu, se găsește statornicia. Când Dumnezeu l-a 
izbăvit pe Daniel de leii din groapă, împăratul Dariu a spus: 
„Poruncesc ca, în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se 
teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este 
Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic”. (Daniel 6:26). Așa cum 
tăria de caracter a unui creștin este nobilă, eroică și plăcută lui 
Dumnezeu, tot așa lipsa de statornicie este josnică, lașă și foarte 
neplăcută lui Dumnezeu.
Unii (pot fi mulți) sunt conduși de sentimentele lor. Noi, în calitate 
de copii ai lui Dumnezeu, trebuie să fim călăuziți de Duhul lui 
Dumnezeu; însă nu toți înțeleg pe deplin ce înseamnă „a fi călăuzit de 
Duhul”. Aș prefera să fiu condus de simțul datoriei decât de 
sentimentele mele. Pentru a fi conduși de Duhul nu-i nevoie să 
experimentăm întotdeauna un îndemn interior puternic sau o voce 
aproape audibilă care ne vorbește. Duhul lui Dumnezeu a iluminat 
Cuvântul și ți-a deschis mintea ca să știi care este datoria ta creștină; 
prin urmare, atunci când mergi înainte și îți îndeplinești îndatoririle 
cu credincioșie ești cu adevărat condus de Duhul. Știi că-i datoria ta 
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să ajuți pe cei săraci, să îi sprijinești pe cei slabi, să îi mângâi pe cei 
întristați, să participi la slujbele creștine, să mărturisești despre 
Domnul Isus, să studiezi Scripturile, să te rogi și să cauți cu sârguință 
să faci orice lucrare bună.
S-ar putea să simți uneori un îndemn puternic să te rogi, însă nu 
trebuie să ai întotdeauna acest sentiment, pentru a-ți îndeplini 
datoria de a te ruga. Adesea, este de datoria ta să te rogi, să dai din 
ale tale etc. la fel de mult și atunci când nu te simți îndemnat să faci 
asta, ca atunci când ai un îndemn interior puternic. Nu trebuie să 
aștepți astfel de indemnuri înainte de a acționa, pentru că a-ți 
cunoaște datoria te face responsabil.
Un om nu poate fi statornic cu adevărat dacă se lasă influențat de 
emoțiile sau impresiile sale. Omul care este statornic, neclintit în 
Cuvânt, merge înainte și-și îndeplinește îndatoririle pe care știe că le 
are, indiferent de sentimentele sale. Oricare ar fi impulsurile sale de a 
face un anumit lucru, dacă lucrul acesta nu este în concordanță cu 
Cuvântul și cu Duhul lui Dumnezeu și cu ce știe el că este drept să 
facă, el va refuza consecvent să se supună acelor impulsuri.
Statornicia este țelul inimii, ferm și neclintit, de a se lipi de 
Dumnezeu, de a îndeplini strict și prompt fiecare datorie creștină. 
Este un scop hotărât, neschimbat, nezdruncinat al inimii de a împlini 
de bună voie învățăturile Mântuitorului, indiferent de sentimente.
Vei realiza că, dacă respecți și împlinești fiecare datorie creștină, de 
multe ori va trebui să acționezi contrar sentimentelor tale. O, cât de 
des îți va insufla dușmanul sufletului tău, dacă va putea, simțăminte 
de indiferență cu privire la rugăciune. Acesta este momentul în care 
să îți dovedești tăria și statornicia creștină. Slăbiciunea și lenea ne fac 
să neglijăm rugăciunea - pur și simplu pentru că n-avem chef să ne 
rugăm. A ceda în fața sentimentelor de apatie înseamnă a le încuraja, 
iar acestea vor deveni din ce în ce mai puternice în așa fel încât ne 
vom simți din ce în ce mai puțin dispuși să ne rugăm. Cu cât ne 
rugăm mai mult, cu atât ne vom simți mai dornici să ne rugăm; tot 
așa, cu cât ne rugăm mai puțin, cu atât ne vom simți mai puțin 
dornici să ne rugăm. Când am cedat sentimentelor de indiferență o 
vreme și din păcate am neglijat rugăciunea, avem de dus o luptă grea 
pentru a ajunge din nou la lumina glorioasă, la victoria și la dulceața 
rugăciunii. Dar trebuie să fii acolo unde se revarsă binecuvântările; 
trebuie să ajungi în locul unde poți gusta dulceața iubirii și 
binecuvântarea împlinitoare a prezenței lui Dumnezeu. Trebuie să fii 
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curajos, puternic și hotărât. Calea prin care să ajungi să-ți placă să-L 
slujești pe Dumnezeu și să îndeplinești întreaga datorie creștină este 
să-ți faci datoria întotdeauna, mai ales în momentele acelea când nu 
pare deloc plăcut a o face.
Împotriviți-vă cu tărie lui satana și oricărui simțământ de indiferență 
și faceți-vă datoria cu orice preț. "Deci cine știe să facă bine, și nu 
face, săvârșește un păcat!" (Iacov 4:17)



115

CUM SĂ TRĂIEȘTI O VIAȚĂ SFÂNTĂ

CUM SĂ PRICEP VOIA LUI DUMNEZEU 

Pentru a face voia lui Dumnezeu trebuie mai întâi să o cunoaștem. 
Pentru a avea în trăirea vieții creștine o adevărată împlinire, odihnă 
și mulțumire,  (și nu există o odihnă adevărată în afara vieții creștine) 
trebuie să avem încredințarea deplină că facem voia lui Dumnezeu. 
Sufletul care Îl iubește pe Dumnezeu nu poate fi împlinit cu nimic 
altceva. Atâta timp cât există îndoială, nu poate exista mulțumire 
perfectă. Trebuie să avem o reală cunoaștere a voii lui Dumnezeu cu 
privire la noi, altfel nu vom ști pe deplin dacă facem voia Lui. 
Mulți spun: „Aș împlini cu plăcere voia lui Dumnezeu dacă aș ști care 
este!” Acești oameni nu s-au apropiat de Dumnezeu cum ar trebui. 
Trebuie să existe întotdeauna o înțelegere clară și definită între 
Dumnezeu și copiii săi. „Oile mele”, spune Isus, „ascultă vocea 
mea” (Ioan 10:27); și știm că Dumnezeu ascultă glasul copiilor Săi. 
Putem vorbi cu Dumnezeu și Dumnezeu poate vorbi cu noi; prin 
urmare  poate să existe o înțelegere între noi. Poți trăi suficient de 
aproape de Dumnezeu ca să-I cunoști voia; nu doar să presupui că 
știi voia Lui sau să o iei ca subînțeleasă, ci să o cunoști pentru că El 
ți-a comunicat-o. 
Angajații unui om pot presupune că ei fac ceea ce vrea angajatorul ca 
ei să facă, însă presupunerea nu le oferă certitudinea. Abia atunci 
când au fost în prezența lui și l-au auzit exprimându-și voia știu sigur 
că o fac. Voia lui Dumnezeu poți să o cunoști. Nu trebuie să petreci 
nici măcar o zi fără să știi dacă ești în voia Lui sau nu. Scriptura 
spune: „De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia 
Domnului”. (Efeseni 5:17). În versetele premergătoare acestui verset 
ni se spune să umblăm cu băgare de seamă și să răscumpărăm 
vremea. Trebuie să știm voia lui Dumnezeu, ca să putem profita de 
orice  ocazie la maxim. A cheltui timpul zi de zi fără a ști clar că ești 
în voia lui Dumnezeu, sau fără a  acorda prea multă atenție acestui 
lucru, sau fără a căuta cu seriozitate să afli voia Lui, este a trăi la un 
nivel spiritual prea jos. Dumnezeu vrea ca tu să urci mai sus, 
suficient de sus și suficient de aproape pentru a cunoaște voia Lui.
Nu te-a cumpărat Dumnezeu? Tu ești slujitorul Său, sclavul Lui. 
Trebuie ca tot ce faci, să faci pentru El. Cel care are angajați, așteaptă 
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ca aceștia să facă voia lui. Aceștia nu lucrează o singură zi fără să aibă 
habar ce vrea angajatorul de la ei. Ei nu întotdeauna așteaptă să li se 
spună ce trebuie să facă, însă ei întreabă. Mulți nu-L caută destul de 
serios pe Dumnezeu pentru a-I cunoaște voia.
Pentru a cunoaște voința lui Dumnezeu, trebuie să existe o dedicare 
totală lui Dumnezeu. Sufletul trebuie să renunțe la propria voință și 
să se ofere lui Dumnezeu spunând: „Renunț pentru totdeauna la voia 
și la calea mea pentru a fi al Tău și doar al Tău, să Te iubesc și să Te 
slujesc, să împlinesc întreagă voia Ta acum și întotdeauna."
Trebuie să existe o smerenie în fața lui Dumnezeu; o conștiență 
interioară profundă a nimicniciei tale și a incapacității tale de a 
realiza orice în viață prin forțe proprii. „El face pe cei smeriți să 
umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa.” (Ps. 
25:9) Trebuie să fim umili și smeriți înaintea Domnului și să 
mărturisim că suntem dependenți de El și că viața noastră ar fi un 
eșec total dacă El nu ar pune în noi voia Sa și nu ne-ar călăuzi și nu ar 
planifica și n-ar lucra în noi, cu noi și pentru noi.
Trebuie să avem o mare dragoste față de Dumnezeu și o dorință 
fermă de a-I cunoaște voia. Fără o dorință puternică de a cunoaște 
voia lui Dumnezeu, nu o puteți afla niciodată. Cei care primesc 
răspuns la rugăciunile lor sunt cei care doresc, iar această dorință 
trebuie să fie cu adevărat mare. Trebuie să cauți să afli. Acolo unde 
există o dorință mare, va exista și o căutare asiduă; însă nu va fi o 
căutare asiduă fără o dorință fierbinte. Dorința trebuie să fie atât de 
intensă, încât să simți că trebuie să știi numaidecât. Trebuie să simți 
că nu poți înainta în viață, fără să cunoști voia lui Dumnezeu. Nu poți 
să-I fii de niciun folos, fără să cunoști voința Lui.
Trebuie să ai de asemenea și credință. Când îi ceri lui Dumnezeu să te 
învețe voia Sa, trebuie să crezi că El o va face, și atunci El o va face. 
Când începe să-și facă cunoscută voia, trebuie să asculți de voia Sa, 
fără să pui întrebări sau să te îndoiești. El te va îndruma și îți va 
călăuzi fiecare pas și vei putea ști că faci chiar ceea ce Dumnezeu 
dorește ca tu să faci. Binecuvântează-I Numele! O astfel de viață este 
Raiul aici pe pământ!
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DOMNUL ISUS

Să ne oprim un moment să ne uităm la Domnul Isus. Să ne rugăm ca 
Duhul Sfânt să ni-L descopere și să ni-L prezinte clar. Trebuie să-L 
vedem ca TOTUL pentru noi. Îl poți vedea în felul acesta? Este El 
totul pentru tine? Și, este El în tot ce vine în viața ta?
Să-L privim pe Domnul Isus prin intermediul a două texte din 
Scriptură.
În primul rând, „El I-a pus totul  sub picioare”. (Efeseni 1:22). Îl 
vedem ca pe Protectorul nostru. Hristos le-a biruit pe toate și 
Dumnezeu a pus toate sub picioarele Fiului Său. În toată lumea, nu 
există un rău care să-i poată dăuna copilului lui Dumnezeu. Isus are 
grijă de copiii Săi. O, cât de ocrotiți ne simțim! El este refugiul 
nostru, turnul nostru tare de apărare, pavăza și scutul nostru. 
Descurajările, îndoielile, temerile, bolile, satana, împreună cu tot 
ceea ce s-ar ridica împotriva noastră, sunt toate sub picioarele Lui și 
astfel nimic nu ne poate face vreodată vreun rău.
În al doilea rând, „Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în 
mâna Lui”. Fiecare lucru bun este în mâna lui Isus. El este gata să le 
dea copiilor Săi. Nu există vreodată o nevoie pe care să o poți avea, 
fără ca Domnul Isus să nu aibă în mână ceva cu care să poată 
satisface acea nevoie. El îți întinde Mâna Sa iubitoare. Are ceva care 
îți va satisface toate nevoile în viață. Slavă Domnului!
Nimic nu ne poate dăuna, pentru că orice lucru nociv și dăunător se 
află sub picioarele Domnului nostru. Deci nu trebuie să ne temem. 
Niciodată nu va fi cazul să n-avem toate nevoile acoperite, căci Isus 
stă cu mâna întinsă pentru a ne oferi exact ceea ce avem nevoie, chiar 
în clipa când avem nevoie. Îl vezi pe Isus în felul acesta? Deschide 
ochii larg, privește și trăiește și fii fericit și liber.
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DEVOTAMENT FAȚĂ DE DUMNEZEU

Devotamentul față de Dumnezeu implică o îndrăgostire aprinsă de 
El, o dăruire a inimii cu respect, credință și evlavie în fiecare act, în 
special în rugăciune și meditare. Putem prinde ceva din adevărata 
semnificație a devotamentului, când privim la ceea ce se spune 
despre centurionul cetei de ostași „Italiana“. El a fost numit un om 
„cucernic“ pentru că se temea de Dumnezeu, făcea multe milostenii 
norodului și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu (vezi Fapte 10: 2). 
Aceasta este esența adevăratului devotament. El l-a iubit pe 
Dumnezeu - dragoste fără de care nu poate exista devotament. Cu cât 
iubim mai mult un lucru, cu atât îi suntem mai devotați. 
Devotamentul, este, prin urmare, iubire care se manifestă. La 
picioarele lui Isus a stat o femeie plângând și spălându-i picioarele cu 
lacrimile ei, ștergându-le cu părul capului ei și sărutându-le. Nu este 
aceasta o imagine a devotamentului? Este iubire exprimată în 
acțiune. Isus a spus: „Ea a iubit mult” (Luca 7:47). Secretul 
devotamentului este să iubești mult.
Fiecare creștin devotat dorește să fie mai consacrat Dumnezeului său. 
Mă bucur că putem fi așa. Este plăcut să simțim în inima noastră o 
dorință aprinsă de a-L iubi mai mult pe Dumnezeu. O mamă 
iubitoare își leagă pruncul la sânul ei. Ea îl iubește și inima ei este 
fericită de această iubire; dar ea simte că nu îl poate iubi îndeajuns. 
Ea tânjește să îl iubească mai mult. Inima ei tânjește să îl iubească 
mai mult, deși îl iubește din tot sufletului ei. Acest dor de a iubi ne 
mărește capacitatea de a iubi. Prin umplere cu aer unele recipiente 
sunt făcute să se extindă. În măsura în care inima este umplută cu 
dragostea de Dumnezeu, în această măsură este omul fericit.
A dori să fii mai devotat nu este o dovadă a lipsei de devotament, ci, 
dimpotrivă, e o dovadă de mare devotament. Cei care sunt cei mai 
puțin devotați, au cea mai mică dorință de a fi mai devotați. Inima 
cea mai plină de iubire este cea mai fericită, și, cu toate că este 
fericită și împlinită, totuși dorește mai mult. O, cât de mult dorim să 
fim mai aproape de Isus! cât de mult dorim să ne fie mai aproape! ce 
mult tânjim să ne cuibărim cu mai multă dragoste și iubire la sânul 
Lui! Ce încântare pentru sufletele noastre inundate de iubire, să 
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primim din mângâierile Sale și să-I auzim cuvintele pline de 
bunătate! Pentru sufletul cuprins de iubirea cerească, lumea cu 
plăcerile ei a dispărut ca  aburul dimineții.
Nu toți înțeleg cum și de ce ar trebui să avem dorința de a avea mai 
mult din ceea cu care suntem deja plini. Este dorința de dezvoltare; 
este o dorință înnăscută; este un principiu implantat în constituția 
noastră prin har. Permiteți-mi să repet ceea ce am spus în altă parte: 
Fiecare vietate, într-un mod conștient sau inconștient, tinde să 
ajungă la cel mai înalt nivel al genului său. Când mica plantă se ivește 
din pământ, intră în cursa de a ajunge conform cu genul pe care îl 
poartă în sânul ei. Astfel, în inima ghindei este în miniatură idealul 
stejarului. Puiul mic poartă în el imaginea păsării mamă, după care 
se va conforma în mod natural, deși inconștient.
În lumea naturală, când lucrurile ating cel mai înalt punct de 
dezvoltare încep să se descompună sau să se deterioreze; însă acest 
lucru nu este adevărat în lumea spirituală. Niciodată în această viață 
și, eventual niciodată în acea viață care va veni, nu vom ajunge la cel 
mai înalt punct de dezvoltare. După cum ghinda sau puiul mic poartă 
în natura sa o imagine a părintelui, tot așa și creștinul poartă în 
sufletul său imaginea lui Dumnezeu. Aceasta este imaginea cu care 
trebuie să se conformeze. Zi de zi poate crește în har. Zi de zi, 
hăruirile frumoase ale Duhului pot deveni mai frumoase, iar viața 
exterioară poate fi imprimată mai perceptibil cu chipul sfânt al lui 
Dumnezeu. Trebuie să existe progres, altfel va fi regres. Când o 
minge care este aruncată în sus încetează să urce, începe să coboare. 
Când se ajunge la nivelul maxim de dezvoltare al tipului, atunci 
începe regresia. Acest lucru este totuși adevărat și pentru lucrurile 
spirituale. Motivul pentru care nu trebuie să existe declin în dragoste 
se datorează faptului că cel mai înalt punct de dezvoltare nu este 
atins niciodată.
Pentru ilustrare, să așezăm un copil în mijlocul nostru. În copilărie, 
este perfect. Toate organele sale se află la locul potrivit și își 
îndeplinesc funcțiile în mod corespunzător. Este o imagine perfectă a 
tipului de om în care va crește. Natura acelui copil tinde spre tipul de 
om matur și copilul tânjește să ajungă om matur. Dorința înnăscută a 
copilului de dezvoltare nu îl face nemulțumit, atâta timp cât pofta sa 
de creștere este satisfăcută. În aceasta privim bunătatea și 
înțelepciunea Creatorului. Pentru a fi copilul fericit, este constituit în 
așa fel încât îndeplinește satisfăcător toate cerințele legii dezvoltării. 
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Copilul este astfel ținut într-o stare de mulțumire. Dacă ar căuta să 
împlinească legea creșterii într-un mod contrar naturii sale, a deveni 
om mare ar fi o sarcină anevoioasă. Este o plăcere pentru copil să 
mănânce, să se joace, să doarmă. Și aceste lucruri care produc 
creștere, îndeplinesc cerințele naturii sale.  Sunt sădite în el, atât o 
dorință de creștere, cât și plăcere în lucrurile necesare creșterii sale. 
Astfel, întregul proces de dezvoltare este o încântare. De fapt, nu va 
exista nici o încântare sau plăcere decât atunci când există 
dezvoltare.
Adevărat, un copil nu mănâncă, nici nu se joacă cu scopul expres de a 
crește. Într-adevăr, s-ar putea nici să nu-i trecă prin minte creșterea. 
Însă, atunci când acesta este sănătos, există în natura copilului un 
imperativ de creștere. Dar dacă copilul este bolnav, creșterea 
încetează; în consecință, nu există exigența dezvoltării și pierde pofta 
pentru lucrurile care ajută la împlinirea necesității de creștere.
Acest lucru ilustrează frumos dezvoltarea creștină, care include și 
ajungerea la un devotament mai mare. Tu vrei să fii mai devotat. O 
astfel de dorință este legitimă. Inima oricărui suflet sfințit tânjește 
după creștere. Sufletul nu-i mai nemulțumit decât copilul în creștere. 
După cum viața de creștere se desfășoară ca să caute lucrurile care 
produc dezvoltarea, tot așa viața lui Dumnezeu din sufletul sfințit se 
desfășoară ca să caute lucrurile care vor dezvolta și vor amplifica 
această viață. 
„Dacă deci ați înviat [aveți viață] împreună cu Hristos, să umblați 
după lucrurile de sus” (Coloseni 3:1).  Aceste lucruri cerești, de sus, 
primindu-le zilnic în sufletul nostru, ne vor deschide din ce în ce mai 
mult pentru o viață cerească. Ele sunt hrană pentru sufletul sfințit. 
Ele păstrează sufletul mulțumit, pentru că acestea sunt mijloacele 
oferite de Dumnezeu cel iubitor și atotînțelept pentru creșterea 
sănătoasă și constantă a naturii noastre spirituale. Doar în acestea 
este adevărată odihnă sufletească.
Dumnezeu ne dă plăcere pentru lucrurile care folosesc la împlinirea 
cerințelor naturii noastre creștine. Rugăciunea, cugetarea, citirea 
Bibliei, încrederea și odihna în Domnul, toate favorizează creșterea în 
El. Cât de încântătoare este rugăciunea pentru sufletul care-i sănătos 
și care crește! Iar Cuvântul lui Dumnezeu este mai dulce decât 
mierea. Acolo unde există dorința în suflet pentru aceste lucruri, cât 
de încântător este să te implici în ele! Vezi tu aici frumusețea și 
înțelepciunea lui Dumnezeu? Dumnezeu plantează în suflet o dorință 
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pentru creștere spirituală și, în același timp, plantează bucurie în 
lucrurile necesare acestei dezvoltări. Binecuvântat să fie Numele 
Domnului! Vă rog să mă înțelegeți, această dorință nu este un dor 
nestins, un gol dureros, așa cum este într-o inimă neregenerată sau 
într-un suflet în declin spiritual; ci este acea nevoință plăcută a unui 
suflet care poartă aseamănarea cu Dumnezeu pentru a se conforma 
legii naturale a creșterii sădită înlăuntrul său.
Ce este oare în natura stejarului, de îl face să-și adâncească rădăcina 
în sol și să soarbă hrana sa? Ce este oare în natura copilului, de îl 
face să fie atât de dornic să mănânce și să se joace? Este cerința din 
natura lor pentru creștere sau acea luptă înnăscută pentru a ajunge la 
stadiul cel mai înalt al genului său. Stadiul de maturitate este latent 
în sânul copilului și el se zbate și se luptă să se ridice la plenitudinea 
acelei imagini. Ce face oare ca inima creștină să tânjească să se 
înrădăcineze mai adânc în Dumnezeu – lucrul  care face sufletul să 
caute îmbrățișarea Lui? Este acea nevoință instinctivă de a se 
conforma imaginii glorioase a lui Dumnezeu. Întregul proces de 
dezvoltare este minunat. Ori de câte ori tendința naturală de creștere 
încetează, sufletul se află într-o stare anormală și pierde gustul 
pentru lucrurile necesare dezvoltării sale.
Creștine, ai grijă să păstrezi în inima ta dorința, dorul, tânjirea, sau, 
dacă preferi pot spune, cerința în ființa ta spirituală de a fi mai 
devotat față de Dumnezeu, și satisfă această cerință odihnindu-te 
prin credința în El, prin rugăciune, prin meditare, prin slujire. Fă 
acest lucru și vei deveni mai devotat.
Îmi place cuvântul „dorință”. Dorința din suflet pentru lucrurile 
spirituale este pofta de mâncare. Împlinirea acestei dorințe este o 
plăcere. Niciodată nu au existat bucate atât de dulci pentru simțul 
fizic al gustului ca hrana pentru sufletul nostru, care ne ajută să fim 
mai devotați lui Dumnezeu. „Dorință” este un termen biblic. „Ca 
niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat 
al Cuvântului, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire.” (1Petru 
2:2)
Înainte de a încheia acest capitol, vă voi aduce în atenție un mod de a 
deveni mai devotat: a fi activ în serviciu. Dorința trebuie să fie 
împlinită sau, dacă nu, ea va muri. La fel, intenția trebuie să găsească 
expresie în acțiune, altfel va muri. Ai dorința să te rogi, atunci 
împlinește această dorință chiar rugându-te, altfel vei pierde dorința. 
Apetitul odată pierdut este greu de recâștigat. S-ar putea să ai în 
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sufletul tău o dorință sfântă, pune-o deci în practică, treci la acțiune. 
Fă ceva pentru Dumnezeu și vei deveni mai evlavios, mai devotat față 
de Dumnezeu. Nu că devotamentul ar veni prin fapte, la fel cum e 
cazul harului, să fim înțeleși, dar devenim mai devotați prin 
intermediul acțiunilor, la fel cum creștem mai puternici fizic prin 
exerciții. Cât este cu putință, împlinește orice îndemn sau intenție de 
a face bine și vei deveni mai devotat față de Dumnezeul tău.
Lui Dumnezeu Îi place să Îi fii devotat și El tânjește să să fii și mai 
devotat. Este uimitor, totuși, Dumnezeu are o dorință intensă să vii 
cu rugăciune înaintea Lui și găsește o mare plăcere în părtășia cu 
inimile noastre. El spune: „Fiule, dă-mi inima ta!” (Proverbe 23:26) 
Ce vrea să facă El cu inima noastră? El vrea să-și pună dragostea Lui 
în ea, astfel încât să poată fi iubit de ea și să poată avea comuniune cu 
ea. „Rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută” (Proverbe 15:8). O, 
ce trist, că sunt atât de puține inimi care Îl iubesc pe Dumnezeu! 
Domnul Isus a plâns pentru Ierusalim, pentru că oamenii de acolo nu 
voiau să vină la El. Dar de ce tânjește atât de mult după rugăciunile și 
devotamentul inimilor noastre? Pentru că există o altă viață tânără 
care se nevoiește să se conformeze imaginii după care a fost creată. 
Este un alt suflet care a fost câștigat pentru Dumnezeu și în care El își 
are tronul de domnie.
O Doamne Dumnezeule! ia inimile noaste și umple-le cu acea iubire 
curată din inima Ta, care ne va face să ne rugăm: O, Doamne! 
lărgește-ne inimile! („îmi scoți inima la larg“ Ps.119:32) Dumnezeu 
ne va pune mereu această trudă a inimilor noastre împreună cu 
plinătatea dragostei Sale, până când nu vom găsi odihna decât în 
lărgirea inimii!
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REGULA DE AUR  A VIEȚII

„Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel.” (Luca 6:31)
Aceasta este cea mai bună regulă pentru viața de zi cu zi. Este 
cunoscută în întreaga lume creștină ca fiind „Regula de aur”. Are o 
mare profunzime. Fără îndoială, conține mai mult decât înțelegem 
fiecare din noi. Dar să o studiem o clipă.
Am putea s-o împărțim în două reguli:
    • În primul rând, faceți bine tuturor.
    • În al doilea rând, nu faceți rău nimănui.
Dorim ca toți oamenii să ne facă bine și dorim ca nimeni să nu ne 
facă rău. Dar dacă am dori să vedem profunzimea acestei reguli, 
trebuie să privim dincolo de omul fizic. A face bine tuturor și a nu 
face rău nimănui, într-un sens trupesc sau fizic, este într-adevăr 
bine, însă a face bine tuturor și a nu face rău nimănui în sens 
spiritual este și mai bine. Ar trebui să facem tot ce putem pentru a-i 
ajuta pe ceilalți în sens spiritual. Nu așa am dori oare ca toți oamenii 
să se poarte cu noi? N-ar trebui să facem rău nimănui într-un sens 
moral, fiindcă că nu dorim ca nimeni să ne facă rău. Pentru a putea 
face lucrul acesta este nevoie de o viață foarte sfântă.
Există două moduri în care putem face bine oamenilor pe plan 
spiritual:
 • În primul rând, prin întărirea binelui care este în ei;
 • În al doilea rând, suprimând răul și ajutându-i să depășească orice 
rău sau greșeală care ar putea fi în ei.
La fel, există două moduri în care putem face rău oamenilor pe plan 
spiritual:
 • În primul rând, prin întărirea și încurajarea răului și a greșelilor 
care pot fi în ei;
 • În al doilea rând, prin suprimarea și distrugerea binelui care poate 
fi în ei.

Cu toții suntem creaturi care au influență. Suntem influențați și 
avem influență. N-a fost vreodată o ființă umană, care să nu fi avut 
nicio influență asupra altei vieți umane. Influențăm mai mult prin 
exemplu, decât prin cuvinte. Dacă spunem un lucru într-un fel și 
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acționăm în alt fel, atunci vom realiza că acțiunile noastre vorbesc 
mai tare decât cuvintele pe care le spunem. Dacă Îl iubim pe 
Dumnezeu cu toată inima, iubirea aceea va influența o altă persoană 
să-L iubească și ea.
Iubirea n-a fost pierdută niciodată. Iubirea pe care o ai, tu copil al lui 
Dumnezeu, își va croi drum în viața altcuiva cândva, undeva. Cu cât 
dragostea lui Dumnezeu strălucește ca un far din inima și viața 
noastră, cu atât mai mare va fi influența noastră asupra celorlalți. 
Atunci, haidem să-L iubim din toată inima.
Ar trebui să fim plini de Duh. Dacă suntem duhovnicești îi facem pe 
cei cu care conversăm să fie mai duhovnicești.  Ar trebui să fim plini 
de credință, pentru ca credința noastră puternică să-i ajute pe alții să 
aibă mai multă credință. Ne-ar plăcea ca alții să fie un astfel de 
exemplu pentru noi; și după cum dorim ca alții să ne facă nouă, să le 
facem și noi.
Este așa de regretabil, într-adevăr, să fim atât de lipsiți de iubire, 
credință și spiritualitate, încât să  descurajăm și să stingem ardoarea 
celor în a căror prezență ne găsim pentru o vreme. Fii tot ce ai mai 
bun pentru Dumnezeu în fiecare zi din viața ta și exercită o influență 
sfântă asupra inimilor oamenilor. Cel mai mare beneficiu pe care îl 
putem oferi omului și cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce lui 
Dumnezeu este să fim plini de Duh.



125

CUM SĂ TRĂIEȘTI O VIAȚĂ SFÂNTĂ

PROMPTITUDINE ÎN FACEREA BINELUI 

Pentru a ne trăi bine această scurtă viață a noastră, trebuie să fim 
activi în a face bine. Acest lucru deja l-am învățat. Însă noi nu numai 
că trebuie să fim activi în a face bine, ci trebuie să facem acel bine 
atunci când binele va fi cel mai util. Faceți fapta bună atunci când 
trebuie făcută fapta bună. Astăzi cuvintele amabile poate valora mult 
și pot fi de mare ajutor  sufletului zdrobit, însă mâine poate fi prea 
târziu. „Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți” (Galateni 6:10). 
Vrei să te oprești o clipă și să te gândești la aceste cuvinte? Nu lăsa să 
treacă nici o ocazie de a face bine fără ca s-o faci mai bine. Ce trist e 
să ignori oportunitatea prezentă de a face bine și apoi să nu mai fii în 
stare să faci acel bine niciodată! 
„Dintre tot ce-i trist, de pană sau grai rostit,
Cele mai triste vorbe sunt „Ar fi putut fi.”
De ce păstrezi toate gândurile și cuvintele amabile față de un om 
până în clipa când acesta este mort! Atunci vorbele tale nu-i mai fac 
niciun bine. El are nevoie de ele cât timp trăiește. Are poveri grele de 
purtat, necazurile vin pe capul lui, este neglijat și chiar neînțeles. 
Tu-l poți ajuta cu un zâmbet sau cu câteva cuvinte amabile, însă, nu, 
tu treci pe lângă el. Acum este pus în mormânt. 
Pe măsură ce bulgării reci cad peste sicriul său simplu, tu spui: 
„Totuși era un om bun”. De ce nu i-ai spus asta când trăia? Atunci i-ar 
fi înălțat spiritul, l-ar fi făcut să simtă că viața nu era cu totul în zadar 
și că totuși el putea să facă un pic de bine. Dar acum nu poate auzi 
cuvintele tale. Ele plutesc în vid, doar simple sunete. Urechea care a 
fost cândva dornică să le audă și inima care tânjea după astfel de 
cuvinte sunt acum amândouă reci în moarte. Cuvintele tale amabile 
și de încurajare sunt rostite prea târziu pentru a-l încuraja, florile tale 
sunt venite prea târziu pentru a fi apreciate. Altă dată i-ar fi înseninat 
viața, însă acum viața lui s-a sfârșit! Altă dată ai fi putut alunga niște 
nori care îi întunecau viața, dar nu ai făcut-o, și ziua aceea a intrat în 
eternitate ca o zi de întuneric. Ai fi putut s-o înseninezi.
În această dimineață, o mână bună a așezat o vază cu flori frumoase 
pe biroul meu. În timp ce scriu, parfumul lor ajunge la mine și îmi 
transmit mesajul despre considerația amabilă a cuiva. 
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Nu costă mare lucru să spui cuvinte amabile, dar oh! cât de mult 
valorează acestea adesea! Nu știu nimic care să coste atât de puțin 
pentru a putea să oferi și care să fie atât de valoros pentru cel care 
primește! Dar de ce să păstrăm toate florile, cuvintele amabile, 
sentimentele și gândurile tandre și lacrimile de empatie până când 
cel căruia trebuiau oferite trece, și apoi acestea să vină și să fie lăsate 
să cadă atât de duios pe un sicriu? 
Știi pe cineva care este obosit? Știi pe cineva care este neînțeles? Știi 
pe cineva care este călcat de alții și n-are mai pe nimeni care să-i 
spună un cuvânt de mângâiere? Acum, ce ar face Isus? 
Uită-te la bietul Lazăr – refuzat de bogat, neglijat și respins; privit de 
îngeri, care sunt gata să-l ducă în paradis atunci când trece dincolo 
de nevoia ajutorului oamenilor. De ce să nu fii un înger și să-i faci o zi 
de paradis aici? Să facem, în timp ce suntem aici în viață, niște 
lucrări ca de înger. Îngerii sunt spirite slujitoare. Ei șoptesc: „Nu te 
teme”, „Pace pe pământ”. Ei vin să bucure inimile; vin să închidă 
gura leilor; vin să deschidă ușile închisorii și să rupă legăturile de 
fier. Oh, hai să facem muncă de înger! 

Dacă ai flori pentru mine 
N-amâna, te rog fii bun,
N-aștepta ultimul drum
Eu le pot primi acum!

Cât sunt pe-a vieții cale,
Când e drumul ostenit,
Singur, când e spre-asfințit
Dă-mi buchet de-mbărbătare.

Ai cuvinte bune-n gând
Inima-mi s-o-mbărbătezi
N-amâna pân la mormânt
Vrei să mi le spui chiar azi?

Vorbele de apreciere
Sunt doar sunete în vânt
Când inima nu mai bate,
Spune-mi-le-acum pe toate
Când viața-i grea prin lume,
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Spune-mi azi cuvinte bune.

Ai tu zâmbete cu soare
Ce fac zilele ușoare
Lasă-le să strălucească
Să-mi faci viața mai frumoasă.
Câte forțe-n zâmbet sunt
Nu vor trece prin pământ
Fă-mă cât mai sunt în viață
Să-ți văd zâmbetul pe față.

Pe cel slab, ruga-l susține,
Vrei să te rogi pentru mine?
Când sufletu-mi va pleca
În van fi-va ruga ta.
Astăzi luptă-n rugăciune
Ca prin ea să-mi fie bine.
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LUPTA CREȘTINĂ

Este o așa slavă și binecuvântare să fii creștin. Nicio altă viață nu este 
atât de frumoasă și curată, nicio altă viață nu este atât de liniștită și 
pașnică, nimeni altul nu este atât de plin de odihnă, fericire și 
satisfacție. Cu toate acestea, creștinul nu merge ușor spre Cer, pe 
petale de flori. Calea lui nu este presărată cu trandafiri pe tot întinsul 
ei; există spini din când în când. Nu este soare tot timpul, din când în 
când este noros. Pentru a câștiga Cerul, creștinul trebuie să lupte. 
Există câteva lucruri care se împotrivesc creștinului în pelerinajul său 
spre Cer – împotriva acestora trebuie să lupte. Lupta împotriva 
acestor lucruri îl pregătește pentru fericitul său locaș de sus. „Cel care 
va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, și el va fi 
fiul Meu.” (Apocalipsa 21: 7)
„Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe 
Dumnezeu”. (Romani 8:28)
Binecuvântările cerului - și veninul iadului,
zâmbetele îngerilor - și încruntările satanei,
mângâierile harului - și răutatea spirituală,
bun și rău,
iubirea - și ura,
toate lucrează binele celor care sunt uniți cu Dumnezeu.
Bătălia este cea care disciplinează și face războinicul puternic și 
curajos. Suntem îndemnați să suferim „ca un bun ostaș” (2Timotei 
2:3). Există câteva lucruri de răbdat pe calea creștină.
Iacov spune: „Ferice de cel ce rabdă ispita” (Iacov 1:12). Nu trebuie să 
ne așteptăm să fim fără ispite; de aceea să hotărâm că le vom răbda. 
Este cu adevărat o binecuvântare să rabzi ispita. S-ar putea să crezi 
că ar fi o binecuvântare să nu fii ispitit, dar nu-i așa. Este o mai mare 
binecuvântare le rabzi. Atât timp cât sufletul locuiește în acest „cort 
muritor” tentațiile nu vor înceta niciodată să atace sufletul. Fii 
curajos suflete și rabdă ispitele. Fii curajos și luptă lupta bună a 
credinței. Nu-ți pierde curajul pentru că ai ispite. Nu te teme, pentru 
că sunt de purtat bătălii lungi și aprige. Fii puternic și cu mult curaj. 
Toată viața este o luptă, dar în cele din urmă vine victoria veșnică. 
Ligamentele și tendoanele spirituale tari și bine dezvoltate sunt 
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rezultatul răbdării ispitelor. 
Nu este păcat să fii ispitit. Nu pierdem niciodată vreo spiritualitate 
atunci când suntem ispitiți.  Ci acele mici cedări sunt cele care duc la 
pierdere de har.  Limpezește-ți puțin viziunea credinței tale și aruncă 
o privire asupra frumoasei și strălucitoarei tale „cununi a 
vieții“ (Iacov 1:12 și Apocalipsa 2:10). Nu este de aur, nici de cristal. 
Nu o priviți ca atare - ci vedeți-o ca o coroană a vieții. Da, vei fi 
încoronat cu viața veșnică, dacă vei răbda ispita. Gândește-te la asta 
în ora dureroasă a încercării tale. Luptă mai departe. Isus așteaptă să 
te răsplătească.
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TRĂIEȘTE PRIN CREDINȚĂ

Trăiește prin credință. Nu există alt mod real și corect de a trăi. Fără 
credință, este imposibil să-I fii plăcut lui Dumnezeu (Evrei 11:6), și, 
bineînțeles, viața care-i plăcută lui Dumnezeu este singura viață care 
duce la Cer. Putem să-I fim plăcuți lui Dumnezeu, putem să umblăm 
în fiecare zi într-un mod care Îi este plăcut. O astfel de umblare se 
face prin credință și nu prin vedere. Dumnezeu răsplătește credința.  
Lui îi place ca al Său Cuvântul să fie crezut. El este încântat să audă 
rugăciunea credinței, aceasta are trecere înaintea Lui.
În jurul marelui tron alb din Cer, făpturile cerești strigă zi și noapte: 
„Sfânt, sfânt, sfânt, este Domnul Dumnezeu, Cel atotputernic... 
Vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea 
și puterea” (Apocalipsa 4:8, 5:13). Însă în mijlocul acestui vuiet 
puternic de laudă, Dumnezeu aude o voce și Își pleacă urechea să o 
asculte. Este rugăciunea credinței din inima unuia dintre copiii Săi. 
Niciodată nu sunt prea mulți îngeri care cântă și nici prea multe 
harpe care să răsune, ca Dumnezeu să nu audă vocea copilului său. 
„Doamne”, a spus cântărețul plăcut al lui Israel, „auzi-mi glasul 
dimineața” (Ps. 5:3). El aude la primul strigăt slab al copilului Său 
născut din cer. Chiar și dorința ne spusă a inimii, dorința 
neexprimată, cea mai palidă respirație de iubire; El aude și 
recunoaște vocea copilului Său. Credința ia aripi și se înalță în 
prezența lui Dumnezeu. Traversează Universul până Îl găsește, și 
acolo aduce sufletul la odihna sa. Credința ne va călăuzi prin această 
lume.
Credința îl atinge pe Dumnezeu. O femeie a venit la Isus și a întins 
tremurând mâna ei slabă și a atins poala hainei sale. El a întrebat: 
"Cine m-a atins?" (Luca 8:45) El nu a simțit atingerea degetelor, ci 
atingerea credinței. Astăzi Îl putem atinge prin credință și nu există 
altă cale. Deși mulți îngeri ar putea să-L îmbulzească, totuși cea mai 
slabă atingere a credinței Îl va ajunge. Poate ești unul dintre cei mai 
slabi, neobservați și necunoscuți. Poate casa ta e o mică colibă pe 
coasta muntelui, însă cel mai slab strigăt al tău de credință va ajunge 
la tronul lui Dumnezeu și El va trimite îngeri să tăbărască în jurul tău 
și să te scape. Ai credintă în Dumnezeu. Când totul este întunecat în 
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jurul tău, crede în El. Încrede-te în inima Lui atunci când nu-I poți 
distinge urma mâinii Sale și crede când nu poți vedea. Nu te îndoi 
niciodată de Cuvântul Său. Credința va birui și îți va aduce dorința 
inimii tale.
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O MOȘTENIRE PREȚIOASĂ

O moștenire este un dar pe care cineva îl face unei alte persoane. De 
obicei, este ceva ce o persoană lasă în urmă, atunci când pleacă din 
această lume, pentru alții, ca ei să se bucure. Unii au lăsat sume mari 
de bani altora sau unor instituții, iar aceste moșteniri au fost numite 
patrimonii valoroase. Acum trebuie să vă spun despre cea mai mare 
și mai valoroasă moștenire care a fost lăsată vreodată omului. Este o 
succesiune lăsată nu doar unui om, ci tuturor credincioșilor. Nu este 
o moștenire de argint sau aur sau diamante, nici de case și terenuri. 
Nici nu poate fi cumpărat cu aur acest cadou prețios. Este ceva ce 
Isus oferă, iar ceea ce El posedă nu poate fi cumpărat cu niciun lucru 
pământesc. Îți voi cita ceea ce este: „Vă las pacea, vă dau pacea 
Mea” (Ioan 14:27).
Acestea sunt cuvintele pe care Isus le-a rostit cu puțin înainte de 
plecarea Sa din lume și aceasta este moștenirea pe care o lasă omului. 
O, ce cadou minunat! Cu toții îl putem avea. Avem nevoie de el în 
timp ce traversăm marea vieții. Se ivesc multe furtuni și valurile se 
înalță, însă sufletul posedă această comoară valoroasă a păcii. Există 
o liniște, un calm și o pace în suflet pe care suflarea furtunii nu le 
poate perturba vreodată.
Această pace pe care o dă Isus ne este dată prin supunerea noastră 
față de El. "O, de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta 
ar fi fost ca un râu" (Isaia 48:18). Ce este mai pașnic decât curgerea 
lină a unui râu? Pe măsură ce o privim, o liniște calmă începe să-și 
întindă mantia peste inimile noastre. Apele liniștite sunt o frumoasă 
emblemă a păcii, în timp ce apele învolburate sunt o imagine a 
neliniștii.
Această pace pe care o dă Isus este diferită de orice poate da lumea. 
Această lume conține multe lucruri plăcute și face multe oferte foarte 
generoase, dar niciodată pacea nu se găsește în vreuna din ele. 
Plăcerile acestei lumi lasă un gust amar, în timp ce greutățile pe care 
le îndurăm pentru Isus, ne îndulcesc paharul.

Vrei să analizăm această pace, ca să știm totul despre ea, chiar 
secretul ascuns al principiului ei? Apostolul spune: „pacea lui 
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Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și 
gândurile” (Filipeni 4:7). Să fim mulțumitori că avem inimile și 
mințile păzite de această pace minunată, deși nu o înțelegem. 
Am niște flori pe birou. Unele sunt albe, altele galbene și violete și 
roșii și bleu. Nu înțeleg principiul vieții care le conferă asemenea 
frumusețe și parfum. Dacă le-aș diseca pentru a descoperi acest 
secret, le-aș distruge frumusețea și nici nu aș fi mai înțelept. Nu 
putem înțelege această pace, însă o putem poseda. 
Există în această pace puterea de a păzi inima și mintea. „Pacea lui 
Hristos... să stăpânească în inimile voastre” (Coloseni 3:15). 
Încredințează-ți inima puterii sale calme, liniștite. Ea va domni foarte 
lin în sufletul tău, dar va stăpâni cu putere împărătească. Apele nu se 
pot ridica amenințătoare acolo unde stăpânește pacea. Când această 
putere secretă are domnie în inimile noastre, ea spune pace tuturor 
lucrurilor din jur. Spune valurilor și vânturilor: „Taci! Fără gură!”. El 
își pune mâna liniștit pe temerile care asediază, pe circumstanțele 
amenințătoare și șoptește: „Taci! Fără gură!” și liniștea sufletului tău 
va fi mare.
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CÂTEVA TEXTE DIN SCRIPTURĂ PENTRU PRACTICA ZILNICĂ A 
LECTURII DUHOVNICEȘTI

Dacă Îl căutăm pe Dumnezeu cu stăruință ca EL să ne ajute în trăirea 
noastră zilnică a textelor biblice care vor fi menționate și dacă apoi 
depunem toate eforturile noastre, vom vedea că viața noastră zilnică 
devine tot mai sfântă și mai frumoasă. Frumusețea și bucuria vieții 
sfinte este că aceasta poate fi în permanență îmbunătățită! Putem trăi 
astăzi în toată lumina care strălucește asupra noastră din aceste 
texte, însă mâine le găsim strălucind puțin mai tare și mai deplin, în 
așa fel încât va trebui să trăim puțin mai sfinți decât trăim astăzi. 
Astfel, de-a lungul căii noastre creștine, vom constata că noi creștem 
și devenim mai sfinți în trai și că mai mult din frumusețea 
transcendentă a Domnului Isus va fi văzută peste noi.
„Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, 
cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.” (Efeseni 4:32). Lasă 
această lege a bunătății să pătrundă în viața ta și să devină esența ei. 
Nu este suficient să te porți cu bunătate; trebuie să fii bun. O inimă 
simțitoare este temelia bunătății. Dintr-un astfel de sol cresc florile 
frumoase ale blândeții, bunătății și gingășiei. Acestea înmiresmează 
viața și o fac să înveselească și viața altora. Poți fi mai bun în viața ta 
de zi cu zi? Este inima ta atât de sensibilă așa încât să simtă suferința 
altora și să găsești plăcere în a oferi alinare, chiar și cu sacrificarea 
confortului tău personal?
„Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ”. (Coloseni 
3:2). Păzește-ți inima! „Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci 
din ea ies izvoarele vieții“ (Proverbe 4:23). Ai grijă ca toate 
simțămintele ei să fie îndreptate asupra lucrurilor de sus. Unele din 
lucrurile pământești pe care Dumnezeu le-a dat în custodia ta, vor 
dori să răpească o parte din atașamentul tău. Casa frumoasă, contul 
din bancă, slujba și chiar unele lucruri care sunt aproape fără valoare 
vor dori puțin din dragostea inimii tale. Propriile tale talente și 
înfățișarea personală ar putea dori o parte din iubirea ta, suficient cât 
să te facă să le încuviințezi din iubire de sine. Exersează zilnic textul 
de mai sus.
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„Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile”. (1Tesaloniceni 
5:18). „Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile”. 
(Efeseni 5:20). Recunoștința, dacă este cultivată, este o virtute ușor 
de îmbunătățit și de dezvoltat. Tot așa, ea va degenera foarte repede 
dacă este neglijată. Pentru a păstra în inimile noastre un sentiment 
profund de recunoștință, trebuie să luăm seama la modul plin de har 
cu care se poartă Dumnezeu cu noi. Este bine să-ți faci timp ori de 
câte ori circumstanțele permit ca să meditezi într-un loc liniștit 
asupra bunătății lui Dumnezeu față de tine. Ar trebui să avem inimi 
atât de recunoscătoare încât, la amintirea bunătății lui Dumnezeu, 
deseori să ne curgă lacrimi de recunoștință.
„Bucurați-vă întotdeauna”. (1 Tesaloniceni 5:16). „ca niște întristați, 
și totdeauna veseli”. (2Corinteni 6:10). „Bucurați-vă totdeauna în 
Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!”. (Filipeni 4: 4). „Frații mei, să 
priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări”. (Iacov 
1:2). Aceasta este puterea vieții creștine. Ne putem bucura oricând. 
Putem fi mulțumiți și fericiți, indiferent de circumstanțele care vin în 
viața noastră. Harul lui Dumnezeu ne va susține. Fiecare zi poate fi și 
ar trebui să fie o zi de bucurie. Lui Dumnezeu îi face plăcere să ne 
aibă fericiți, însă El dorește ca bucuria noastră să fie în El și nu în 
binecuvântările pe care ni le dă. A te bucura în mijlocul încercării 
este sănătate pentru suflet.
„Rugați-vă neîncetat”. (1Tesaloniceni 5:17). „Stăruiți în rugăciune. 
Vegheați în ea cu mulțumiri”. (Coloseni 4: 2). "Faceți în toată vremea, 
prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu 
toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții." (Efeseni 6:18). Dacă 
prețuiești pacea și bunăstarea sufletului, nu vei neglija rugăciunea. 
Rugăciunea este cea care ne ține deasupra norilor și coboară Cerul. 
Cel care nu se roagă deloc nu este creștin, iar cel care nu se roagă 
prea mult nu-i prea mult creștin. Nu cei care au timp berechet să se 
roage, sunt cei care se roagă cel mai mult, ci aceia care își fac timp. Să 
existe rugăciune în fiecare zi.
„Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă, ci, în 
smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el 
însuși“ (Filipeni 2: 3). Aceasta ar trebui să fie experiența inimii tale în 
fiecare zi. Când suntem umili, ne vedem propriile noastre greșeli și 
imperfecțiuni și vedem virtuțile fratelui nostru – de aceea îl privim ca 
fiind mai bun decât noi înșine, ni se pare că alții sunt mai sfinți decât 
noi și că au mai multă credință și că Îl iubesc pe Dumnezeu mai mult 
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decât noi.
„Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele 
altora.” (Filipeni 2: 4). Ar trebui să fim la fel de preocupați de 
bunăstarea altora precum suntem de a noastră. Cel care caută doar 
interesele proprii și îi neglijează pe ceilalți nu a ajuns prea departe în 
viața creștină. Creștinul trăiește pentru alții. El va trece cu vederea 
propriile nevoi și va purta de grijă nevoilor fratelui său.
"Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci 
căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de 
toți." (1Tesaloniceni 5:15). „Să nu obosim în facerea binelui, căci la 
vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, 
cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în 
credință." (Galateni 6: 9, 10). Preocupându-ne cu facerea binelui 
dintr-o inimă plină de iubire este modul în care trebuie să ne 
petrecem viața. Cerul ne va răsplăti în măsura lucrărilor noastre. 
Biblia ne spune așa. Să nu treacă o zi, fără ca noi să fi făcut ceva bun, 
în mod intenționat, din dragoste față de Dumnezeu și față de om. 
Domnului nu-i scapă din vedere faptele mici atunci când acestea sunt 
făcute în dragoste. Coralul este o vietate foarte mică, însă mai mulți 
la un loc fac o insulă: o micuță faptă bună făcută în fiecare zi, pe 
parcursul unei vieți va fi suficient pentru a construi locaș splendind 
în Cer.
„Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel Legea lui 
Hristos”. (Galateni 6: 2). A ridica o greutate de pe umerii altuia este 
un serviciu nobil. A lua povara de pe inima altuia este ceva cu 
adevărat asemenea lui Hristos. Cel care trece prin viață purtând 
poverile altora a găsit cel mai ușor drum; cel care trece prin viață 
refuzând să-i ajute pe alții merge pe drumul celor mai dificile 
osteneli. 
„Fie-vă groază de rău”. (Romani 12: 9). Dumnezeu este sfânt. În 
consecință, El urăște ceea ce este rău. Când admirăm sfințenia lui 
Dumnezeu detestăm păcatul; dacă păcatul nu este urâcios pentru 
sufletul nostru sfințenia nu are frumusețe. În măsura în care iubim 
sfințenia, în aceeași măsură urâm păcatul. Un om bun, mai de 
demult, a spus: „Dacă, pe deoparte aș putea vedea rușinea păcatului 
și durerea Iadului pe de altă parte, și ar trebui neapărat să aleg una 
din două, aș prefera să fiu aruncat în Iad fără să am păcat, decât să 
mă duc în Rai cu păcat". 
Păcatul este un monstru hidos. Dacă ai vedea cumplita hidoșenie a 
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păcatului te-ai apropia de Dumnezeu. Spre deosebire de majoritatea 
celorlalte lucruri, cu cât ești mai departe de păcat cu atât mai clar îl 
poți vedea așa cum este în realitate. „Lipiți-vă tare de bine”. (Romani 
12: 9). A te lipi înseamnă a adera strâns, a te agăța. Ne lipim de ceea 
ce este bine făcând mereu bine. Când urâm păcatul așa cum s-ar 
cuveni și îi vedem rușinea îngrozitoare și dacă iubim binele și vedem 
frumusețea lui minunată, atunci vom prefera mai bine să mergem în 
Iad făcând binele decât să mergem în Rai păcătuind.
„Apropiați-vă de Dumnezeu”. (Iacov 4: 8). Sfârșitul fiecărei zile ar 
trebui să ne găsească un pic mai aproape de Dumnezeu decât în seara 
de dinainte. Ar trebui să ne ascundem puțin mai în secret în 
cămăruța Sa. Ar trebui să ne cuibărim puțin mai aproape sub aripa 
Lui; penele Lui ar trebui să ne acopere și mai mult. Fie furtunile cum 
or fi, noi putem trăi zilnic foarte aproape de Dumnezeu; iar ceea ce 
putem face, este de datoria noastră să facem. 
„Deschide-ți gura larg“. (Psalmul 81:10). Ar trebui să trăim zilnic cu 
gura larg deschisă. Dacă o vom face, promisiunea lui Dumnezeu este 
că ne-o va umple. Ca Dumnezeu să fie totul pentru noi trebuie să ne 
așteptăm la totul de la El. Dumnezeu ne va împărtăși doar lucrurile 
pe care inimile noastre sunt deschise să le primească. Dacă vrem să 
trăim cu Dumnezeu în sufletul nostru, trebuie să avem tot sufletul 
deschis pentru a-L primi. Mulți nu reușesc să vadă frumusețea unei 
vieți ascunse cu Dumnezeu, pentru că privesc prea mult spre pământ. 
Deschiderea largă a gurii implică o abandonare a noastră în mâna lui 
Dumnezeu, cu disponibilitatea de a primi tot ceea ce Dumnezeu are 
de dat, împreună cu așteptarea de a nu primi nimic ce nu vine de la 
El. Atunci Dumnezeu ne va umple zilnic cu El Însuși. Va fi o 
revărsare constantă de la Dumnezeu, de putere și de abilitate de a 
îndeplini fiecare datorie a vieții și de har și pace pentru a face viața o 
stemă a Raiului. 
„Dumnezeul părinților noștri te-a ales, să cunoști voia Lui”. (Fapte 
22:14). „Nu... ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi 
ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu”. (Efeseni 6: 6). 
„Vreau să fac voia Ta Dumnezeule!” (Psalmul 40: 8). Este privilegiul 
nostru să cunoaștem zilnic voia lui Dumnezeu. Este datoria noastră 
să o împlinim zilnic. Este o binecuvântare să iubești să o faci.

Iată sumarizarea întregii vieți creștine: 
1. Cunoașterea voii lui Dumnezeu;
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2. Facerea voii lui Dumnezeu;
3. Împlinirea voii lui Dumnezeu, în dragoste.

„Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli”. (Filipeni 2:14). 
Lăsați-vă viața să fie liberă de orice frământări și îngrijorări. Să fie ca 
linștea râului ce curge lin. Dumnezeu este un turn puternic și înalt, 
un refugiu, un scut. Grijurile și frământările nu ne pot ajunge când 
viața noastră este adăpostită în El. S-ar putea să fim tratați pe 
nedrept de un prieten foarte apropiat, însă Îi încredințăm lui 
Dumnezeu lucrul acesta și în loc să simțim rana pe care ne-o face 
prietenul, simțim balsamul pe care îl toarnă Tatăl nostru pe rană. 
„Mulțumiți-vă cu ce aveți”. (Evrei 13: 5). „M-am deprins să fiu 
mulțumit cu starea în care mă găsesc”. (Filipeni 4:11). Cel care a 
dobândit mulțumirea, a câștigat mai mult decât cel care a dobândit 
bogăția lumii, dacă mulțumirea este însoțită de evlavie. O viață 
nemulțumită este o pată întunecată pe pagina istoriei umane. O viață 
echilibrată și mulțumită este ca un far care își răspândește lumina 
peste apele agitate pe a căror suprafață călătorii vin și pleacă. 
„Pot totul în Hristos, care mă întărește”. (Filipeni 4:13). Adică „sunt 
suficient de puternic pentru orice lucru prin Hristos care îmi dă 
puteri”. Nu există nicio scuză ca să nu trăiești azi o viață victorioasă. 
Poți fi un cuceritor. Tentațiile te vor asalta, încercările vor veni, însă 
în puterea lui Hristos tu le poți birui. Am citit chiar în această 
dimineață această sugestie bună: „Nu poposi asupra ispitelor tale. Ele 
sunt ca niște câini care latră după un om care trece; dacă se oprește 
pentru a-i alunga, ei latră mai cu foc decât înainte”. Poți face toate 
lucrurile prin Hristos însă trebuie să le faci în felul Lui. De multe ori 
El ar vrea ca tu să ignori ispitele, în loc să le lupți cu ele. De cele mai 
multe ori este bine nici să nu întrebi: „Cine este acolo?”, când vin 
ispitele și bat la ușa ta.
"Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, 
îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, 
cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă 
unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a 
iertat Hristos, așa iertați-vă și voi." (Coloseni 3: 12-13). O astfel de 
viață este o viață cerească. Cugetă la aceste cuvinte și fă-le experiența 
ta astăzi. 
Fii plin de milă – adică de acele simțăminte de dor, tânjire și 
compasiune care ar aduce cu plăcere pe orice infractor la Isus ca să 
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capete iertare. 
Fii bun. O, puterea bunătății! Este irezistibilă; ea cucerește oriunde 
merge. Această lume rece nu știe o muzică atât de dulce ca bunătatea. 
Aceasta fermecă și încântă urechea oricui. Dacă vrei să fii bun în 
cuvânt și în faptă, atunci trebuie mai întâi să fii cu bunătate în 
gândire. 
Fii smerit în gândire. Gândește bine despre ceilalți și nu atât de bine 
despre tine. Viața va curge pașnic și ușor dacă suntem smeriți; atunci 
nimic nu ne poate deranja. Fii umil, plăcut și blând. Fii îndelung 
răbdător cu eșecurile și slăbiciunile altora, luând în considerare cu 
atenție propriile tale slăbiciuni, și gândește-te la modul în care ai dori 
să aibă răbdare alții cu tine. 
„Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care 
este legătura desăvârșirii”. (Coloseni 3:14). Acoperă cu mantia iubirii 
orice fapt și gând din viață. Iubește curat, iubește sincer, iubește cu 
fervoare. Nimic nu este atât de măreț ca iubirea. Toate virtuțile își au 
rădăcina în dragoste. Nu poți fi compătimitor, bun, umil, blând sau 
îngăduitor fără să ai dragoste.
„Pacea lui Hristos... să stăpânească în inimile voastre”. (Coloseni 
4:15). Lăsați pacea lui Dumnezeu să acționeze ca un arbitru, să decidă 
fiecare situație. Las-o să domnească cu autoritate în inima și viața ta 
astăzi și în fiecare zi. Indiferent de ce situații se ivesc, lasă pacea lui 
Dumnezeu să le ia în mâna Sa și să decidă. Dacă se naște vreo 
împotrivire, lasă pacea lui Dumnezeu s-o alunge.
„Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți 
cum trebuie să răspundeți fiecăruia.” (Coloseni 4: 6). „Nici un cuvânt 
stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e 
nevoie, ca să dea har celor ce-l aud”. (Efeseni 4:29). Să ai o vorbire 
curată, făcută măreață prin harul lui Dumnezeu. Fii sobru dar nu 
morocănos; fii serios cu veselie. Conversează în așa fel încât să înalți 
inima celuilalt la un nivel superior. Cuvintele tale ar trebui să fie de 
așa natură încât să-i facă mai buni pe cei cu care vorbești și să-i faci 
să simtă că există pentru ei ceva mai înalt.
„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele”. (Efeseni 5:16). Timpul 
este mai mult decât bani; este viața. Nu-l risipi. Îmbunătățește-i azi 
clipele de aur. Fii calculat în folosirea lui. Mulți se plâng că nu au 
timp pentru lectură devoțională și pentru rugăciune, însă dacă ar 
examina lucrurile cu atenție, ar descoperi că risipesc în fiecare zi atât 
de mult timp cât ar avea nevoie pentru rugăciune!
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„Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.” (Efeseni 5:21). Acest 
lucru este frumos. Supunerea este un har de dorit și unul care îți va 
presăra calea cu pace. Ce binecuvântare e să fim mereu gata să 
renunțăm la calea noastră în favoarea celorlalți! Este calea ușoară. 
Vom descoperi că viața-i un drum anevoios, dacă dorim ca 
întotdeauna să se facă lucrurile așa cum voim noi.
„Nu vă îngrijorați de nimic”. (Filipeni 4:6). „Și aruncați asupra Lui 
toate îngrijorările voastre, Căci El Însuși îngrijește de voi.” (1 Petru 
5:7). „Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca 
sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți 
îmbrăca.”. (Matei 6:25). Viața creștină este una fără îngrijorări. Isus 
va purta toate poverile și grijurile noastre, dacă le vom arunca asupra 
Lui. Nu-i nevoie să te îngrijorezi și nici să porți povara grijurilor. Un 
anumit frate era foarte necăjit de faptul că nu mai avea pâine pentru 
următoarea cină. Dar, în timp ce se necăjea și își purta povara, cineva 
a venit cu mașina și a lăsat un sac de făină la ușă. În timpul cât fratele 
era necăjit, sacul de făină era pe drum. Nu vă frământați cu privire la 
ce va fi.
"Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat: apoi 
tăceți." (Psalmul 4:4). Vorbește cu inima ta și lasă-ți inima să îți 
vorbească în fiecare seară, într-un loc liniștit și cu duhul potolit. 
Analizează-ți atent viața ta interioară. Trebuie să fii foarte atent, ca 
nu cumva să pari în exterior a fi un pic mai mult decât ești în realitate 
în interiorul tău.
„Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc... dar nu mai trăiesc 
eu, ci Hristos trăiește în mine”. (Galateni 2:20). Este adevărat? 
Trăiește Isus în tine? Dacă ești lovit peste obrazul drept, trăiește Isus 
în tine? Dacă ești vorbit de rău, nedreptățit, neînțeles, neglijat, 
disprețuit și părăsit, trăiește atunci Isus în tine? Dacă-l vezi pe fratele 
tău în nevoie, dacă ai două haine și el nu are niciuna, trăiește atunci 
Isus în tine? Există lângă tine unii în închisoare, sunt unii bolnavi; 
sunt cei însetați și flămânzi, în țări străine există păgâni care nu-L 
cunosc pe Dumnezeu, ești sigur că Isus trăiește în tine?
„Dar, dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L 
găsesc: dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă Se 
ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi“ (Iov 23:8,9)
Aceasta s-ar putea să fie experiența ta în unele zile. De fapt, pe 
măsură ce progresați și vă apropiați de vreo maturitate, veți avea 
astfel de experiențe. Unii dragi creștini conștiincioși sunt foarte 
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neliniștiți pentru că nu mai sunt conștienți de prezența lui 
Dumnezeu. Ei nu-L simt și de aceea ei trag concluzia că au devenit 
foarte formali. Întotdeauna am crezut și am învățat că trebuie să 
avem conștiența prezenței lui Dumnezeu - eu încă mai cred și învăț 
așa - însă trebuie să recunosc că Dumnezeu care este Duh, de multe 
ori, nu poate fi perceput sub nici o formă. Ei se pot teme că sunt 
lipsiți de viață pentru că nu există nici o senzație spontană proaspătă 
și dulce în sufletele lor. Li se pare că ei trec doar printr-o formalitate 
de închinare la Dumnezeu, în loc să fie în Duhul. Ei se roagă, dar 
rugăciunile lor par să nu aibă profunzimea inimii. Consecința acestui 
lucru este că aceștia ajung să fie îngrijorați. Dar nu trebuie să fie așa. 
Nu suntem neapărat călduți fiindcă nu-L simțim pe Dumnezeu. Cei 
mai umili oameni sunt cei care sunt cel mai puțin conștienți de 
umilința lor. Cei mai mari oameni sunt cei care nu-și realizază 
mărimea. Creștinul are viață; dar când intrăm în obiceiul de a trăi, nu 
suntem atât de conștienți de viață.
Permiteți-mi să prezint ideea în felul acesta: Să presupunem că 
egoismul este slăbiciunea ta. Duci o luptă crâncenă împotriva acestui 
principiu egoist; nu dai înapoi, descoperi că devii mai altruist; ești 
conștient de aceasta pentru că a trebuit să faci astfel de eforturi 
pentru a realiza acest lucru; dar după ce vei obține victoria și te vei 
obișnui să trăiești o viață în mod altruist, vei fi mai puțin conștient de 
altruismul tău. Muzicianul nu este la fel de conștient de capacitatea 
sa după ce stăpânește arta precum este atunci când învață.
Cei care sunt cei mai blânzi și au umblarea cea mai intimă cu Cerul, 
cei care răspândesc peste tot în jurul lor mireasma vieții lor sacre și 
care par a fi oaspeți veniți dintr-o lume în care nu există păcat, 
aceștia sunt cei mai puțin conștienți de înaltele lor realizări 
spirituale. Duceți o viață sfântă, ascultați de poruncile lui Dumnezeu 
și aveți voința de a-L sluji pe Dumnezeu, iar dacă uneori nu simțiți 
prezența lui Dumnezeu, nici nu o  percepeți, nu vă întristați, ci 
amintiți-vă că El știe calea pe care mergeți și că, atunci când vă va 
încearca, ar trebui să ieșiți curați ca aurul.
„Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească”. (Romani 12:10) 
Dragostea frățească este prețioasă în ochii îngerilor. Este cea mai 
convingătoare dovadă a religiei creștine. „Prin aceasta vor cunoaște 
toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru 
alții.” (Ioan 13:35) Dar pe lângă dragostea frățească ar trebui să fie și 
simțământul bunătății. Aceasta este iubirea simțită și exprimată. 
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Există oameni care iubesc cu adevărat și totuși natura lor este de așa 
fel încât nu demonstrează multă iubire. Sentimentul de bunătate, la 
fel ca orice alt har, este capabil de a fi cultivat. 
"Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea 
întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu 
duhul. Slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în 
necaz. Stăruiți în rugăciune." (Romani 12:10-12) Aceste cuvinte 
conțin o mare profunzime a trăirii spirituale, însă numai prin 
rugăciune și cugetare profundă, putem coborî în adâncimea lor. 
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ÎNCHEIERE

Dar trebuie să încheiem îndreptându-vă către întreaga Biblie. Ea este 
o carte sfântă, da, cea mai sfântă dintre cărți. O viață în armonie cu 
preceptele ei, este cea mai sfântă viață. O astfel de viață va hărui 
pământul și va străluci ca o stea pentru totdeauna în Cer. Lipește-te 
de Biblie, studiază-i paginile, apropie-ți prin credință adevărurile ei 
de inima ta. Trăind după Cuvântul lui Dumnezeu devenim mai 
asemănători cu Dumnezeu. Cuvintele cerești primite în inimă făuresc 
o viață cerească. Să vă hrăniți sufletul în fiecare zi din Cartea 
binecuvântată a lui Dumnezeu. Fă-ți timpul necesar. Bea adânc din 
râul ei curat, de cristal, și frumusețea Domnului se va înălța asupra 
ta.
Urmărește lucrurile mărunte din viața de zi cu zi: gândul, cuvântul, 
fapta - până când aduci întreaga viață la obiceiul de a acționa 
evlavios. Fii astăzi cât se poate de amabil, iar mâine poți fi și mai 
amabil decât azi. Acestea sunt pentru un creștin. Nu devenim creștini 
prin înaintarea în vârstă, însă trebuie să creștem după ce devenim 
creștini. Putem fi mai răbdători mâine fiind astăzi atât de răbdători 
cât de mult este posibil. Putem fi oameni mai buni mâine trăind 
astăzi la superlativ. Creștem pe măsură ce trăim. Dacă trăim în mod 
corect, vom crește în acest fel și, cu cât vom crește mai mult în acest 
fel, cu atât felul acesta de trai ne vine mai ușor și ne vine în mod mai 
natural să-l trăim.
De aceea, lăsați-vă întreaga viață să decurgă în concordanță cu Biblia, 
până când ea va croi în voi un făgaș de sfințenie și caracter creștin. 
Adună zilnic hrană pentru sufletul tău de pe pagina sacră; trăiește în 
cea mai intimă posibilă comuniune cu Dumnezeu; meditează la Legea 
Lui zi și noapte; lasă dragostea inimii tale să fie din ce în ce mai 
fierbinte; viața ta să fie cea mai sfântă posibil. Fă lucrul acesta și vei fi 
una dintre nestematele pe care Dumnezeu le va strânge pentru a 
împodobi Templul Cerului!

Pe voalul cerului safiriu, 
se retrage soarele auriu; 
e-o altă zi ce se petrece
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și orice clipă se grăbește. 

Răsună cânt de păsări ca un cristal curat, 
și zboară spre cuibul verde din copac,
în lumina tihnită de seară 
natura în pace se coboară.

Un voal întunecat ascunde câmpurile, 
lumina zilei slăbește în trecere; 
norul învie purpura fină-n celste zmee
foarte aproape de Calea Lactee. 

Lumea noastră se pleacă-n tăcere,
ziua cu o lacrimă-n ochi piere, 
purtat de îngeri se lasă vălul nopții 
să strălucească lampadare pe-ntinsul bolții.

Pleiadele-acum se ivesc voios 
pe cerneala cerului strălucesc luminos. 
O noapte  de toamnă, șoptește ușor 
cu vocea ei iubire și dor.

Cu sfântă pietate se umple sufletul 
odihna domnește și umple cugetul
Glasul ce-a liniștit atunci furtună și mare
mă umple de pace când merg la culcare. 

Razele de argint acum l-asfințit, 
se retrag din ce în ce mai sfiit; 
încă o zi, merge la tihnă,
Așa zorește fiecare clipă.. 

O zi de veghere iarăși s-a dus
în așteptarea venirii Domnului Isus, 
să-L văd pe El, când poarta s-a deschis.
O, Cer dulce, cu dor vin la tine sus. 

Ar putea fi atunci, când soarele frumos 
se scufundă atât de pașnic, calm, maiestos? 
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Și mie să-mi spună: Bine rob bun, credincios,
atunci când psalmul de seară răsună duios.
**********************************
E-o seară plăcută de toamnă, stingher, 
mă uit, așteptând, la norii de pe cer. 
Mi-am făcut datoria, acum  e despărțire.
Prietenul meu credincios, „La revedere“. 
************************************
O drag cititor, trăiește mereu doar pentru Dumnezeu; 
neabătut în Cuvânt să fie umblarea ta pe pământ
Dacă aici nu ne-om vedea deloc la față,
Cu frică de Domnul, să trecem prin viață. 
C-atunci când munca noastră se va sfârși odată 
să ne-ntâlnim în jurul tronului lui Dumnezeu, pentru răsplată.
Un lucru doar mai doresc să-ți cer:
roagă-te, veghează până ajungi în Cer!












