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Pentru mulţi dintre noi, trăind în cultura raţională a secolului 20, cel mai mare miracol
este să învăţăm să auzim vocea Lui Dumnezeu clar, limpede şi pe o bază zilnică. De
multe ori creştinii se întreabă dacă acest lucru încă mai este posibil. Oricum, cei care au
gustat din părtăşia cu Dumnezeu ştiu că nu este doar posibil, ci şi satisface cea mai mare
dorinţă a atât inimii omului cât şi a Lui Dumnezeu. Am fost creaţi pentru părtăşie şi
comuniune cu Creatorul nostru. De aceea, cu braţele larg deschise şi cu bucuria luminii
Fiului Său pe feţele noastre ne apropiem de căldura tovărăşiei Lui. Într-adevăr,
Luceafărul de dimineaţă a răsărit în inimile noastre şi cuvântul profetic devine clar. (II
Petru 1:19)
Totuşi, ocazional mai experimentăm rafale puternice de vânt care ne împiedică acesul la
părtăşia cu Tatăl. În acest articol dorim să discutăm despre unele dintre aceste furtuni şi
despre moduri în care pot fi îmblânzite prin puterea Duhului Său şi cunoştinţa căilor Lui.
În primul rând, există o abordare standard prevăzută în Biblie pentru acei care doresc să
se apropie de Dumnezeu. Aceasta se găseşte în experienţa Cortului Întâlnirii. Cel care
doreşte să îl experimenteze pe Dumnezeu în Sfânta Sfintelor (duhul omului) trebuie să
înveţe să trăiască cu acest model, care începe la poarta mântuirii. Intrăm pe această poartă
cu mulţumire, îmbrăcându-ne cu veşmântul alb al neprihănirii care Christos l-a pregătit
pentru noi. (Psalmi 100:4; Isaia 61:10).
Apoi ajungem la altarul pentru arderile de tot, unde ne oferim vieţile ca o jertfă vie, sfântă
şi acceptabilă pentru Dumnezeu (Romani 12:1). Facem acest lucru nu doar la momentul
salvării, dar şi ca un exerciţiu zilnic, trezindu-ne în fiecare dimineaţă.
După aceea, ajungem înaintea ligheanului de aramă unde suntem spălaţi cu apa
Cuvântului (Efeseni 5:26). În timp ce ne uităm asupra Cuvântului, îl lăsăm să ne
curăţească vieţile, sfinţindu-ne acţiunile. Deci, tiparul meditaţiei asupra Scripturii devine
o parte integrantă apropierii noastre zilnice de Dumnezeu.
Intrăm apoi în locul Sfintei, în tărâmul sufletelor noastre, şi Dumnezeu se ocupă de
minţile noastre, voinţă şi sentimente. Mergem prima dată la masa pâinii pentru punerea
înainte, loc unde preoţii mâncau împreună. Aceasta reprezintă părtăşia de care ne
bucurăm în familia Lui Dumnezeu pe măsură ce luăm parte din provizia Lui. Aşa cum
cerealele sunt material bun pentru facerea pâinii, la fel şi voinţa noastră reprezintă
material bun în părtăşie cu ceilalţi credincioşi.
Pe măsură ce lăsăm acest proces să se dezvolte şi alegem ca voinţa noastră să fie
,,material bun” în părtăşia legământului unităţii între credincioşi, suntem pregătiţi să
mergem şi mai adânc în inima Lui Dumnezeu.

Apoi, ne oprim la sfeşnicul de aur curat, făcut din aur bătătorit reprezentând cultivarea
naturii divine, şi aprin cu ulei, reprezentând iluminarea Duhului Sfânt. În timp ce
examinăm Cuvântul în lumina Duhului Sfânt, găsim o cunoaştere revelatoare care este
turnată în sufletele noastre, transformându-ne vieţile şi ducându-ne mai adânc în prezenţa
Lui Dumnezeu (II Corinteni 3:18).
Mergem apoi la altarul de tămâie, unde învăţăm să ne oferim continua laudă şi închinare
Celui mai mare Dumnezeu, Creatorul cerului şi pământului. Ca şi aroma plăcut
mirositoare care se ridică în continuu de pe acest altar, lauda şi închinarea noastră urcă
neîncetat înaintea Domnului (Psalmi 141:2). Trebuie să învăţăm să fim închinători. Prin
cunoaştere revelatoare, am văzut că Dumnezeu domneşte peste lucrările omului, şi am
învăţat să ne închinăm Lui pretitindeni, în totul (Daniel 4:17). Am învăţat să ne închinăm
în duh şi în adevăr (Ioan 4:24).
Părtăşie directă
Acum suntem gata să urcăm direct în prezenţa Lui manifestată, fixându-ne ochii asupra
gloriei Lui şi vorbind faţă în faţă şi gură la gură cu Dumnezeul Atotputernic. Ce
privilegiu! Ce glorie! Să stai şi să ai părtăşie direct cu însuşi Dumnezeul cerului şi al
pământului! Perdeaua dinăuntrul Templului a fost ruptă, calea a fost deschisă, prin
ispăşirea păcatelor noastre de către Sângele Lui Isus Christos, Domnul şi Salvatorul
nostru (Evrei 10:19,20).
În acest fel a pregătit Dumnezeu o cale pentru ca noi să putem intra înaintea Lui şi să
avem părtăşie cu Duhul Său cel Sfânt. Calea este clar stabilită în Vechiul Legământ şi
deschisă pentru toţi în Noul Legământ. Acuma, când rafale furtunoase ne împiedică
acesul înaintea Regelui Regilor, putem să ne întoarcem şi să parcurgem din nou acest
tipar care El l-a pregătit pentru noi. Ne putem întreba:
1. Cânt eu cu mulţumire pentru mantaua izbăvirii/neprihănirii pe care El mi-a îngăduit să
o port? Mă văd purtând-o? Mă văd spălat şi fără de cusur înaintea Regelui?
2. Am renunţat la propria voinţă astăzi şi am căutat numai Voia şi scopurile Tatălui în
toate domeniile?
3. Sunt eu spălat zilnic de către aplicarea constantă a Cuvântului Lui Dumnezeu în viaţa
mea?
4. Este inima mea plină de dragoste pentru cei din Trupul Lui Christos cu care trăiesc?
Mi-am închis inima către vreunul dintre fraţii creştini? Mi-am pus la dispoziţie voinţa
pentru a fi ,,material” bun înaintea fraţilor?
5. Cugetez eu în rugăciune Cuvântul aşteptând înaintea Duhului Sfânt, lăsând cunoaşterea
revelatoare să îmi ilumineze viaţa?
6. Sunt eu un închinător constant? A fost toată cârtirea înlocuită cu închinare în viaţa
mea? Mă bazez eu doar pe ceea ce este pur, bun, sincer?

7. Stau, aţintindu-mi privirile pe gloria manifestată a Dumnezeului Atotputernic, primind
ideile, viziunile şi simţămintele Lui spontane?
De obicie, îmi dau seama că dacă trec prin experienţa Cortului Întâlnirii, orice
impediment care s-ar putea să mă impiedice să mă apropiu de Dumnezeu în rugăciune
este şters. Dacă nu, Dumnezeu a prevăzut o ajustare fină în Evrei 10:22:
,,să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de
un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.”
În acest verset se găsesc încă patru chei care pot fi folosite pentru eliminarea blocajelor în
auzirea efectivă a Vocii Stăpânului. Prima cheie este că trebuie să avem o inimă sinceră.
Nu poate să existe ipocrizie, şovăire, lipsă de tragere de inimă. Numai dedicare totală,
pură, inocentă dorinţelor şi scopurilor Dumnezeului Atotputernic.
În al doilea rând, trebuie să avem o asigurare certă a credinţei. Cu alte cuvinte, nu ne
putem îndoi de faptul că în noi există un rău care curge. Trebuie să credem că clocotirea
spontană care se iscă în noi pe măsură ce îl căutăm pe Dumnezeu în rugăciune este chiar
Dumnezeu care ne vorbeşte şi care se mişcă fluent în noi. (Ioan 7:38,39). Dacă nu avem o
asigurare a credinţei, dacă ne îndoiăm că El este ,,Emanuel” Dumnezeu cu noi, atunci
vom fi tăiaţi de la fluxul Duhului Său.
De aceea, trebuie să credem că El îi răsplăteşte pe cei care Îl caută cu seriozitate, şi să
primim prin credinţă ceea ce curge înăuntrul nostru, având încredere că este defapt Duhul
Dumnezeului Atotputernic (Evrei 11:6). Dacp nu e aşa, atunci creştinismul este o
minciună. Oricum, sunt convins că acesta este adevărul.
În al treilea rând, trebuie să avem inimile noastre curăţite prin stropire de o conştiinţă
mânjită. Dacă există păcat, trebuie adus înaintea fluxului curăţitor al Sângelui Lui Isus şi
îndepărtat ca şi estul de vest (Psalmi 103:12). Apoi trebuie uitat, în timp ce toată atenţia
noastră este concentrată pe Stăpân. Toată neliniştea sâcâitoare trebuie adusă înainea
Sângelui purificator al Lui Isus în vederea îndepărtării. Atunci, inima este liberă să
zboare în ceruri cu Dumnezeu.
În final, trebuie să fim spălaţi cu apa curăţătoare a cuvântului rhema, sau vocea Lui
Dumnezeu (Efeseni 5:26). Lucrurile pe care Dumnezeu ni le vorbeşte trebuie ascultat şi
duse la îndeplinire, sau abilitatea noastră de a continua este distrusă.
Când vin înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune, încep prin a mă linişti în prezenţa Sa.
Folosesc ochii inimii mele pentru a-L vedea prezent cu mine. Mă acordez râului interior
(fluxului spontant), şi încep să scriu şi să înregistrez ceea ce izvorăşte în mine (Observă
acest tipar în Habacuc 2:1,2). Dacă sunt înţepenit şi un blocaj pare că îmi impiedică
abilitatea de a auzi Vocea Lui Dumnezeu şi de a vedea viziunile Lui, revizuiesc
întrebările de mai sus în ceea ce priveşte trăirea experienţei Cortului Întâlnirii. De multe
ori când trec prin această listă, identific blocajul şi îl înlătur. Dacă blocajul încă rămâne,
mă întreb cele patru întrebări găsite în Evrei 10:22 – Este inima mea sinceră, onestă şi

dedicată? Sunt liber de eventuale rezervări pe măsură ce mă apropiu de Dumnezeu? Am o
asigurare plină în credinţă că El este în mine şi că izvorăşte prin duhul meu (care este
alăturat Duhului Lui I Corinteni 6:17)? În plus, trebuie să mă întreb dacă am fost
ascultător cuvintelor anterioare pe care Dumnezeu mi le-a vorbit.
Aceste două modele, experienţa Cortului Întâlnirii şi ajustarea fină din Evrei 10:22,
(atunci când sunt cuplate cu exemplul din Habacuc 2:1,2) oferă access imediat pentru
majoritatea dintre noi aproape tot timpul, ca să putem auzi Vocea Lui Dumnezeu în duhul
nostru, şi să notăm ceea ce vine prin fluxul spontan de gânduri, viziuni şi sentimente care
clocotesc în noi pe măsură ce căutăm faţa Lui Dumnezeu. Astfel, găsim că multe dintre
cele mai obişnuite blocaje şi probleme în auzirea Vocii Lui Dumnezeu sunt eliminate
urmând aceste tipare biblice.
Odată ce începem înregistrarea lucrurilor care simţim că ni le vorbeşte Dumnezeu, s-ar
putea să găsim greşeli, sau ,,presupuse greşeli,, în jurnalele noastre. Acest lucru poate
surveni din mai multe cauze. Voi înşira scurt unele dintre cele mai întâlnite situaţii.
Una dintre probleme este că atunci când ne rugăm, ne aţintim adeseori ochii pe lucrul
pentru care ne rugăm, decât mai degrabă pe Isus, Căpetenia şi Desăvârşitorul credinţei
noastre. De aceea, răspunsul vine de la acel lucru, în loc să vină de la Dumnezeu. Soluţia
acestei probleme este să fim foarte atenţi fixându-ne privirile pe Isus (Evrei 12:2) decât
pe altceva, fie persoană, fie problemă. Dacă aducem o persoană sau un lucru care ne
preocupă înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune, atunci ar trebui să ne vedem defapt
prezentând acel lucru înaintea Lui şi să ascultăm ce spune în legătură cu acesta. Fluxul
spontan va fi astfel mai pur.
Poziţionare
O a doua problemă este că unele dintre lucrurile care Dumnezeu ni le spune să le facem
sunt doar mutări de poziţionare care nu sunt menite să fie întru totul îndeplinite. În
schimb, Dumnezeu ne redirecţionează în mijlocul acţiunii. Un exemplu al acestui lucru
poate fi găsit în Geneza 22, atunci când Dumnezeu i-a cerut lui Avram să îşi sacrifice
fiul. Dar, pe măsură ce Avram acţiona în ascultare faţă de acest ordin, Dumnezeu l-a
schimbat, spunându-i să nu îşi sacrifice fiul. Acum, era oare primul cuvânt pe care Avram
l-a auzit de la Dumnezeu greşit? Nicidecum! Dumnezeu pur şi simplu îl poziţiona pentru
a împlini unul dintre ţelurile Tatălui pentru viaţa sa. Odată ce testul a fost finalizat,
Dumnezeu a schimbat macazul în mijlocul acţiunii cu comenzi noi. Acest lucru se
întâmplă des în jurnalul meu. Multe dintre ordine, comenzi, cereri sunt doar mişcări de
poziţionare, atât pentru mine cât şi pentru alţii.
O a treia şi finală problemă pe care o să o discutăm este aceea a interpretării nepotrivite.
Este foarte uşor să interpretezi cuvintele jurnalului tău în aşa fel încât să spună ceea ce
crezi tu că înseamnă, decât mai degrabă să le vezi pentru ceea ce sunt. De multe ori, miam revizuit jurnalul gândindu-mă că procesul meu de înregistrare fusese greşit. Eram
uimit să aflu că defapt acele cuvinte erau deja împlinite. Interpretarea mea interioară a
acestor cuvinte a fost elementul incorect. Să fim mai atenţi să auzim ceea ce Dumnezeu
ne vorbeşte.

(Fiecare dintre punctele de mai sus sunt mult mai dezvoltate în două cărţi de Mark &
Patti Virkler: Dialogue with God şi Communion with God (Dialog cu Dumnezeu şi
Comuniune cu Dumnezeu), disponibile prin Communion With God Ministries, 1431
Bullis Road, Elma, New York 14059; telefon 1-800-466-6961, 716-652-6990; fax 716652-6961; Site www.cwgministries.org)

