Dialog cu Dumnezeu
Să deschidem uşa către rugăciunea în ambele sensuri
Mark şi Patti Virkler

Introducere
Aceasta este povestea mea căutând vocea lui Dumnezeu. În primii 10 ani ai vieţii mele
creştine am trăit în cutiuţa raţionalismului pe care mi-o construisem. Viaţa mea era condusă de
reguli şi principii care să mă ajute să trăiesc viaţa creştină plină de succes pe care o
descoperisem studiind Scripturile. Rugăciunile mele erau monologuri, niciodată nu reuşeau să
treacă de „cealaltă parte a liniştii“, unde să aibă loc un dialog bidirecţional cu Dumnezeu.
Întotdeauna am crezut că un creştin trebuie să poată auzi vocea lui Dumnezeu. Ştiam că
El vrea să ne călăuzească încontinuu şi că unul din modurile în care face asta este prin „vocea
Lui blândă, uşoară“. Isus a afirmat clar că „oile Mele Îmi aud vocea“. Totuşi, oricât de mult aş fi
încercat, niciodată nu am reuşit să aud acea voce vorbindu-mi mie. Am citit cărţi şi am participat
la seminarii. Am studia Cuvântul. Le-am tot pus întrebări celor care erau capabili să-L audă pe
Domnul. Dar căutările mele păreau să fie în zadar. Părea că e foarte uşor şi normal pentru cei
care cunoşteau vocea lui Dumnezeu în interiorul lor. Ei erau în mod natural intuitivi şi mistici şi
nu puteau înţelege de ce eu întâmpinam atâtea dificultăţi când era vorba de ceva atât de simplu.
Nu ştiau ce să-mi spună ca să mă ajute.
Dar Dumnezeu a văzut dorinţa inimii mele de a-I cunoaşte vocea, o dorinţă care nu putea
fi descurajată de eşecuri şi dezamăgiri repetate. El m-a condus treptat la resursele potrivite
pentru a mă învăţa de ce abilităţi aveam nevoie: linişte interioară, spontaneitate, viziune şi
scrierea unui jurnal. Când toate piesele au fost puse la locul lor, am înţeles că am primit mult
mai mult decât m-am aşteptat. Am căutat o voce; am găsit o Persoană. Am căutat călăuzire; am
găsit un Păstor. Am căutat voia lui Dumnezeu; am găsit o relaţie cu Fiul lui Dumnezeu.
De când am devenit capabil să discern vocea Domnului în inima mea, am început o viaţă
de părtăşie intimă cu Isus. Nu mai trăiesc sub lege, pentru că acum sunt condus de dragoste.
Regulile au cedat locul relaţiei. În fiecare zi sunt într-o relaţie foarte apropiată cu Domnul meu şi
întreaga mea viaţă a fost schimbată. Personalitatea mea, familia mea şi slujirea mea au fost toate
transformate prin înţelepciunea şi compasiunea lui Isus, disponibile acum pentru mine. Inima
mea a fost convinsă de dragostea pe care Dumnezeu o are pentru mine şi nu voi mai fi niciodată
cel dinainte.
Dragostea profundă pe care Dumnezeu Şi-a exprimat-o faţă de copiii Săi şi marea Lui
dorinţă de a comunica mereu cu fiecare dintre noi m-au determinat să scriu despre abilităţile pe
care le-am deprins. Am împărtăşit povara Domnului ca fiecare creştin să se bucure de
comuniunea binecuvântată cu El pe care am găsit-o eu. Am început să împărtăşesc ce ştiam,
învăţându-i pe alţii cum să audă vocea lui Dumnezeu şi să ajungă la un dialog bidirecţional cu
El. Şi mulţi au întrat plini de bucurie în acest nou mod de viaţă.
Biserica începe să audă vocea lui Dumnezeu şi să vadă vedenii de la Dumnezeu. Vremea
doliului a trecut şi este timpul pentru renaştere şi restaurare. Profeţii care chemau la pocăinţă şiau îndeplinit misiunea. Biserica devine conştientă de păcatele ei, de responsabilităţile ei şi de
autoritatea împărăţiei ei. Împărăţia acestei lumi va trebui într-adevăr să devină împărăţia
Domnului nostru şi a Hristosului Lui. El va trebui să domnească prin noi în fiecare aspect al
vieţii pe acest pământ.
Mă rog ca Domnul să aducă ungere peste această carte şi să o folosească pentru a aduce
oameni ca mine într-o nouă dimensiune a vieţii creştine, într-un loc al dialogului în ambele
direcţii cu Dumnezeu. Mă rog ca dragostea şi acceptarea pe care le primiţi de la Domnul să vă
vindece toate fricile şi sentimentele de inadecvare şi să transforme viaţa voastră. Mă rog ca
viziunea lui Dumnezeu să ia naştere în voi şi să vă găsiţi locul în împărăţia lui Dumnezeu. Mă
rog să găsiţi viaţă pe măsură ce vorbiţi cu Dumnezeu „faţă în faţă, aşa cum un om vorbeşte cu
prietenul lui“.
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1. Luptându-mă să aud vocea lui Dumnezeu
O chemare divină
„Mark! Ridică-te!“
O voce autoritară m-a trezit din somn şi am stat drept în pat. Deşi nu am mai auzit-o
înainte, şi nici de atunci, am ştiut imediat că am auzit vocea (audibilă) a lui Dumnezeu.
„Ce este? Ce este?“, am întrebat confuz.
„Trezeşte-te! O să te învăţ să-Mi auzi vocea!“
„Grozav“, am răspuns, şi m-am întins la loc. „Bine, continuă.“
„RIDICĂ-TE! Du-te la birou! Te voi învăţa să-Mi auzi vocea la noapte!“
Înţelegând în sfârşit importanţa momentului, m-am supus imediat. În acea noapte, pe
când stăteam în genunchi la altarul micuţei noastre biserici de ţară, Duhul Sfânt mi-a oferit darul
preţios pe care îl căutam de atât de mult timp şi m-a aruncat în chemarea care urma să devină
pasiunea mea pentru tot restul vieţii. El a pus cap la cap tot ce am învăţat într-un an de studiu
intens despre rugăciune şi despre auzirea vocii lui Dumnezeu şi mi-a arătat cum se aranjează
toate împreună în patru chei simple, revelate în Habacuc 2:1,2.
Cum am ajuns aici
Imediat după ce L-am primit pe Domnul în viaţa mea, la 15 ani, am avut foame pentru
Cuvântul Lui sau, aşa cum îmi place să spun, pentru a deveni un om biblic. Această foame era
profundă şi nesăţioasă. Trei ani mai târziu, cu foarte mare nerăbdare, m-am înscris la Colegiul
Roberts Wesleyan pentru a studia şi a-mi lua licenţa în religie şi filosofie.
Colegiul mi s-a părut foarte interesant pentru că învăţam foarte bine Biblia. Foamea mea
de a deveni un om biblic era încet satisfăcută. Am citit şi am studiat Biblia iar şi iar, făcând
sublinieri şi grafice la fiecare carte şi predând săptămânal ca pastor de tineret. Asta se întâmpla
înainte ca Biblia să fie disponibilă pe casete audio, aşa că Patti a făcut propria noastră
înregistrare cu ea citind din Noul Testament, înregistrare pe care eu o ascultam în timp ce
lucram.
Practic, biblic, logic – aceste cuvinte au avut întotdeauna impact asupra mea. Pentru că
am crescut la o fermă de produse lactate, într-o comunitate rurală conservatoare, abordarea pe
care am avut-o despre viaţă a fost mereu practică, sensibilă şi cu picioarele pe pământ. Când Lam primit pe Isus în viaţa mea, m-am alăturat unei biserici baptiste foarte tradiţionaliste şi
imediat am simţit chemarea de a fi pastor. Până atunci mi-am dorit mereu să fiu fermier; îmi
plăcea stilul de viaţă practic de la fermă, mai ales să văd, la sfârşitul unei zile lungi de muncă
grea, realizări tangibile.
Aşa că nu a fost o surpriză când am simţit o dorinţă foarte vie de a face ca Biblia să
devină reală, practică şi cu picioarele pe pământ în viaţa mea. Pe măsură ce studiam şi predam,
am început să înţeleg că vocea lui Dumnezeu, sau „cuvântul lui Dumnezeu“, aşa cum se
exprimau profeţii, era ceva foarte real şi o temă care apărea continuu în Scriptură. Am remarcat
că, de la Geneza la Apocalipsa, bărbaţi şi femei auzeau vocea lui Dumnezeu adresându-li-se, şi
în mine a început să crească o foame de a auzi vocea lui Dumnezeu în inima mea. Şi o dorinţă
puternică de a deveni un om spiritual şi de a înţelege căile Duhului a început să ardă în mine
când am realizat că aş putea fi un om biblic numai dacă aş auzi vocea lui Dumnezeu.
Aşa că am început să caut vocea lui Dumnezeu în inima mea. Am aşteptat cu răbdare ca
vocea interioară audibilă a lui Dumnezeu să-mi vorbească şi să-mi spună „Bună, Mark. Aici e
Dumnezeu.“ Sigur că El trebuie să aibă o voce profundă de bas. Poate vor apărea lumini pe cer,
vântul va începe să sufle şi ferestrele vor fi sparte. Şi atunci eu voi deveni imediat ascultător şi
voi face orice vrea El să fac.
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Dar nu s-a întâmplat nimic. Am ascultat şi iar am ascultat, dar nu am putut discerne nicio
„voce a lui Dumnezeu“. Tot ce auzeam erau gânduri care-mi umblau prin minte până când în
cele din urmă mă rătăceam într-o reverie fără rost sau, mai rău chiar, adormeam.
Am fost cât se poate de frustrat. Rugăciunea pur şi simplu nu a funcţionat pentru mine şi
nu înţelegeam de ce. Am crezut că, poate, dacă citesc mai mult din Cuvânt, asta mă va ajuta. Şi
atunci aş putea auzi vocea lui Dumnezeu, m-am gândit. Aşa că am devorat Biblia, citind fiecare
carte dintr-un foc. Dar tot nu puteam să discern vocea aceea interioară blândă.
Am citit în Isaia 58 că dacă am posti având atitudinea corectă am putea striga spre
Dumnezeu şi El ne-ar răspunde. L-am putea auzi spunând: „Iată-Mă!“ (Isaia 58:9). Şi învăţătura
lui Isus arată că postul ne-ar creşte puterea şi autoritatea spirituală. Aşa că m-am decis să încerc
să postesc ca să văd dacă asta mă va face mai receptiv din punct de vedere spiritual. Am postit
zile şi chiar săptămâni la rând, dar tot nu puteam auzi vreo voce în inima mea.
Am sperat că după ce voi absolvi Colegiul creştin, împreună cu diploma, voi fi dotat şi
cu abilitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu, dar mi-am luat licenţa şi tot nu puteam auzi decât
gândurile mele. Pur şi simplu nu era nicio voce interioară! Indiferent ce spuneau oamenii şi ce
ne învăţa Biblia, eu nu puteam auzi vocea.
Când am început slujirea ca pastor, am sperat şi m-am rugat ca vocea să vină odată cu
ordinarea mea. Adică, fără să auzi vocea lui Dumnezeu, cum să poţi fi pastor? Ar fi o situaţie cu
atât mai jenantă dacă aş fi pastor al unei biserici carismatice. Gândiţi-vă: cineva e sigur că are un
mesaj în limbi şi dacă nimeni altcineva nu are interpretarea ar fi responsabilitatea mea să menţin
ordinea în adunare oferind eu însumi interpretarea. Dar cum aş putea să rostesc eu un cuvânt
profetic dacă nu pot să aud ce spune Dumnezeu? Biserica mea ar afla că sunt un impostor! Aş fi
terminat! Cu siguranţă, Dumnezeu, în mila Lui, nu ar vrea să mi se întâmple asta. Cu siguranţă
El va folosi ceremonia ordinării mele pentru a rupe tăcerea din inima mea. Te rog, Doamne? Dar
ordinarea a venit şi a trecut şi încă nu era nicio voce acolo. Aşa că m-am descurajat. Încercasem
tot ce ştiam şi, totuşi, nimic.
M-am întors la Scriptură, pentru a mă asigura că oamenii lui Dumnezeu auzeau cu
adevărat vocea Lui. Da, Dumnezeu mi-a confirmat fără echivoc că în fiecare legământ de la
Geneza la Apocalipsa El le-a vorbit copiilor Lui. Iată aici câteva din sutele de versete din
Scriptură care i-au confirmat inimii mele acest adevăr:
Atunci (Adam şi Eva) au auzit glasul Domnului Dumnezeu... (Geneza 3:8)
Domnul zisese lui Avram... (Geneza 12:1)
Domnul a zis lui Moise... (Exodul 4:21)
Domnul a zis lui Aaron... (Exodul 4:27)
Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău... (Deuteronom 28:1)
Domnul a zis lui Iosua... (Iosua 1:1)
Domnul mi-a zis... (Isaia 8:1)
Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului... (Ieremia 7:1)
Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel... (Ezechiel 1:3)
Eu (Isus) nu pot face nimic de la Mine Însumi: judec după cum aud... (Ioan 5:30)
Duhul mi-a spus (lui Petru) să... (Fapte 11:12)
Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să... (Fapte 16:6)
În ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul
unei trâmbiţe, care zicea: ... ce vezi scrie într-o carte... (Apocalipsa 1:10,11)
Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu... şi de Isus,
Mijlocitorul legământului celui nou... Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce
vă vorbeşte (Evrei 12:22,24,25).
Pur şi simplu nu puteam să accept premisa că Dumnezeu s-ar opri să mai vorbească în
această dispensaţie a harului, mai ales când aveam o foame atât de puternică să-L aud. Şi ea
trebuie să fi fost pusă acolo de Dumnezeu.
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Cam în acelaşi timp, Dumnezeu a adus în viaţa mea, în adunarea noastră locală, un lider
care era în stare să audă clar vocea lui Dumnezeu şi să rostească profeţii minunate. Eram uimit
de puritatea, puterea şi acurateţea modului în care el rostea cuvintele lui Dumnezeu. Am decis
să-l întreb ce a făcut pentru a auzi vocea lui Dumnezeu. M-am gândit că ar putea să-mi dea
câteva indicii care să deschidă în sfârşit uşa rugăciunii bidirecţionale în propria mea viaţă.
Am încercat să evoc fiecare indiciu şi înţelegere pe care le puteam obţine cu ajutorul lui.
El a împărtăşit cu mine, cu răbdare, propria experienţă, dar nu putea să mă ajute. În cele din
urmă am înţeles că el era intuitiv în mod natural şi că auzirea vocii lui Dumnezeu era foarte
simplă pentru el. Eu am înclinaţia de a fi prea analitic pentru a înţelege naturaleţea curgerea
intuitivă. Pentru mine, lumea spirituală putea fi găsită numai urmărind o hartă detaliată cu
instrucţiuni. În loc de asta, el mi-a spus ce-mi spuseseră deja mulţi alţii: „Pur şi simplu ştii că ştii
că ştii“. Aţi auzit vreodată explicaţia aceasta? Vreau să ştiţi că dacă nu ştiţi nu vă ajută să vi se
spună că ştiţi. Am plecat şi mai frustrat decât eram când am venit. Aproape toate oportunităţile
dispăruseră.
În disperare de cauză, am analizat singura soluţie la care mă mai puteam gândi: am
căutat să văd dacă eram cu adevărat mântuit. Nu mi-a trebuit prea mult ca să decid că eram. Cu
siguranţă m-am pocăit şi mi-am mărturisit păcatele. L-am invitat pe Hristos în viaţa mea şi I-am
cerut să devină Domnul şi Mântuitorul vieţii mele. Prezbiterii îşi puseseră mâinile peste mine
pentru a primi Duhul Sfânt şi am fost botezat în apă. Am crezut că Biblia este Cuvântul infailibil
al lui Dumnezeu şi ştiam toate adevărurile teologiei evanghelice.
Bine, cu siguranţă eram mântuit. Şi atunci, care era oare problema? Poate pur şi simplu
mă străduiam prea mult şi aveam o abordarea prea practică despre toate acestea. Poate aşteptam
prea multe de la creştinism. Poate trebuia să fiu mulţumit cum păreau atâţia alţi creştini. Aveam
Biblia – poate nu aveam totuşi nevoie să aud vocea Lui în interiorul meu. Eram obosit şi la
capătul puterilor. Încercasem tot ce ştiam şi nimic nu funcţionase. Am ascultat cât de mult am
putut şi totuşi nu era nicio voce interioară în inima mea. Pur şi simplu nu era acolo. Nu aveam de
gând să mă mint şi să pretind că era acolo – dacă nu era acolo, nu era şi gata.
La puţin timp după asta, un învăţător biblic cunoscut în întreaga ţară şi pe care îl
respectam enorm a venit să vorbească la noi în biserică. Şi după asta l-am asaltat cu întrebări.
„Cum auzi vocea lui Dumnezeu în inima ta?“, l-am întrebat. Răspunsul lui m-a uimit: „Ceea ce
oamenii numesc «vocea lui Dumnezeu» este pur şi simplu un bubuit subteran al minţii
spirituale“. Cu alte cuvinte, aşa ceva nu există!
O parte din mine vroia să creadă asta. În felul acesta nu ar fi vorba de o slăbiciune în
viaţa mea dacă nu am ceva ce nu există, nu? Dar apoi m-am gândit la prezbiterul din biserica
mea, care putea profeţi atât de bine, şi la alţii pe care îi mai auzisem rostind Cuvinte de la
Dumnezeu. Şi am ştiu că foamea din inima mea nu va fi potolită cu nimic mai prejos decât o
relaţie completă, în ambele direcţii, cu Dumnezeul Atotputernic.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mâna Lui ne conduce chiar şi atunci când nu
suntem conştienţi de asta. Prin toată foamea şi căutarea mea, El mă călăuzea pas cu pas.
Mulţi paşi nici nu erau observabili la vremea lor, păreau doar evenimente
nesemnificative sau împrejurări norocoase. Totuşi, azi mă pot uita în urmă şi văd cum a acţionat
mâna lui Dumnezeu. Prin toate eşecurile, descurajările şi confuziile mele, El făcea întotdeauna
ca toate lucrurile să lucreze pentru binele meu.
Cele patru chei
Începutul revelaţiei a venit în linişte. Soţia mea, Patti, şi eu am mers într-un oraş vecin
pentru a participa la câteva întâlniri în cort şi după asta am căutat prin cărţile de pe mese. O carte
a lui Michael Scanlan despre vindecare interioară mi-a atras atenţia, deoarece pe atunci eram
nou în slujire şi nu ştiam aproape nimic despre asta.
Am cumpărat cartea şi am fost foarte binecuvântat de ceea ce am citit. M-am gândit la
mulţi oameni pe care îi cunoşteam, care aveau răni adânci şi care nu fuseseră ajutaţi prin
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consiliere. Poate acesta era răspunsul pentru ei, m-am gândit. Imediat după asta Patti şi eu am
mers la un sejur de vindecare interioară organizat de Dennis şi Matthew Linn. Deşi am petrecut
mult timp dezbătând subiecte teologice, acolo Dumnezeu a întărit în mine nevoia de vis şi
vedenie în viaţa creştină adultă.
În următoarele luni am petrecut mult timp studiind tot ce am putut despre rugăciune. Am
citit circa 25 de cărţi şi tot ce am putut găsi în Biblie despre rugăciune. Am experimentat diferite
tipuri de rugăciune. După aproape un an, Domnul m-a trezit din somn cu sunetul vocii Sale
audibile. În acea noapte Dumnezeu a deschis Habacuc 2:1,2, unde profetul descrie ce a făcut
când a mers înaintea lui Dumnezeu să-I audă vocea, şi în acele versete mi-a arătat câteva chei
revoluţionare pe care nu le-am mai văzut sau de care nu am mai auzit înainte. Vi le arăt acum pe
scurt şi apoi voi petrece câteva capitole analizându-le pe fiecare în parte şi arătându-vă exact
cum pot fi dezvoltate şi folosite în viaţa voastră de rugăciune.
M-am dus la locul meu de strajă şi stăteam pe turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi
spună Domnul... Domnul... a zis: „Scrie prorocia... (Habacuc 2:1,2).
Habacuc putea cu siguranţă să discearnă cum sună vocea lui Dumnezeu în inima lui. El a
spus „Apoi Domnul a zis“. De asemenea, scriind, Habacuc a înregistrat ce i-a spus Dumnezeu.
Prin urmare, ştia cum sună vocea lui Dumnezeu.
Prima cheie pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, deci, este să înveţi cum sună ea în
interiorul tău. Mai degrabă decât să fie o voce interioară audibilă, am descoperit că vocea lui
Dumnezeu în inimile noastre sună de obicei ca o curgere de gânduri spontane. Da, Dumnezeu în
harul Său mi-a vorbit cu voce audibilă în acea noapte, dar asta cu siguranţă nu este normalitatea.
De fapt, e mai degrabă un indiciu că am fost prea încăpăţânat să-I primesc mesajul în orice alt
mod. Ca şi Pavel pe drumul Damascului, eu trebuia să fiu străfulgerat ca să aud ce avea El să-mi
spună.
Domnul va lua măsuri drastice dacă e nevoie, dar El vrea mai degrabă ca noi să învăţăm
să-L percepem vorbind prin gânduri spontane care vin din inimile noastre. Voi folosi un capitol
întreg pentru a dezvolta această idee şi a o susţine cu argumente biblice şi din experienţa mea, şi
apoi voi vorbi despre efectele pe care acest adevăr le are în vieţile noastre.
A doua cheie găsită în Habacuc este în propoziţia „M-am dus la locul meu de stajă“.
Habacuc ştia cum să se ducă într-un loc liniştit şi să-şi facă gândurile şi emoţiile să tacă, astfel
încât să poată simţi curgerea spontană a lui Dumnezeu în interiorul lui. Cei mai mulţi dintre noi
ştim că trebuie să ne liniştim, dar pur şi simplu e prea greu să facem asta. Mai târziu voi prezenta
numeroase instrumente biblice care să ne ajute să ne liniştim repede inima şi mintea înaintea lui
Dumnezeu, astfel încât să putem începe să simţim curgerea activă a Duhului Lui în noi.
Cheia a treia este în propoziţia lui Habacuc „Ca să veghez şi să văd“. M-am întrebat de
ce a spus astfel. De ce nu a spus „Voi asculta să aud ce îmi va vorbi Domnul“. Pentru mine are
mai mult sens ca cineva să asculte ca să audă cuvinte rostite decât să privească să le vadă.
Pentru ca această întrebare să-şi primească răspunsul în inima şi în mintea mea,
Dumnezeu a deschis o întreagă nouă revelaţie (cel puţin pentru mine) referitoare la locul pe care
îl ocupă visul şi vedenia în rugăciune. Nici nu mă gândisem vreodată să caut viziuni în timp ce
mă rugam. Nu m-am gândit niciodată să-I dedic lui Dumnezeu ochii inimii mele şi să-I cer să-i
umple, căutând să văd ce vroia El să-mi arate. Oricum, când am început să caut în Biblie, am
găsit că visul şi vedenia erau o parte obişnuită a vieţii de rugăciune a tuturor profeţilor. Voi
vorbi mai mult despre această revelaţie, cu argumente scripturale şi cu o examinare atentă a
modului în care lucrează visul şi vedenia în rugăciune.
În sfârşit, a patra cheie din Habacuc 2: Apoi Domnul a zis: „Scrie prorocia.“ Ce idee
incredibilă – să transcriu dialogul meu cu Dumnezeu. Şi totuşi am văzut imediat că întreaga
carte a lui Habacuc este povestea unui om care a scris rugăciunea lui şi răspunsurile primite de la
Dumnezeu. Şi Dumnezeu a fost Cel care i-a poruncit să scrie.
Nu am auzit niciodată o predică despre valoarea înregistrării dialogurilor noastre cu
Dumnezeu; nici nu mi-a trecut măcar prin minte vreodată că aş putea scrie rugăciunea mea şi
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răspunsul lui Dumnezeu. Am ajuns să numesc acest proces „journaling“ (scrierea unui jurnal) şi
când am căutat în Scriptură o bază pentru asta am găsit nu doar unul sau două versete, ci sute de
capitole care vorbesc despre acest proces. Multe exemple se găsesc în Psalmi, în profeţi şi în
întreaga carte a Apocalipsei.
Întotdeauna mă uimeşte să descopăr că Biserica petrece atât de mult timp discutând
despre doctrine bazate pe numai câteva versete din Scriptură şi în acelaşi timp neglijează o
doctrină care este poruncită în Scriptură şi demonstrată în sute de capitole. Asta mă face să mă
gândesc că uneori suntem dezechilibraţi. Voi dedica un întreg capitol jurnalului, examinând din
punct de vedere biblic întregul proces şi arătând ce valoare extraordinară are în a ne ajuta să
auzim vocea lui Dumnezeu. De asemenea, voi descrie cum funcţionează practic.
Măsuri de protecţie
Înainte de a merge mai departe, trebuie să vorbim despre anumite măsuri de protecţie
pentru această călătorie în lumea impresiilor Duhului.
Când vorbim despre auzirea vocii Duhului Dumnezeului Atotputernic, oamenii se tem
adesea că ar putea să o audă împreună cu vocea lui Satan sau cu vocea dorinţelor propriilor lor
inimi. Dacă s-ar întâmpla asta şi ei ar acţiona pe baza a ceea ce aud, ei se tem că în viaţa lor s-ar
putea produce pagube reale. Prea des soluţia despre care ei cred că e cea mai bună este să nu
caute deloc viaţa spirituală, ci să trăiască pur şi simplu pe baza legilor biblice şi să ignore
posibilitatea de a auzi personal ceva din partea lui Dumnezeu.
Aceasta este, cu siguranţă, o alternativă, şi mulţi oameni au mers pe acest drum, dar sigur
nu e drumul vieţii din belşug pe care Isus ne-a promis-o. În loc de asta, Dumnezeu ne dă în
Scriptură câteva măsuri de protecţie care, dacă le urmăm, ne ajută să trăim cum a trăit Isus,
confortabil şi având încredere că suntem protejaţi, că suntem în grija Tatălui şi în lumea fizică, şi
în lumea spirituală.
Scriptura
Cea mai importantă măsură de protecţie pe care o avem în călătoria noastră spirituală
este, probabil, Cuvântul lui Dumnezeu. O bună cunoaştere a Scripturilor ne poate salva de multe
greşeli şi dureri de cap. La Şcoala Biblică unde am predat, noi ceream, ca o premisă a învăţăturii
despre auzirea vocii lui Dumnezeu, un anumit nivel de cunoaştere a Bibliei. Când predau în alte
biserici, recomand ca aceia care urmează cursul să fi citit măcar Noul Testament şi să citească în
prezent din Vechiul Testament.
Asta nu înseamnă, desigur, că Dumnezeu nu le vorbeşte noilor creştini, care nu au citit
încă Biblia. Sigur că le vorbeşte! Dar dacă ei nu îmbină timpul de rugăciune cu studiul intensiv
al Cuvântului şi cu părtăşia cu un consilier spiritual, vor ajunge repede să fie în pericol.
Există două moduri de bază prin care Scriptura ne poate ajuta şi proteja. Întâi, fiecare
revelaţie trebuie testată folosind Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dacă revelaţia încalcă litera
sau spiritul Cuvântului, trebuie respinsă imediat. Aici nu e loc de raţionalizare, răstălmăcire sau
explicaţii în afara adevărului Bibliei. Nu putem face interpretări ciudate, personale, ale unor
versete obscure. Cuvântul lui Dumnezeu dăinuie pentru totdeauna şi orice cuvânt de la
Dumnezeu pentru noi va fi în acord total cu litera şi spiritul Cuvântului Etern.
Noi nu trebuie doar să testăm vocea lui Dumnezeu din inimile noastre folosind Biblia, ci
şi să vedem fiecare revelaţie ca fiind bazată pe Scriptură. Domnul i-a spus lui Iosua să cugete
asupra legii lui Dumnezeu, să vorbească despre ea şi să acţioneze conform ei zi şi noapte pentru
a izbândi în toate lucrările lui. Dacă mi-am umplut mintea şi inima cu Biblia, Duhul Sfânt va
scoate de acolo exact versetul, povestea sau principiile de care am nevoie într-o anumită situaţie.
(Flow) spontan de cuvinte din Scriptură va aduce înţelepciune şi înţelegere mult mai mari decât
ar putea veni vreodată din mintea mea numai dacă iau o pauză şi-mi permit să fiu dependent de
Dumnezeu.
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Trupul lui Hristos
A doua măsură scripturală importantă care să ne protejeze de erori şi daune spirituale
este un duh smerit şi dispus să înveţe. Adesea cei care pretind că Îl aud pe Dumnezeu sunt
aroganţi şi autoneprihăniţi. Atitudinea lor este „Dumnezeu mi-a spus asta şi asta e. Dar
Dumnezeu este împotriva celor mândri şi celor smeriţi le dă har. Un astfel de duh arogant va
face ca acea persoană să ajungă până la urmă la înşelare. Toate revelaţiile trebuie testate.
Dumnezeu nu ne vorbeşte ca să putem să domni peste ceilalţi. Mai degrabă, ar trebui să fim
cunoscuţi ca cel mai smerit dintre oameni.
Noi suntem parte a Trupului lui Hristos. Revelaţia întreagă a lui Isus nu rămâne în noi
individual, ci numai dacă suntem împreună că Trup. Toţi trebuie să fim parte a unei organizări
locale a Bisericii lui Hristos şi dacă cineva vrea să cerceteze dimensiunea spirituală a vieţii ar
trebui să aibă o relaţie cu un consilier spiritual pe care îl respectă.
Nu putem supravieţui dacă încercăm să umblăm singuri. Domnul vă va arăta cu cine să
stabiliţi o relaţie de dare de socoteală, dacă Îl rugaţi. Aceasta este o protecţie puternică pentru
viaţa voastră: „Biruinţa vine prin marele număr de sfetnici“ (Proverbe 11:14). Voi vorbi foarte în
detaliu despre conceptul consilierilor spirituali mai târziu.
Smerenia
Mai sunt şi alte măsuri de protecţie. Dumnezeu ne dă revelaţie numai pentru domeniile în
care ne-a dat autoritate şi responsabilitate. O soţie va primi în mod normal revelaţie pentru casa
ei şi serviciul ei. Un soţ va primi înţelepciune pentru familia lui şi pentru a-şi face bine treburile.
Un pastor va primi revelaţie pentru biserica pentru care Dumnezeu l-a făcut responsabil.
Odată cu autoritatea de la Dumnezeu vine şi revelaţia de la Dumnezeu, pentru a vă
exercita această autoritate cu înţelepciune. De aceea, trebuie să vă aşteptaţi să primiţi revelaţii
numai în acele domenii pentru care sunteţi responsabili în mod legitim. Staţi departe de
tendinţele greşite ale egoului de a căuta revelaţie pentru domenii în care nu aveţi autoritate. Nu
căutaţi „un cuvânt de la Domnul“ pentru preşedinte sau pentru alţi lideri mondiali. Nu căutaţi
niciodată revelaţie pentru angajatorul dumneavoastră sau pentru pastor, decât dacă sunteţi
responsabili faţă de ei ca prieten apropiat sau sfătuitor. Revelaţia este dată numai pentru
domeniile în care Dumnezeu v-a dat autoritate şi responsabilitate.
Testarea
De asemenea, trebuie să fim siguri că toate revelaţiile pe care le primim ne conduc la
plinătate şi la abilitatea de a iubi şi de a-L arăta pe Dumnezeu în mod perfect. Dacă la un
moment dat încercările noastre de a dialoga cu Dumnezeu devin distructive, trebuie să ne oprim
imediat şi să-l căutăm pe sfătuitorul nostru spiritual.
S-ar putea să vă sperie o astfel de atenţionare şi să fiţi tentaţi să ignoraţi cu totul lumea
spirituală, mai degrabă decât să riscaţi să vă puneţi în pericol. Dar numai cei care cred că se pot
descurca singuri, cei care au o atitudine de genul „numai Isus şi cu mine“ ar trebui să fie
îngrijoraţi de asta. Dacă folosiţi măsurile de protecţie pe care le-am menţionat şi căutaţi sincer să
auziţi vocea lui Dumnezeu puteţi aborda cu încredere viaţa în Duhul.
Înainte să continuaţi să citiţi această carte, vă încurajez cu putere să vă analizaţi cu
atenţie viaţa, pentru a fi siguri că aceste măsuri de protecţie sunt intacte. Dacă nu sunt, lăsaţi
cartea şi luaţi-vă timpul necesar pentru a vă pune ordine în viaţă din aceste puncte de vedere.
Apoi reveniţi, reluaţi lectura şi mergeţi mai departe.
Revelaţiile pe care Domnul mi le-a dat vor fi o mare binecuvântare pentru cei care umblă
cu dreptate înaintea lui Dumnezeu, dar la fel de bine îi pot deschide pe cei neînţelepţi pentru
cursele lui Satan. Creştinul care a aşezat în jurul său sistemele de protecţie oferite de Dumnezeu
nu trebuie să se teamă vreodată de înşelare, dar toţi trebuie să fim conştienţi de existenţa
duşmanului nostru, care „dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită“ (1 Petru
5:8).
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Anul pe care l-am petrecut învăţând să aud vocea lui Dumnezeu a fost răsplătit cu roade
extraordinare. Am învăţat că aveam nevoie să-mi liniştesc mintea şi să ascult curgerea de
gânduri interioare spontane de la Dumnezeu. Am învăţat că aveam nevoie să-mi deschid inima
spre curgerea de visuri şi vedenii pe care Dumnezeu le-a pus înăuntrul meu. Şi, mai presus de
toate, am învăţat să notez în jurnal dialogurile cu Dumnezeul Atotputernic.
Întâi m-am asigurat că sistemele de protecţie erau la locul lor. Ştiam Cuvântul. Vroiam
să supun orice revelaţie interioară literei şi spiritului Bibliei. Vroiam să umblu în relaţie cu
trupul lui Hristos şi cu sfătuitorii pe care Dumnezeu mi i-a dat. M-am asigurat că toate revelaţiile
aduceau plinătate şi abilitatea de a iubi şi de a-L arăta perfect pe Dumnezeu. Apoi am fost gata
să pornesc în cea mai mare aventură a vieţii mele.
Dorinţa inimii lui Dumnezeu
De ce nu a renunţat Dumnezeu la mine de mult? De ce continuă să mă călăuzească să-I
recunosc vocea? Şi de ce vreau cu atâta disperare să-I aud vocea? De fapt, de ce este acesta
strigătul aproape universal al creştinilor din întreaga lume şi de-a lungul tuturor epocilor? În
disperarea lor de a-L auzi pe Dumnezeu, bărbaţi şi femei au renunţat la orice altă formă de
confort şi distracţie din viaţa lor. Ei au renunţat la toate bunurile lumeşti pentru a trăi în
simplitate absolută, astfel încât nimic să nu poată să se interpună între ei şi Dumnezeul lor. Ei au
făcut jurământul tăcerii, astfel încât singura voce pe care să o poată auzi să fie vocea lui
Dumnezeu. De ce bărbaţii şi femeile evlavioşi din întreaga istorie au fost atât de pasionaţi de
asta? De ce eram eu atât de pasionat?
Foarte simplu, pentru că dorinţa cea mai profundă a inimii lui Dumnezeu este să aibă
părtăşie cu copiii Săi. Şi dorinţa Lui a rămas aceeaşi încă de la început. El ne cheamă cu
blândeţe, dar cu insistenţă. El chiar permite să experimentăm lipsa de satisfacţie pe care o aduce
viaţa fără El. Deşi duhurile noastre sunt agitate şi minţile noastre, confuze, tot tânjim înăuntrul
nostru după o relaţie specială, după acea dragoste specială care să aducă satisfacţie inimilor
noastre.
În Grădină
„Adam! Adam, unde eşti?“
Când auzim aceste cuvinte ne gândim la ziua nefericită când părtăşia omului cu
Dumnezeu s-a rupt. Dar să ne gândim pentru o clipă la cum era înainte de acea zi. În câte alte
zile a venit Tatăl în grădină, pe răcoare, doar ca să Se plimbe cu bărbatul şi cu femeia pe care îi
iubea atât de mult. Cât de des a strigat El „Adam, Adam!“. De câte ori I-a răspuns Adam plin de
bucurie: „Aici sunt, Doamne!“
Vi-i puteţi imagina pe cei trei, poate mână de mână, cutreierând prin vegetaţia luxuriantă
şi oprindu-se uneori pentru a culege un fruct suculent? Adam probabil vorbea despre
responsabilităţile pe care le avea în acea zi: cum altoirea a ajutat piersicul şi cum seminţele de
căpşuni pe care le plantase dădeau fructe roşii delicioase. Tatăl asculta, cu o sclipire de mândrie
în ochi.
Eva vorbea de animalele ei preferate: despre trucurile pe care le făceau maimuţele şi
despre cum le bombăneau veveriţele cu furie. Imediat toţi începeau să râdă datorită celor
povestite de ea. La apusul soarelui, ei cădeau într-o tăcere prietenoasă, bucurându-se chiar mai
mult de culorile de pe cer pentru că o făceau împreună.
Asta înseamnă comuniune. Asta înseamnă să-ţi împărtăşeşti dragostea de care am fost
creaţi să ne bucurăm. Tatăl vrea să venim la El cu bucuriile şi succesele noastre. El vrea râdem
cu El. Şi El vrea să Se bucure de faptul că nouă ne face plăcere creaţia Lui. El vrea fie cel mai
bun prieten al nostru, companionul nostru, iubitul nostru.
Cât de mult se bucură inima Lui când ne luăm timp să ne relaxăm de la treburile noastre
şi să ne dedicăm în întregime conversaţiei cu El. Pentru asta ne-a creat. El tânjeşte după cineva
cu care să-Şi împărtăşească dragostea. Dumnezeu este dragoste şi, aşa cum spune un cântec,
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„Dragostea nu este dragoste până când nu o oferi“. Dumnezeu tânjeşte să venim la El, astfel
încât să ne poate arăta această dragoste pentru noi.
Mult timp am privit o plimbare tihnită într-o grădină, pe răcoare, ca pe o mare pierdere
de timp. Eu vroiam să produc ceva. Nu aveam timp de pierdut cu astfel de lucruri inutile. Dar
Domnul a început să mă înveţe cu blândeţe şi dragoste că a te plimba pe îndelete şi a-ţi împărtăşi
dragostea cu cineva nu sunt lucruri inutile; ele sunt apogeul scopurilor Lui. Sunt ceea ce vrea El.
Acesta este scopul creaţiei şi al vieţii.
El m-a creat pentru scopul suprem de a împărtăşi dragostea cu El. El m-a creat cu
capacitate de a iubi, astfel încât să-I pot întoarce dragostea. Eu am pierdut din vedere acest lucru
undeva în agitaţia vieţii. Am crezut că e mai important să produci lucruri decât să produci
dragoste. Când Dumnezeu mi-a amintit de creaţie, El m-a chemat să mă pocăiesc de păcatul de a
fi idolatrizat munca şi mi-a cerut să pun din nou dragostea în centrul atenţiei. Am auzit. Am
ascultat. Şi m-am pocăit şi am fost vindecat.
Oamenii aleşi de El
Dumnezeu a încercat să restaureze comuniunea cu Adam şi Eva de care S-a bucurat în
Grădina Edenului. El a stabilit un legământ cu poporul lui Israel prin care le-a promis că El va fi
Dumnezeul lor şi că ei vor fi poporul Lui. Pe muntele lui Dumnezeu, El le-a oferit vocea Lui. El
a vrut cu disperare să le vorbească. La urma urmei, scopul pe care l-a urmărit când i-a creat a
fost să Se poată bucura de părtăşia cu ei.
În Deuteronom 5:22-31, Moise aminteşte ce s-a întâmplat atunci. Dumnezeu le-a oferit
vocea Lui, dar le-a spus israeliţilor că ea vine însoţită de foc, un simbol biblic comun pentru
curăţare şi purificare. În loc să îmbrăţişeze mâna întinsă de dragoste şi părtăşie a lui Dumnezeu
şi să sufere procesul de purificare care o însoţea, ei au venit cu o soluţie alternativă. Moise, au
spus israeliţii, de ce nu „mergi să auzi tot ce are de spus Domnul Dumnezeu nostru; apoi să ne
spui nouă tuturor ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru, şi noi vom asculta şi vom face“
(Deuteronom 5:27). În loc să se bucure de o relaţie faţă în faţă cu Dumnezeu, cum făcea Moise,
ei se mulţumeau cu o listă de legi pe baza cărora să trăiască (Deuteronom 5:31).
Dumnezeu a pus adânc în inima mea impresia că ori accept să trăiesc într-o relaţie cu El,
ori voi trăi pe baza unei liste de legi. Pentru că încercasem deja să trăiesc conform unei liste de
legi din Noul Testament, am fost de acord cu Scriptura: sfârşitul legii este moartea. Încercarea
de a respecta nişte legi, oricât de bune ar fi ele, sfârşeşte prin a aduce în mine procesele de
vinovăţie, condamnare, depresie, descurajare şi apăsare.
În sfârşit am început să mă conving că dacă sunt condus de Duhul nu mai sunt sub lege.
Dacă voi umbla în părtăşie cu Dumnezeul Atotputernic, mă voi trezi trăind spontan conform
cerinţelor legii. Astfel, viaţa ar fi mult mai uşoară, nu credeţi? Povara de a încerca să respect o
mulţime de porunci nu ar mai apăsa asupra noastră. Noi am trăi datorită unei persoane, persoana
lui Hristos.
Am ajuns acum în punctul unde simt că iniţiativa Tatălui în interiorul meu şi umblu cu
ea. Am trecut de la lege la har – har continuu, moment de moment.
David
Dumnezeu a oferit încontinuu comuniune şi părtăşie poporului Său şi copiii Lui I-au
frânt încontinuu inima refuzându-L şi alegând în loc să trăiască sub lege. Totuşi, ocazional în
istoria Vechiului Testament, era câte cineva care nu se mulţumea să trăiască sub reguli şi căuta
în loc relaţia pentru care a fost creat.
Omul care a atins probabil cel mai înalt nivel de comuniune cu Dumnezeu în Vechiul
Testament a fost David. El nu era un om care să-şi ţină gândurile sau sentimentele ascunse.
Când a auzit că Goliat provoca armatele lui Israel şi pe Dumnezeul lor, nu-i păsa de cine ce
credea despre el sau de consecinţe. Când Chivotul Legământului a fost adus înapoi la Ierusalim,
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David nu s-a ferit să-şi ascundă bucuria şi a dansat cu atât de multă încântare şi exuberanţă, încât
soţia lui s-a simţit jenată.
David a abordat relaţia cu Dumnezeu cu aceeaşi fervoare şi libertate emoţională.
Indiferent ce simţea, el mergea direct la Domnul şi-şi exprima deschis şi pasional sentimentele.
Când vina cauzată de păcat apăsa greu asupra lui, David şi-a vărsat inima înaintea lui
Dumnezeu:
Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu. Căci îmi
cunosc bine fărădelegile şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai
împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta... Întoarce-Ţi privirea de la
păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele... Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele!
Izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat... (Psalm 51:2-4,9,14).
Când l-a copleşit frica din cauza pericolului în care se afla, David a strigat către
Eliberatorul său:
Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul
înaintea Lui şi-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui... Doamne, către Tine strig şi zic: „Tu
eşti scăparea mea, partea mea de moştenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele,
căci sunt nenorocit de tot. Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine.
(Psalm 142:1,2,5,6).
Când nedreptatea duşmanilor lui era mai mare decât putea el să îndure, David a strigat la
Judecător pentru dreptate şi răzbunare:
Dumnezeul laudei mele, nu tăcea! Căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea
şi înşelătoare, îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă... Pe vrăjmaşul meu pune-l sub stăpânirea
unui om rău, şi un pârâş să stea la dreapta lui! Când va fi judecat, să fie găsit vinovat şi
rugăciunea lui să treacă drept un păcat! Puţine să-i fie zilele la număr, şi slujba să i-o ia altul!
Să-i rămână copiii orfani şi nevasta sa, văduvă! (Psalm 109:1,2,6-9)
Când bucuria şi pacea îi inundau sufletul, pământul nu-i putea încăpea laudele:
Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel Sfânt, lăudaţi-L în
întinderea cerului unde se arată puterea Lui! Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L
după mărimea Lui nemărginită... Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!
(Psalm 150:1,2,6).
Ce simte Tatăl nostru faţă de o relaţie atât de liberă? Fapte 13:22 arată clar: „Am găsit pe
David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele“. A spune că
Dumnezeu era mulţumit de David ar fi prea puţin! Dumnezeu era încântat de această relaţie la
fel de mult cât era şi David. Aceasta este comunicarea deschisă şi sinceră pe care El tânjeşte să o
aibă cu fiecare dintre noi. El vrea să venim la El cu toată viaţa noastră: bucurii şi regrete,
succese şi eşecuri, suişuri şi coborâşuri.
Pe când meditam la relaţia lui David cu Dumnezeu, Domnul a început să-mi arate să numi îngrop emoţiile mele în inimă şi să le ascund sub un „Lăudat fie Domnul!“ El m-a învăţat să
fiu complet deschis şi sincer cu El. El vroia să-mi exprim toate temerile şi mâniile şi durerile, săL invit în mijlocul lor şi să aud tot ce vroia să-mi spună despre ele.
Aşa că am învăţat să mă exprim liber şi pe deplin înaintea lui Dumnezeu, apoi să mă
liniştesc în prezenţa Lui şi să aud şi să notez ce-mi răspunde El. El a înlocuit mânia mea cu
dragostea Lui, depresia mea cu bucuria Lui, moartea mea cu viaţa Lui. Pe măsură ce ascultam,
descoperea cu adevărat că El rostea cuvintele vieţii.
Isus
Şi Isus ne-a spus câte ceva despre cum era relaţia Lui cu Tatăl. În rugăciunea Lui de
mare preot, Isus S-a rugat ca noi să fim una în El, aşa cum El şi Tatăl sunt Una. El a spus că nu
vorbeşte de la El, ci de la Tatăl Său, care a rămas în El şi a împlinit toate lucrările Sale (Ioan
14:10). De fapt, Isus a spus că El nu făcea nimic din proprie iniţiativă (Ioan 8:28). Unitatea şi
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comuniunea dintre Tatăl şi Fiul erau atât de mari, încât Isus răspundea întotdeauna conform
îndemnurilor Tatălui. El ştia întotdeauna voia Tatălui şi întotdeauna I Se supunea. Ei erau Una.
Isus S-a rugat ca şi noi să putem fi una cu Tatăl, ca noi să putem să ascultăm întotdeauna
şi să ne supunem, ca noi să putem mărturisi că „nu facem nimic din proprie iniţiativă, ci, când
Tatăl vorbeşte, se face voia Lui“.
Ce mod incredibil de a trăi! Să nu facem nimic din proprie iniţiativă – este un astfel de
stil de viaţă posibil pentru om? Isus ne-a arătat cum ar trebui să trăiască un om, sau ne-a arătat
cum ar trăi Dumnezeu în această lume?
Din paragraful kenosis din Filipeni 2:5-8 trag concluzia că Isus S-a golit pe Sine Însuşi şi
a luat înfăţişarea unui rob, astfel încât să poată fi un exemplu despre cum ar trebui să trăiască un
om în această lume. De aceea am acceptat provocarea de a încerca să trăiesc aşa cum a trăit
Hristos. În Ioan 5 şi 8 este clar că Isus a trăit conform iniţiativei, viziunii şi cuvântului rostit ale
Tatălui. Cu adevărat aceasta este plenitudinea a ceea ce Dumnezeu a dorit întotdeauna
Oricum, asta era atât de străin de modul cum trăiam eu încât părea o sarcină aproape
imposibil de îndeplinit. Aş putea să ajung să nu mai fac nimic din proprie iniţiativă; să rostesc
doar cuvintele pe care îl aud pe Tatăl spunându-le; să fac doar acele lucruri pe care Îl văd pe
Tatăl făcându-le? Chiar aş putea să cultiv această deschidere către vocea şi vedenia lui
Dumnezeu?
Cu ajutorul cheilor pe care Dumnezeu mi le-a dezvăluit referitor la rugăciune şi datorită
încercărilor mele de a-I auzi vocea rostită, eram convins că era posibil să trăiesc prin iniţiativă
divină, cum a făcut Isus. De aceea mi-am propus să învăţ să fiu în permanenţă acordat la vocea
şi vedenia lui Dumnezeu. Ştiam că mă depărtam de cultura din care proveneam căutând acest
mod de viaţă, dar credeam că creştinii sunt chemaţi să trăiască aşa cum a trăit Isus şi eram dispus
să plătesc preţul schimbării.
Am avut nevoie de un an lung pentru a începe să pun bazele acestor schimbări
importante în viaţa mea. Acestea nu sunt schimbări pe care decizi să le faci într-o zi şi îţi
reuşeşte imediat, mai ales dacă eşti o persoană analitică, aşa cum sunt eu. Isus a avut nevoie de
mulţi ani pentru a aduce aceste schimbări în stilul meu de viaţă şi trebuie să continue să fie o
decizie zilnică să menţin acest mod de a trăi. Am aflat că Dumnezeu trebuie să ne treacă pe
mulţi dintre noi prin acelaşi proces încet şi dureros de frângere prin care m-a trecut pe mine.
Oricum, fiecare dintre cei care au făcut un pas în direcţia creşterii în Domnul Isus Hristos poate
să declare cu bucurie că a meritat să plătească preţul.
Maria şi Marta
Isus şi ucenicii Lui au fost invitaţi într-o zi în casa Martei pentru cină. Să găteşti pentru o
mulţime de oameni în acele zile era ceva complex şi mare consumator de timp. Nu puteai pur şi
simplu să iei o friptură din frigider şi să o pui în cuptorul cu microunde. Trebuie să tai viţelul,
să-l pregăteşti şi să-l găteşti pe foc. Nu coceai pâine congelată sau o prăjitură. Pregătirea pâinilor
şi a legumelor şi a dulciurilor cerea timp şi energie.
Aşa că, atunci când Marta i-a invitat pe Isus şi pe prietenii Lui acasă, ea era dispusă să se
sacrifice pentru confortul lor. Sora ei Maria locuia cu ea, aşa că putea măcar să o fi ajutat să-şi
organizeze servitorii şi să o asiste cu toate pregătirile. După ce a sosit Isus, Marta s-a asigurat că
oaspeţii ei s-au aşezat confortabil, apoi s-a scuzat şi s-a dus la treabă, aşteptându-se, cu
siguranţă, ca Maria să o urmeze.
A ales ea însăşi viţelul îngrăşat şi a vegheat suficient de mult timp ca să fie sigură că era
pregătit cum trebuie. Pe când se întorcea în grabă în casă, s-a uitat în jur după Maria să îi ceară
să o ajute cu pâinea, dar nu o vedea nicăieri. Poate era la vecini, împrumutând ceva, s-a gândit
Marta. Pe când mâinile ei lucrau cu viteză, mintea ei alerga şi mai repede, făcând liste de lucruri
ce trebuiau făcute.
Trecând pe lângă uşă, Martei i s-a părut că aude vocea Mariei. S-a oprit şi s-a uitat în
camera unde stăteau musafirii. Acolo, la picioarele lui Isus, era Maria! Stătea pur şi simplu
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acolo! Martei nu-i venea să creadă. „Iată-mă alergând de colo până colo, străduindu-mă să
pregătesc o masă bună pentru ei, şi ea stă acolo! Cum îndrăzneşte! Nu are niciun drept să mă
lase pe mine cu toate treburile! Nu mi-ar plăcea şi mie să fiu acolo, relaxându-mă şi ascultânduL pe Isus vorbind? Şi atunci ei ce ar face? Cât de curând ar începe să se plângă cu toţii pentru că
le e foame şi cina nu e gata. Aşa le trebuie! Şi cum poate Isus să o lase pur şi simplu să stea
acolo? Ştie că mă grăbesc. De ce nu o pune să mă ajute? Şi era tot mai exasperată, pe măsură ce
îşi dubla viteza de lucru.
În cele din urmă, era gata să explodeze. Mânioasă, a intrat în casă, cu mâinile lipicioase
de aluat şi rochia murdară de făină. Mergând direct spre Isus, ea L-a întrebat: „Doamne, nu-Ţi
pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute“ (Luca 10:40).
Ea trebuie să fi fost complet nepregătită pentru răspunsul Lui. Privirea Lui plină de
dragoste şi compasiune probabil că a făcut-o să vrea să plângă. El a spus: „Marta, Marta, pentru
multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un sigur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea
bună, care nu i se va lua“ (Luca 10:41,42).
Auziţi ce a spus Isus? Numai un lucru este necesar în viaţă: comuniunea cu El! Când am
înţeles cu adevărat ce spune El, întreaga mea fiinţă a protestat: Nu, Isus, asta nu e adevărat!
Multe lucruri sunt necesare în viaţa creştină. E nevoie să producem şi să slujim şi să facem
evanghelizare şi să scriem şi să predăm şi să avem grijă de săraci. Toate acestea sunt necesare!
Cum poţi să spui că nu sunt?
Probabil am fost atât de lovit de cuvintele lui Isus pentru că eram ca Marta, încontinuu
preocupat să slujesc şi să produc. Ştiam că dacă eram de acord cu cuvintele Lui întreaga mea
viaţă ar fi avut nevoie de o reajustare.
Treptat, Domnul a început să-mi arate ce problemă avea modul meu de a gândi. E
adevărat că slujirea, productivitatea şi evanghelizarea sunt importante, chiar foarte importante.
Dar ele nu trebuie să devină niciodată scopuri în sine. Dacă devin, înseamnă că ne-am întors de
la relaţie la lege. Astfel de lucruri sunt importante numai câtă vreme sunt roada comuniunii.
Când Îl ascult pe Domnul, El îmi dă instrucţiuni şi idei care-mi sporesc productivitatea
de o sută de ori. Când aud de la El pentru ce tip de slujire şi pentru ce loc m-a creat găsesc
împlinire şi succes în tot ce fac. Şi când urmez călăuzirea Lui în evanghelizare pescuirea e atât
de bogată încât aproape se rup plasele. Dar toate aceste lucruri se întâmplă numai dacă acel
singur lucru necesar în viaţă – să-L ascultăm pe Isus – este prioritatea numărul unu.
Nu m-am căsătorit cu soţia mea pentru ca ea să mă slujească. M-am căsătorit cu ea ca să
putem fi împreună, să ne bucurăm unul de compania celuilalt şi să avem o viaţă împreună. Ce
îmi doresc cel mai mult de la soţia mea nu e slujirea sau ascultarea ei, ci dragostea ei. Isus este
Mirele Bisericii. El nu S-a căsătorit cu ea în primul rând pentru ca ea să-L slujească, ci pentru aŞi împărtăşi dragostea.
Pavel
Pavel a fost unul dintre cei mai mari apostoli şi misionari care au trăit vreodată. Probabil
că a fost implicat în mântuirea mai multor suflete decât oricare alt apostol. Totuşi, când şi-a
exprimat cea mai mare dorinţă a inimii sale, aceasta a fost „să-L cunosc pe El!“ (Filipeni 3:10).
Pavel a spus că ce dorea cel mai mult în viaţă nu era să câştige mai multe suflete, deşi a făcut
asta; nici să pună bazele mai multor biserici, deşi a făcut şi asta. Ce şi-a dorit mai mult decât
orice altceva a fost o relaţie intimă cu Isus. Vroia să-L cunoască pe El şi să fie cu El şi să-L
asculte. Pavel tânjea să-L iubească tot mai mult cu fiecare zi. Şi, ca rezultat al timpului petrecut
în părtăşie cu Domnul, Pavel a ieşit şi a schimbat lumea.
Nici noi nu putem încerca să schimbăm lumea şi apoi să devenim intimi după ce am
terminat treaba. Toată slujirea, toată productivitatea, toată evanghelizarea trebuie să îşi aibă
rădăcina în comuniune.
Biserica
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Dumnezeu i-a vorbit omului încă o dată în Noul Legământ şi i-a oferit o relaţie deplină
cu El.
Când L-am primit pe Isus ca Domn al vieţii mele, am primit „viaţa veşnică“. Dacă mă
gândeam foarte mult la ce înseamnă asta, presupuneam că era ca un fel de card de membru pe
care l-aş da Sfântului Petru la poarta de perle şi astfel aş fi primit în rai. Viaţa veşnică însemna
că voi trăi pentru totdeauna.
Ce surpriză am avut când am descoperit că Isus Se gândea la ceva diferit: „Şi viaţa
veşnică este aceasta: să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe
care L-ai trimis Tu“ (Ioan 17:3). Viaţa veşnică înseamnă să-I cunoaştem pe Dumnezeu Tatăl şi
pe Fiul Său.
Cuvântul grecesc pentru „a cunoaşte“, ginosko, este foarte puternic. Poate fi definit ca
fiind o cunoaştere intimă a cuiva într-o relaţie care creşte, progresează. Ginosko este folosit în
traducerea Septuaginta în pasaje ca Geneza 4:1: „Adam a cunoscut-o pe soţia lui Eva şi ea a
rămas însărcinată...“. Asta presupune cea mai personală şi intimă relaţie dintre soţ şi soţie. Asta,
deci, este viaţa veşnică; să fii implicat intim într-o relaţie progresivă cu Tatăl şi cu Fiul. Viaţa
veşnică este o relaţie!
Mulţi oameni privesc raiul în primul rând ca pe o scăpare de grijile şi încercările din
această lume. Dar nu chiar asta înseamnă raiul. Dumnezeu ne oferă viaţa veşnică în cer astfel
încât noi să continuăm relaţia intimă cu El pentru totdeauna. Nu ar fi rai fără comuniunea strânsă
cu Iubitul nostru etern, care începe în această viaţă şi devine tot mai caldă când trecem în
eternitate. Cerul vine pe pământ în relaţia noastră cu Tatăl şi Fiul! Cerul poate începe pentru tine
în ziua în care treci de la lege la dragoste, de la reguli la relaţie – ziua în care începi cu adevărat
să-L cunoşti pe Dumnezeu.
Isus a venit pentru a ne oferi viaţa veşnică, întoarcerea în grădina în care Tatăl Se plimbă
şi acum, iubindu-ne încă şi tânjind încă după o părtăşie intimă cu noi.
Evrei 12:18-25 este pentru noi, Biserica. Autorul a comparat frica israeliţilor la muntele
de foc, când Dumnezeu le-a oferit o relaţie, cu gloria Muntelui Sion. În versetul 25, El spune
„luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel Ce vă vorbeşte!“ Odată în plus,
Dumnezeu vorbeşte. O dată în plus, El oferă o relaţie. El spune: vă rog să nu faceţi ce au făcut
israeliţii. Vă rog să nu refuzaţi vocea Mea. Vă rog să nu vă întoarceţi la Lege. Vă rog să nu Mă
mai respingeţi încă o dată.“
Noi suntem în faţa aceleiaşi alegeri. Vom accepta vocea şi focul care o însoţeşte? Vom
trăi într-o relaţie şi într-un dialog zilnic cu Dumnezeu? Sau ne vom întoarce la frică şi vom
rămâne în lanţuri sub legea care nu poate aduce decât moarte în vieţile noastre? Să nu-L refuzăm
pe Cel Ce vorbeşte.
Mireasa Lui
Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor
tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să
împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului;
soţia Lui s-a pregătit“ (Apocalipsa 19:6,7).
Punctul culminant al istoriei este o nuntă. Toartă creaţia, întregul univers, tot ce are viaţă
se îndreaptă spre expresia finală a dragostei Creatorului: nunta Fiului. Şi chiar acum noi,
Biserica, suntem logodiţi în vederea căsătoriei. Ce fac de obicei cuplurile logodite? Petrec foarte
mult timp împreună, împărtăşindu-şi dragostea, împărtăşindu-ţi vieţile, împărtăşind totul.
Când eu şi soţia mea ne întâlneam în colegiu, petreceam ore întregi stând sub un arţar
mare din campus şi vorbind pur şi simplu. Nu ştiu ce spuneam de ne ţinea acolo după-amieze
întregi. Pur şi simplu vorbeam într-una despre idei şi sentimente, visuri şi temeri, lucruri
importante şi lucruri care erau importante doar pentru că erau împărtăşite. Pentru că ne iubeam,
vroiam să împărtăşim cu celălalt fiecare parte din viaţa noastră.
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Noi suntem logodişi în vederea căsătoriei cu Isus. Inima Lui tânjeşte să ne împărtăşească
ideile şi sentimentele Lui, visurile Lui şi dragostea Lui. Nu răspunde inima ta la această dragoste
cu aceeaşi dorinţă? Nu vrei să-ţi împărtăşeşti întreaga ta viaţă cu Logodnicul tău?
Răspunsul nostru
Când Domnul mi-a revelat aceste lucruri, am luat o decizie: Dragostea este mai
importantă decât munca. Dragostea, nu productivitatea, este centrul universului. Am început să
iau lucrurile mai încet, să mă bucur de viaţă, de fiecare minut, şi să împărtăşesc asta în dragoste
cu Tatăl şi cu cei din jurul meu. Şi dacă nu e nimeni în jur, pur şi simplu iubesc viaţa şi
frumuseţea creaţiei Lui.
Dar munca? Ei, bine, Dumnezeu mi-a spus iar şi iar că El poate face mai multe într-o
clipă decât pot eu într-o lună. Ştiţi ceva? Are dreptate? Pe măsură ce stăteam aproape de El, El
mă făcea incredibil de eficient, mai mult decât eram vreodată când mă străduiam „eu“.
Acum mă bucur mai mult de viaţă, mă bucur de soţia mea, de copiii mei, de cei pe care îi
slujesc şi de cei care mă slujesc. Nu mă voi mai întoarce niciodată la un stil de viaţă bazat pe
muncă. Dragostea va fi mereu în centrul vieţii pentru mine.
Ce-ar fi să te opreşti acum, să laşi cartea deoparte şi să-ţi exprimi dragostea pentru Isus?
Vorbeşte sau scrie despre dragostea ta pentru El şi despre recunoştinţa pentru toate
binecuvântările pe care ţi le-a dat. Mulţumeşte-I pentru toate lucrurile pe care ţi le-a descoperit
şi pentru creaţia Lui minunată. Iubeşte-L pur şi simplu pentru tot ce înseamnă El pentru tine.
Când ai terminat, aşteaptă răspunsul Lui. Scrie orice gânduri care-ţi vin în minte. El
poate să-ţi spună că te iubeşte şi El. El poate să-ţi spună cât de preţios eşti pentru El. El îţi poate
oferi călăuzire sau pace în domeniile care te preocupă. Orice vrea să-ţi spună, dă-I şansa să-ţi
spună. El te aşteaptă. Vei răspunde?
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2. Cuvântul rostit: Să ne acordăm la spontaneitate
Cheia #1
Vocea lui Dumnezeu în inimile noastre sună ca o curgere de gânduri spontane. De
aceea, când mă acordeze la Dumnezeu, mă acordez la spontaneitate.
Prima cheie în a discerne cu claritate vocea lui Dumnezeu în inimile noastre este să
determinăm cum sună vocea Lui. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care comunică, un
Dumnezeu care tânjeşte să ne facă să cunoaştem gândurile Lui şi voia Lui. El ne-a dat Logosul,
Cuvântul scris, pentru a ne învăţa legile care guvernează viaţa pe pământ şi a ne arăta prin
exemple rezultatele ascultării sau încălcării acestor legi. Dumnezeu ne mai vorbeşte prin
sfaturile prietenilor spirituali sau liderilor. Şi El foloseşte şi circumstanţele pentru a ne ghida
unde vrea să mergem. Toate acestea sunt modalităţi importante prin care Dumnezeu comunică
omului voia Lui.
Mai este şi o altă linie de comunicare deschisă copiilor lui Dumnezeu. Aceasta este
cunoaşterea pe care au avut-o mulţi bărbaţi şi femei din Biblie, că „a ajuns la mine cuvântul
Domnului“. Este o voce a Lui pe care o putem auzi – nu neapărat audibil, şi totuşi clar.
Mulţi creştini tânjesc să aibă o astfel de comunicare cu Domnul nostru. Totuşi, unora
dintre noi ni s-a spus că ea nu este disponibilă pentru noi. Ni s-a spus că „personajele Bibliei“
sunt cumva diferite şi mai favorizate, că Dumnezeu a ales să nu ne mai vorbească în mod
personal în această Epocă a Bisericii. Crezând asta, noi suntem jefuiţi de comuniunea intimă
pentru care am fost creaţi şi mântuiţi.
Profetul Ilie a fost unul dintre cei care au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Totuşi, Iacov
5:17 arată clară că el avea o natură ca a noastră. Dumnezeu nu are favoriţi! Cred că fiecare copil
al lui Dumnezeu poate experimenta aceeaşi părtăşie de care s-au bucurat Adam şi Eva în grădină
şi pe care Moise a experimenta-o în cortul întâlnirii.
Isus a declarat că „oile Mele Îmi aud vocea“ (Ioan 10:27). Cred că e adevărat. El
vorbeşte întotdeauna şi oile Lui Îi aud vocea. Din păcate, cultura noastră ne-a afectat minţile
într-atât încât adesea nu recunoaştem că Cel care vorbeşte este Păstorul nostru. Civilizaţia
noastră vestică a devenit atât de raţionalistă, umanistă şi ştiinţifică, încât nu ne-a mai rămas loc
pentru ca lumea spirituală să pătrundă în lumea vizibilă. Dar dacă ne-am linişti gândurile
frenetice suficient de mult timp încât să-I auzim cuvintele, probabil am exclama: „Am avut o
idee strălucită!“ sau „Tocmai am primit răspunsul!“ Când omul este centrul universului şi sursa
tuturor cunoştinţelor, „eu“ trebuie să fiu iniţiatorul tuturor gândurilor mele.
Am descoperit în propria mea viaţă şi în vieţile celor cărora le predau că puţină educaţie,
puţină pregătire şi un mic pas înapoi de la gândirea adultă sofisticată pot să ne permită nu doar
să auzim şi să cunoaştem vocea lui Dumnezeu, ci chiar şi să avem un dialog în ambele sensuri în
comuniune intimă cu El.
Poate vă întrebaţi: „dar cum pot eu să recunosc vocea lui Dumnezeu?“ Probabil nicio altă
întrebare nu tulbură mai mult creştinismul vestic. Ani de zile am căutat răspunsul. Am studiat tot
ce puteam găsit în Biblie şi care arăta cum credincioşii Noului Testament primeau călăuzire. Am
citit toate cărţile pe care le-am găsit despre vocea lui Dumnezeu şi darurile Duhului Sfânt. M-am
gândit că pentru a fi folosit de Duhul în aceste daruri, mai ales în cele vocale, trebuia să pot
recunoaşte vocea lui Dumnezeu. Deşi mulţi au scris despre natura darurilor, nimic din ce am
găsit nu m-a învăţat clar cum să le folosesc.
Aşa că am ascultat, aşa cum am spus, vocea aceea suavă, dar tot ce auzeam erau gânduri
normale alergând prin mintea mea. Disperat, am strigat: „Unde eşti, Dumnezeule?“ În cele din
urmă, în timpul unui am de căutări şi studiu, Duhul a revelat inimii mele adevărul. El mi-a arătat
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că vocea lui Dumnezeu este percepută ca o idee spontană care apare în mintea mea. Cuvântul
cheie este spontană.
Vocea lui Dumnezeu este comunicare Duh-către-duh, este Duhul Sfânt vorbind direct
duhului meu. Şi se simte ca un gând, idee, cuvânt, sentiment sau viziune spontane. Gândurile din
mintea mea, pe de altă parte, sunt analitice şi cognitive. Eu mă gândesc la ele; vin logic unul
după altul. Gândurile din inima mea sunt spontane. Este un proces intuitiv.
Acum cred că veţi fi de acord că dacă aceasta este definiţia adevărată a felului cum sună
de fapt vocea lui Dumnezeu, tocmai am oferit un răspuns foarte simplu la o întrebare foarte
dificilă. Fiecare dintre noi are gânduri spontane în fiecare zi. Sunt toate acestea vocea lui
Dumnezeu?
Nu spun că orice gând spontan înseamnă că Duhul Sfânt ne vorbeşte. Spun că
spontaneitatea este comunicare la nivelul inimii şi că analiza şi raţionalizarea sunt comunicare la
nivelul minţii. De aceea, dacă vreau să trec de la minte la inimă, trec de la gânduri cognitive,
analitice, la curgerea de gânduri spontane.
Când am ajuns în cele din urmă la inima mea, oricum, găsesc acolo trei „voci“ pe care le
pot auzi şi pe care am nevoie să le disting. Pot să le aud pe cele ale propriei mele inimi, pe cele
ale Duhului Sfânt sau pe cele ale lui Satan. De aceea trebuie să judec şi să discern între ele, dar
măcar am trecut de la nivelul minţii la nivelul inimii mele. Asta este în sine o mare realizare
pentru mulţi dintre noi în lumea vestică. Vom vorbi mai în profunzime despre testarea acestei
curgeri spontane mai târziu.
În primul rând, vreau să întăresc definiţia pe care v-am dat-o prin versetele
corespunzătoare din Scriptură şi prin experienţe care să o confirme. Unul din sensurile literale
ale lui paga, cuvântul evreiesc pentru mijlocire, este „o întâlnire întâmplătoare“ sau „o
intersectare accidentală. Geneza 28.11 dă un exemplu de paga folosit în sens literal. Iacov fugea
spre casa unchiului său şi „a ajuns din întâmplare“ (paga) într-un anumit loc unde şi-a petrecut
noaptea. El doar trecea pe acolo şi „a dat peste“ acest loc unde să-şi petreacă noaptea. Nu şi-a
făcut rezervare şi nici nu a inclus asta în traseul lui. Doar trecea pe acolo şi atât.
Acum, nu ştiu cum e pentru voi, dar pentru mine „a apărea sau a da peste din întâmplare“
pare o definiţie foarte ciudată a rugăciunii sau mijlocirii. Dacă v-aş spune că mijlocirea este o
întâlnire întâmplătoare sau o intersectare accidentală, poate v-aţi scărpina în cap şi v-aţi întreba
ce am băut! Cum să fie rugăciunea sau mijlocirea o întâlnire întâmplătoare sau o intersectare
accidentală? Lăsaţi-mă să vă arăt cum folosind ceva ce probabil aţi experimentat.
Vă amintiţi de momente în care poate eraţi la volan şi deodată v-a venit în minte numele
cuiva şi pur şi simplu aţi ştiut că trebuia să vă rugaţi pentru el? Nu vă gândeaţi atunci la acea
persoană. Gândul pur şi simplu „a venit de nicăieri“. Dar aţi acceptat că Dumnezeu vă îndemna
să vă rugaţi. Asta este mijlocirea. Asta este paga. Când un gând „întâmplător“ se intersectează
cu procesele noastre de gândire, această întâlnire „întâmplătoare“ este întra-adevăr o întâlnire
divină. Dumnezeu vorbeşte liniştit şi uşor inimii noastre.
Aceasta este vocea lui Dumnezeu: o idee întâmplătoare care se intersectează cu mintea şi
care nu vine din procese normale, meditative, ci pur şi simplu apare în inima voastră. Aceasta
este vocea lui Dumnezeu – o idee de la Dumnezeu care vă iluminează inima şi este înregistrată
de mintea voastră ca un gând spontan.
A fost o revelaţie atât de incitantă pentru mine să înţeleg că auzeam deja vocea lui
Dumnezeu vorbindu-mi! Deşi niciodată nu auzisem o „voce“ interioară, eram conştient de ideile
care îmi veneau în minte. Ele veneau pur şi simplu ca gânduri spontane. Asta m-a învăţat în cele
din urmă ce să ascult ca să aud vocea lui Dumnezeu. Când ascult vocea lui Dumnezeu, ascult
gânduri spontane. Am descoperit că dacă scriu aceste gânduri intuitive sunt uimit de
înţelepciunea lor când le recitesc. Acum sunt convins că aud cuvintele pe care Dumnezeu mi le
spune mie.
Vocea lui Dumnezeu sună adesea ca o curgere de gânduri spontane. Asta nu înseamnă,
desigur, că e singurul mod în care îmi vorbeşte Dumnezeu. La începutul acestui capitol am
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enumerat alte câteva moduri de a cunoaşte voia lui Dumnezeu. Ocazional El vorbeşte chiar cu
voce audibilă. Oricum, am aflat că vocea lui Dumnezeu sună în mod normal ca o curgere de
gânduri spontane care-mi vin în minte.
Am descoperit anumite caracteristici ale gândurilor care vin de la Dumnezeu care să mă
ajute să le recunosc şi să am încredere că ele chiar vin de la El:
Ele sunt ca propriile mele gânduri, doar că le simt ca venind mai degrabă din inima mea
decât din mintea mea, în sensul că sunt spontane, nu analitice şi cognitive. Am avut nevoie de o
reorientare clară şi asumată de la trăirea pe bază de analiză şi logică la trăirea în spontaneitate.
Acesta a fost un scop al vieţii mele în ultimii ani. Înainte, când conduceam, mintea mea era
ocupată hashing over the day. Tot ce mi-ar fi spus cineva era trecut prin computer, analizat şi
procesat. Trăiam într-o continuă analiză. Dar acum nu mai fac asta. Acum, când conduc, mă
închin. Îmi împărtăşesc dragostea cu Isus. Îi cânt un cântec de dragoste şi-I dau voie să-mi
răspundă prin gânduri spontane. Am făcut eforturi să-mi schimb viaţa astfel încât să fiu în mod
normal acordat la dragoste şi la Iubitul sufletului meu.
Am aflat că dacă rămâneam acordat la spontaneitate când aveam nevoie să reconsider
anumite lucruri sau iau o decizie Domnul putea mai bine să strecoare acolo înţelepciune şi
înţelegere. La început mă gândeam că dacă mi-aş „pierde“ timpul iubind nu aş mai fi pregătit să
ofer soluţiile necesare când aş ajunge la muncă. El m-a învăţat că, dimpotrivă, în timp ce-L
iubesc pe El, El mă răsplăteşte dându-mi eficienţă, creativitate, autoritate, favoare din partea
oamenilor, credinţă şi înţelepciune.
Vocea lui Dumnezeu este adesea blândă şi uşor de întrerupt printr-un efort al sinelui.
Dacă întrerup curgerea spontană, intuitivă, cu propriile mele gânduri analitice sau cu propria
voie, El nu va încerca să acopere acest zgomot sau să-mi recâştige atenţia. Pur şi simplu El va
sta liniştit şi va aştepta până voi fi iar pregătit să ascult.
Am descoperit că tendinţa de a moraliza este o slăbiciune pe care trebuia să o depăşesc
când învăţam să-L ascult pe Dumnezeu. O dată Dumnezeu a început să-mi vorbească despre
nevoia de a mă lepăda de sine şi de a-mi lua crucea. Imediat m-am gândit: „Oh, ştiu multe
despre asta! Am ţinut câteva predici bune chiar pe acest subiect!“ Şi am început să scriu tot ce
ştiam şi ce credeam despre lepădarea de sine. Apoi mi-am dat seama ce făceam. Mintea mea
preluase controlul şi eram acordat mai degrabă la raţiune decât la spontaneitate. Şi, imediat ce
am devenit conştient de asta, mi-am oprit propriile gânduri şi m-am întors la intuiţie.
Am spus: „OK, Doamne, ce-ar fi să reiei de unde Te-ai oprit? Ce-ar fi să-mi spui ce ai
vrut să spui despre lepădarea de sine? El a făcut-o! Ce a avut El de spus era puţin diferit de ce
am crezut şi am predat despre asta şi a adus o ajustare în viaţa şi slujirea mea.
Dacă vă treziţi că-L întrerupeţi pe Domnul, să nu vă biciuiţi şi nu vă simţiţi vinovaţi!
Spuneţi pur şi simplu „Au!“ şi întoarceţi-vă la intuiţie şi spontaneitate.
Vocea lui Dumnezeu vine mai degrabă ca vorbire la persoana întâi. De exemplu, El îmi
poate spune: „Te iubesc, Mark.“ Oricum, însă, nu trebuie să fie aşa. Alegerea este a ta. Saltul tău
în credinţă prin acceptarea cuvintelor respective ca fiind de la Dumnezeu este cel care va face
diferenţa. Amintiţi-vă: cine vine la Dumnezeu trebuie să vină prin credinţă.
Vocea lui Dumnezeu are adesea un conţinut neobişnuit, asta însemnând că este mai
bună şi cumva diferită de propriile mele gânduri. Este mai înţeleaptă, mai plină de compasiune,
are mai mult discernământ şi se concentrează mai mult asupra motivaţiilor. Aşa cum a făcut Isus
adesea pe când trăia pe pământ, Dumnezeu poate părea că ignoră întrebarea pusă şi că se
adresează adevăratului miez al problemei.
La început am avut îndoieli în legătură cu jurnalul meu şi am fost tentat să-l arunc ca
fiind mai degrabă produsul propriei mele minţi. Dar când l-am recitit mi-am dat seama că eu nu
priveam viaţa aşa cum o făcea Persoana care vorbea în jurnalul meu. Eu mă uit la suprafaţă. Eu
aud doar cuvintele oamenilor şi reacţionez doar la acţiunile lor. În jurnalul meu era exprimată o
dorinţă de a vedea inima, de a înţelege motivaţiile şi de a vindeca rănile.
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Vocea lui Dumnezeu determină adesea o reacţie specială în mine. Adesea este un
sentiment de entuziasm, convingere, credinţă, viaţă care vibrează, veneraţie sau pace care
însoţeşte cuvintele pe care le primesc de la Dumnezeu. De multe ori este o înviorare în duhul
meu sau un sentiment că împărtăşesc o povară cu Isus.
Cuvântul rostit al lui Dumnezeu duce cu el plinătatea puterii de a duce treaba la bun
sfârşit. Jugul Domnului este bun şi povara Lui este uşoară. Voia Lui nu este să ne ducă în robie,
ci să ne aducă satisfacţie şi bucurie. Chiar dacă El cere ceva greu, El ne dă puterea de a-l face.
Dacă Îi spunem „da“, harul Lui curge prin noi pentru a împlini voia Lui. Duhul Lui merge
alături de Cuvântul Lui pentru a împlini scopul Lui.
Simţurile voastre spirituale vor fi antrenate pe măsură ce le folosiţi şi în timp Îl veţi auzi
mai uşor şi mai des pe Dumnezeu vorbind.
La început, aveţi nevoie să învăţaţi să distingeţi gândurile care vin de la Dumnezeu de
gândurile cognitive care vin din propria voastră minte. Cred că deja aţi remarcat gânduri de la
Dumnezeu apărute în mintea voastră. De exemplu, v-aţi confruntat vreodată cu o problemă
dificilă şi deodată v-a venit în minte cea mai creativă soluţie pe care v-aţi fi putut-o imagina?
Dacă da, probabil că v-aţi asumat meritul de a fi venit cu ideea şi v-aţi felicitat spunând: „nu
sunt chiar atât de neinspirat, la urma urmei!“ Am ajuns să înţeleg că astfel de soluţii spontane,
creative care-mi vin în minte la probleme dificile nu sunt deloc ale mele. Sunt ale lui Dumnezeu.
El mi le spune mie. Şi, în loc să-mi asum meritul pentru ele, Îi dau glorie lui Dumnezeu.
Am aflat că aproape toată lumea a avut şi un alt tip de experienţă. Vi s-a întâmplat
vreodată să fiţi în mijlocul rugăciunii şi să vă vină tot felul de gânduri murdare? Mulţi oameni îşi
asumă creditul şi pentru acestea, crezând că sunt ale lor şi simţindu-se vinovaţi şi jenaţi.
Vreau să sugerez că probabil nu sunt deloc gândurile voastre; este Satan încercând să
strice timpul vostru de rugăciune. Din nou, nu trebuie să vă asumaţi creditul pentru ele, nici să
vă simţiţi vinovaţi sau ruşinaţi. Eu pur şi simplu îi spun lui Satan că sunt în toiul rugăciunii şi în
numele lui Isus îi cer să-şi ia gândurile murdare şi să plece. Şi când mă întorc cu gândul la Isus
simt o eliberare imediată curgând prin inima şi mintea mea.
Am învăţat să nu-mi asum meritul nici pentru gândurile spontane bune, nici pentru cele
rele care curg în inima mea. Îi atribui lui Dumnezeu meritul pentru cele bune şi îl învinovăţesc
pe Satan pentru cele rele.

Puterea Rhema
Dovada biblică a puterii care însoţeşte cuvântul rostit al lui Dumnezeu de către Duhul
Lui în şi prin noi este cu adevărat uimitoare. Să vedem câteva exemple.
Rhema declanşează productivitatea
Într-o dimineaţă Simon îşi spăla plasele pe malul lacului Ghenezaret. Era obosit şi
descurajat după ce pescuise toată noaptea şi nu prinsese nimic. Absorbit de gândurile lui de eşec
şi depresie, abia a văzut Omul care predica în apropiere şi mulţumea care aproape Îl împingea
spre lac în disperarea ei de a auzi fiecare cuvânt al Lui.
Deodată, atenţia lui Simon a fost atrasă când Învăţătorul a venit spre el şi s-a urcat în
barca lui. Era cât pe ce să-I spună să plece de pe proprietatea lui, dar Omul i-a vorbit şi i-a cerut
să ducă barca puţin mai în larg, astfel încât El să poată să-i vorbească mai bine mulţimii. Când
era pe punctul de a-L refuza nepoliticos, Simon s-a uitat la mulţimea care Îl urma cu atâta
înfrigurare. „Oare ce o fi cu atracţia asta?“, poate s-a gândit el. „Poate ar trebui să aflu. Oricum
nu am nimic de dus la piaţă azi. De ce nu?“ Aşa că a făcut cum i s-a cerut.
Timpul părea că zboară pe când stătea în barcă, ascultându-L pe Învăţător. Ce cuvinte
rostea! Oare chiar sunt adevărate? Oare chiar există un loc în împărăţia lui Dumnezeu pentru
cineva ca el? Oare Iehova chiar putea iubi pe cineva atât de dur şi de gălăgios şi de impulsiv ca
el?
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Imediat Învăţătorul a terminat de vorbit. El S-a întors spre Simon şi i-a spus: „Mergi în
larg şi aruncă plasele să pescuieşti“. Readus brutal la realitate, el a replicat cu dispreţ: „Am
muncit toată noaptea din greu şi nu am prins nimic“. Apoi, gândind-se iar la puterea cuvintelor
pe care tocmai le-a auzit, a adăugat: „Dar la cuvântul Tău (rhema), voi arunca plasele“. Simon
şi-a chemat echipajul şi au aruncat plasele în apă. Deodată, ca la un semnal al cuiva, peştii au
umplut plasele. Curând, acestea erau atât de pline încât aproape se rupeau. Ei au strigat la
partenerii din altă barcă să vină să-i ajute. Îndată ambele bărci erau atât de pline de peşte încât au
început să se scufunde.
Ce a făcut diferenţa? De ce au lucrat degeaba ore în şir şi apoi au prins mai mult decât
puteau duce? Diferenţa a fost rhema. Pot să fac ce cred că trebuie făcut, când cred, unde cred şi
cum cred. Pot să muncesc din greu, să-mi irosesc energia şi resursele, şi totuşi să realizez foarte
puţine. Când încep ziua, mă uit la toate lucrurile care-mi reclamă atenţia şi mă uzez încercând să
le împlinesc pe toate. Sau pot să-mi încep ziua în rugăciune şi primind călăuzirea lui Dumnezeu
ca rhema care îmi spune în ce direcţie să-mi canalizez timpul şi energia. Dacă fac asta, pot trece
prin acea zi în pace, fără vinovăţie şi bătaie de cap, şi realizând mult mai multe decât aş putea
vreodată din proprie iniţiativă. Rhema ne indică momentul şi locul. Rhema ne dă productivitate.
Rhema este viaţă
Am văzut deja că trebuie să alegem între a trăi în relaţie sau a trăi sub lege. Litera legii
ucide, dar Duhul dă viaţă. Isus a spus că „Duhul e Acela care dă viaţă... cuvintele (rhema) pe
care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă“ (Ioan 6:63).
Când cineva rosteşte rhema, poţi să simţi ridicarea duhului tău, viaţa curgând prin tine.
Logos poate fi dat ca lege care ne aduce în robie şi moarte sau poate fi predicat în puterea
Duhului, aducându-ne la libertate şi viaţă. Diferenţa este adesea pur şi simplu de accent, de o
lipsă de proclamare clară a faptului că puterea lui Hristos înviat este cea care face lucrarea. Dacă
se predică reguli pe care trebuie să le respectăm pentru a sta neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu,
Cuvântul este redus la lege. Dar dacă acelaşi Cuvânt este deschis sub ungerea Duhului, ne arată
gloria lui Hristos din noi şi ne eliberează de puterea păcatului şi a morţii.
Rhema conferă autoritate învăţăturii
Când Isus învăţa oamenii, iudeii erau uimiţi pentru că vorbea cu atât de multă autoritate.
Unde a primit El această putere? Nu era dreptul Lui divin, pentru că Filipeni 2 arată clar că El Sa dezbrăcat de Sine Însuşi când a devenit om, lăsând deoparte toate privilegiile şi puterea
Dumnezeirii. Atunci, care e secretul autorităţii cuvintelor Lui? Ioan 14 ne spune clar că El nu
vorbea de la El, ci că Tatăl locuia în El. Cuvintele pe care Isus le spunea erau rhema pentru El,
rhema primită când petrecea timp în prezenţa Tatălui. Pentru că El vorbea din ce-I dădea Tatăl,
învăţătura Lui era plină de putere şi de autoritate.
Rhema duce la îndeplinirea dorinţei
„Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele (rhema), cereţi orice veţi
vrea şi vi se va da“ (Ioan 15:7). Dacă trăim în relaţie, auzim vocea lui Dumnezeu şi ne supunem
ei, vom primi întotdeauna ce cerem. Asta îmi aminteşte de Psalmul 37:4, „Domnul să-ţi fie
desfătarea şi El îşi va da tot ce-ţi doreşte inima“.
Prima jumătate a fiecărui verset este cheia pentru a doua jumătate. Dacă desfătarea ta
este Domnul, dacă cea mai mare plăcere a ta este să fii cu El şi să-I fii pe plac, atunci dorinţele
inimii tale vor fi numai dorinţe care Îi fac Lui plăcere. Dacă rhema rămâne în noi, focul îşi va
face lucrarea în noi. Vom fi curăţaţi şi purificaţi de toate dorinţele care nu sunt ale Lui şi ceea ce
dorim va fi doar voia Lui. Sfântul Augustin le-a poruncit credincioşilor: „iubiţi-L pe Dumnezeu
şi faceţi ce vă place“. Asta nu înseamnă că le dădea cale liberă să păcătuiască, ci era o
recunoaştere a faptului că dacă Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu ceea ce ne va plăcea este să
facem voia Lui.
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Rhema aduce credinţă
Am lăsat la sfârşit ceea ce este poate cel mai important şi mai semnificativ rezultat al
rhema. Romani 10:17 este un verset bine cunoscut, şi totuşi puţin înţeles. „Astfel, credinţa vine
în urma auzirii şi auzirea vine prin cuvântul (rhema) lui Hristos.“ Credinţa este rezultatul unei
iniţiative divine. Credinţa este aprinsă în inimile noastre când auzim cuvântul pe care ni-l spune
Hristos.
Ai experimentat probabil asta. Aveai o încercare sau o problemă. Vroiai să te încrezi în
Dumnezeu. Cu mintea, ştiai promisiunile Lui şi ştiai că El poate să-Şi ţină promisiunea. Totuşi,
în inima ta te întrebai dacă poate El să dacă asta pentru tine. Deodată, într-o zi, pe când citeai
Cuvântul sau te rugai sau ascultai o predică, un cuvânt specific ţi-a vorbit şi ai ştiut că ştii că
Dumnezeu va face acel lucru pentru tine. Credinţa nu mai era o activitate mentală sau o
disciplină spirituală. Credinţa era vie şi vibrantă. Nu mai era o strădanie să crezi; ai intrat în
odihna binecuvântată a credinţei în Dumnezeul tău. Rhema a dus la credinţă.
Când te îndoieşti şi credinţa ta e slabă, mai degrabă decât să mergi la Logos ai nevoie să
te rogi şi să-I ceri Tatălui să pună cuvântul Lui în inima ta. Când El va vorbi, credinţa va
exploda în tine. Când nu ştii unde să mergi sau ce să faci mai departe, trebuie să acţionezi ca
răspuns la rhema: martorul Duhului în tine.
Dumnezeu ţi-a dat minte...
Poate vă întrebaţi dacă am de gând să vă recomand să vă dezbăraţi de minte, de vreme ce
gândul spontan al inimii este partea din noi prin care curge adesea vocea lui Dumnezeu. Deloc!
Dumnezeu ne-a dat şi inimă şi minte. Nu o dispreţuim pe niciuna dintre ele. Ele sunt amândouă
daruri de la Dumnezeul Atotputernic şi are fiecare locul ei.
În cultura noastră, noi am idolatrizat cu precădere mintea şi am dispreţuit inima. Mulţi
dintre noi trebuie să se pocăiască de această idolatrizare şi de acest dispreţ şi să-L roage pe
Dumnezeu să le echilibreze în vieţile noastre. Este exact ce a trebuit să fac şi eu. Pocăinţa oferă
temelia pentru schimbare şi Dumnezeu are abilitatea şi dorinţa de a ne echilibra pe fiecare dintre
noi.
Să vă arăt pe scurt două abordări diferite pentru a primi revelaţie pură de la sala tronului
lui Dumnezeu comparând metodele lui Luca şi Ioan.
Luca pare să fi fost cel mai analitic, prin natura lui. El ne spune cum a primit Evanghelia:
„Am găsit şi eu cu cale... după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor
lucruri de la obârşia lor, să ţi le scriu în şir unele după altele...“ (Luca 1:3). Nu-mi pare o
persoană intuitivă, care funcţionează după cum îi spune inima. De fapt, pare total analitic. Şi
totuşi, Evanghelia după Luca este revelaţie pură.
Ioan a folosit o abordare complet diferită. El pare să fi fost mai degrabă mistic: „În ziua
Domnului eram, în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe,
care zicea: «ce vezi scrie într-o carte...»“ (Apocalipsa 1:10-11). Pare o abordare intuitivă,
vizionară pentru a primi revelaţie! Totuşi, amândoi au primit şi au scris revelaţii pure care
dăinuiesc şi azi.
Deci, aşa cum puteţi vedea, sunt cel puţin două moduri de a primi revelaţie de la Duhul
Sfânt. Metoda lui Luca pentru a-L auzi pe Dumnezeu se va potrivi persoanelor care prin natura
lor sunt mai analitice. Persoanele care sunt în general intuitive se vor baza mai mult pe metoda
lui Ioan.
Putem avea dificultăţi în a accepta şi agrea o abordare diferită de a noastră. O persoană
înclinată să fie analitică poate spune: „de ce nu vii cu picioarele pe pământ şi nu încetezi să mai
pluteşti ca un fulg?“ Genul intuitiv poate replica: „de ce nu-ţi scoţi capul din cărţi şi nu te laşi să
fii călăuzit de Duhul? De ce nu poţi să mergi pur şi simplu pe baza intuiţiei decât să raţionalizezi
tot timpul?“
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Trebuie să învăţăm să onorăm faptul că Dumnezeu garantează ambelor tipuri revelaţie
pură. Eu mă simt mai confortabil folosind abordarea lui Luca. Eu studiez lucrurile cu atenţie şi
apoi Îl rog pe Duhul Sfânt să le pună în ordine cum vrea El. Dar cred şi că, pentru a primi
revelaţie pură, trebuie să le permit intuiţiei şi spontaneităţii să curgă în acest proces, altfel voi
veni doar cu produsul judecăţii mele analitice.
De exemplu, când lucram să-mi alcătuiesc predicile, îmi concentram mintea într-o
direcţie, studiam Scriptura şi făceam o schiţă pe baza căreia să predic. Dacă îmi venea vreun
gând spontan îl alungam şi spuneam: „pleacă de la mine, lucrez la o predică!“
Când mă uit acum în urmă la asta, îmi dau seama că respingeam cu adevărat vocea
spontană a Duhului Sfânt, care încerca să mă conducă în timp ce mă pregăteam să-I hrănesc
turma. Între timp am învăţat să-i permit intuiţiei să curgă în procesele mele analitice de gândire
când lucrez la o predică sau o carte şi sunt convins că acum comunic mult mai aproape de
perfecţiune vocea pură a lui Dumnezeu.
Dumnezeu vă va spune spre ce direcţie înclinaţi şi unde vrea El să vă ducă. Dacă eşti
prea analitic, Dumnezeu poate să te cheme să începi să-ţi dezvolţi partea intuitivă. Dacă eşti
foarte intuitiv, El poate să te cheme să-ţi dezvolţi abilităţile analitice.
Într-o zi L-am întrebat pe Domnul, cu o uşoară nemulţumire în voce, de ce m-a ales pe
mine să învăţ oamenii să audă vocea Duhului Sfânt când eu cu siguranţă nu eram intuitiv prin
natura mea. De ce să nu primească mesajul şi să-l transmită mai departe cineva care era în mod
natural dotat astfel? Răspunsul Lui a fost: „Mark, dacă vrem să învăţăm o cultură analitică să fie
intuitivă, trebuie să o facă cineva care este el însuşi analitic şi care a devenit intuitiv“. „Corect!“,
am spus.
Cireaşa de pe tort, desigur, este că mulţi din cei cărora le predau eu, mai ales cei care
sunt în mod natural intuitivi şi vizionari, vor merge mai departe decât mine în deosebirea şi
experimentarea vocii lui Dumnezeu. Răspunsul meu este: minunat! Îmi împrumuţi şi mie
genialitatea ta când am nevoie de ea? Mă bucur că nu suntem în competiţie în Trupul lui Hristos,
ci că toţi ne slujim unii altora cu darurile noastre. Eu vă voi împrumuta darul meu de învăţător.
Şi cer ca voi să-mi împrumutaţi darul vostru de revelaţie şi discernământ, astfel încât Dumnezeu
să fie glorificat în Biserica Lui.
Vreau să închei acest capitol despre cum să ne acordăm la spontaneitate vorbind despre
un principiu care a fost folosit pentru a elibera sute de copii ai lui Dumnezeu (Voi vorbi despre
alte principii în capitolele următoare.)
Când ne rugăm având un idol în inimă
Ezechiel 14:4 spune că „orice om din casa lui Israel care îşi poartă idolii în inimă şi care
îşi pironeşte privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui – dacă va veni să vorbească
prorocului – Eu, Domnul, îi voi răspunde în ciuda mulţimii idolilor lui“. Asta ne supune atenţiei
un adevăr de bază privind o metodă nepotrivită de rugăciune, pe care mă tem că o practică mulţi
oameni.
Când vin la Domnul în rugăciune, eu trebuie să fiu o jertfă vie. Trebuie să fi lăsată
deoparte voia mea şi să mă abandonez complet voii lui Dumnezeu referitoare la problema pentru
care mă rog. Dacă nu este asta postura mea, trebuie să-L rog pe Dumnezeu să pună această
atitudine în mine înainte de a începe să mă rog. Dacă mă rog pentru un anumit aspect având încă
o direcţie definită despre asta în inima mea, această direcţie a mea interferează cu semnalele care
vin de la tronul lui Dumnezeu şi mă face să cred că Dumnezeu îmi confirmă direcţia pe care o
simt, când El de fapt nu face asta.
Cu alte cuvinte, dacă mă rog pentru un lucru, şi acel lucru este mai puternic în viziunea
sau în conştienţa mea decât este Domnul, răspunsul pe care îl primesc va fi de la mine mai
degrabă decât de la Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă Domnul este mai prezent în conştiinţa mea
decât viziunea mea despre lucrul pentru care mă rog, atunci răspunsul va veni de la El şi va fi
revelaţie pură, nu contaminată de dorinţele mele.
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Principiul aici este că revărsarea intuitivă vine din viziunea pe care o am în faţa ochilor.
Eu trebuie să-mi aţintesc ochii la Isus, Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei mele. Dacă fac asta,
viziunea va fi pură.
Un exemplu de văzător care a primit viziune întunecată şi direcţie distrugătoare poate fi
găsit în povestea lui Balaam din Numeri 22. Balak şi-a trimis solii la Balaam, cerându-i să vină
şi să blesteme poporul Israel. Când Balaam L-a întrebat pe Dumnezeu despre asta, Dumnezeu ia spus foarte clar: „Nu te duce cu ei; nu vei blestema poporul; pentru că ei sunt binecuvântaţi“.
Balak şi-a trimis iar solii, mai distinşi decât înainte, cu oferta ca Balak să-l răsplătească
foarte generos şi să facă orice îi cere numai să vină să blesteme poporul Israel. Probabil că în
mintea lui Balaam erau numai aur şi bogăţii, pentru că a spus: „chiar dacă Balak vrea să-mi dea
casa lui plină de argint şi aur, tot nu aş putea face nimic“. Oricum, el îi invită pe soli să stea,
spunând că „Îl voi mai întreba o dată pe Domnul“.
Din moment ce el vroia cu atâta disperare să primească cinste, aur şi bogăţii, el a venit
din nou înaintea Domnului în rugăciune, de această dată având un idol în inimă. Aşa cum se
aştepta, Domnul i-a răspuns în funcţie de idolul din inima lui. El i-a spus: „Sigur! Du-te!“
Oricum, Dumnezeu era mânios pe Balaam şi a trimis un înger cu o sabie să-i blocheze drumul
(Numeri 22:22).
Când ne rugăm având un idol în inimă putem primi un răspuns afirmativ de la Domnul,
dar asta ne va duce la dezastru. De aceea, când ne rugăm, trebuie să fim siguri că viziunea
noastră este purificată şi că Îl vedem pe Isus ca pe Acela care este mai mare decât lucrul sau
problema pentru care ne rugăm. Numai atunci răspunsurile pe care le primim vor fi pure şi
dătătoare de viaţă.
Logos şi Rhema
Ca o concluzie la acest capitol, vreau să menţionez că Paul Yonggi Cho sugerează că
rhema, tradus „cuvânt“, este folosit de scriitorii Noului Testament pentru a descrie vocea lui
Dumnezeu rostită în inima ta. După consideraţii atente, sunt de acord cu el. Dacă vreţi să
exploraţi această idee pe mai departe, primele trei Apendice vă pot ajuta. Apendicele A este
„Logos şi Rhema în Noul Testament Grec“, Apendicele B conţine o listă de şaptezeci de utilizări
ale rhema în Noul Testament şi Apendicele C este „Înţelegând puterea Rhema“.
De acum înainte mă voi referi la vocea interioară a lui Dumnezeu prin cuvântul rhema.
Este numai una din întrebuinţările sale, dar ne oferă un mod simplu de a ne referi la acest
concept.
A fost extrem de dificil pentru mine să trec de la cunoaştere la dimensiunea spirituală şi
la intuiţie. Dar pe măsură ce continui această umblare devine tot mai uşor. Este aproape „prima
natură“ pentru mine acum. Dumnezeu mi-a schimbat complet viaţa. El poate acum să facă
acelaşi lucru pentru tine.
Te încurajez să faci acum o pauză şi să îţi iei cinci minute pentru a experimenta ce ai
învăţat în acest capitol. Ia o foaie de hârtie şi un pix şi, folosind vedenia, vizualizează-L pe Isus
cu tine într-o scenă agreabilă (posibil din Biblie). Scrie „Doamne, ce vrei să-mi spui referitor la
lucrurile pe care le învăţ?“
Apoi concentrează-te cu ochii minţii asupra vedeniei tale împreună cu Isus şi acordeazăte la spontaneitate. Prin credinţă începe să scrii gândurile care încep să-ţi vină în minte.
Deocamdată nu le provoca sau nu te îndoi de ele. Doar primeşte-le simplu, ca un copil, şi
înregistrează-le pe măsură ce vin.
Adu-ţi aminte că este doar un experiment. După patru sau cinci minute, când curgerea de
gânduri se termină, întoarce-te şi testează ce ai scris. Este în acord cu Scriptura? Sună ca ceva ce
Dumnezeu poate vrea să-ţi spună? Prin acest exerciţiu simplu mulţi dintre voi veţi afla că
începeţi să dialogaţi cu Dumnezeu.
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3. Să ne liniştim: să ne reducem gândurile şi emoţiile la tăcere
Cheia #2
Trebuie să învăţ să-mi liniştesc propriile gânduri şi emoţii ca să simt curgerea de
gânduri şi emoţii de la Dumnezeu în mine.
Atât de des mi se întâmplă ca, atunci când vin la Domnul în rugăciune, să descopăr că
toată agitaţia şi activitatea din viaţa mea mă urmează în cămăruţa de rugăciune. Tot zgomotul şi
toată frământarea din viaţa de zi cu zi strigă să le acord atenţie, în timp ce presiunile şi
responsabilităţile mă strigă din interior. Mi-ar plăcea să pot găsi imediat comuniune profundă
când închid uşa camerei mele, dar descopăr că asta nu poate fi forţată sau grăbită.
Ai intrat vreodată în cămăruţa de rugăciune având doar cincisprezece minute pentru a te
ruga şi te-ai trezit că mintea o ia la galop şi că emoţiile se schimbă nebuneşte? I-ai spus vreodată
minţii tale care se ambalează „bine, ai exact trei minute să te potoleşti, ca să încep să simt
impresiile şi gândurile interioare liniştite de la Duhul Sfânt“?
Dacă da, ai descoperit că e o pierdere totală de vreme să te străduieşti să devii liniştit. E
ca şi acum ai încerca să adormi când te răsuceşti pe toate părţile în pat. Cu cât pui mai multă
presiune, cu atât vei sta mai treaz. La fel, cu cât încerc să-mi alung din inimă şi din minte
gândurile şi emoţiile ca să pot să simt curgerea spontană a lui Dumnezeu în interior, cu atât mă
simt mai agitat.
De câteva ori am părăsit cămăruţa de rugăciune complet descurajat pentru că nu eram în
stare să trec dincolo de sinele meu impetuos spre impresiile interioare blânde de la Duhul Sfânt.
Ieşeam după douăzeci de minute ştiind că nu-L contactasem deloc pe Dumnezeu în duhul meu.
Mi se părea extrem de frustrant. Când am atât de puţin timp să mă rog înainte de a trece la
treabă, sunt exasperat că trebuie să pierd timpul doar încercând să trec peste mine însumi.
Mai târziu vă voi împărtăşi o tehnică biblică excelentă pe care Dumnezeu a conceput-o
pentru noi ca să ne liniştim rapid în prezenţa Lui. Acesta nu este sfârşitul rugăciunii, nici un scop
în sine; dar este primul pas necesar astfel încât restul timpului de rugăciune să poată fi petrecut
în dialog cu Dumnezeul Atotputernic.
Opriţi-vă şi să ştiţi...
Psalmul 46:10 ne încurajează: „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Domnul“. Este o
cunoaştere interioară profundă în duhul nostru pe care fiecare dintre noi o poate experimenta
când ne liniştim trupul şi mintea. Şi când mergem prin tumultul din exterior, putem avea pace.
New American Standard Version oferă câteva sinonime sau alternative pentru „opriţi-vă“
în Psalmul 46:10. Poate fi înţeles ca „încetaţi să vă mai străduiţi sau relaxaţi-vă.“ Fiecare dintre
aceste variante oferă o descriere excelentă a ceea ce se petrece în interiorul meu când vin în
acest loc al liniştii.
O altă cale pentru a vedea este să ai o atitudine ludică. Pentru mine, viaţa era muncă –
multă muncă din greu. Şi când mă jucam, era tot muncă. Eram serios şi pasionat în legătură cu
orice făceam. Dar Domnul mi-a arătat că El e Cel care face lucrarea. El e Cel care îndeplineşte
sarcina. Partea mea este să fiu prins în mişcarea Lui şi să merg cu ea. Trebuie să las deoparte
strădania mea şi să mă relaxez în abilitatea Lui desăvârşită.
Unul dintre studenţii noştri avea lupte similare şi a notat asta în jurnal:
„Tată, de ce spui Tu că am eu nevoie azi? Sunt atât de nehotărât asupra a ce să mă
concentrez. Mai multă frică de Domnul, mai multă dragoste, mai multă pocăinţă, mai multă
vindecare şi eliberare etc.? Pur şi simplu nu ştiu cum să vin înaintea Ta.“
„Da, toate acestea sunt necesare în foarte mare măsură. Dar cea mai mare nevoie a ta este
să stai în linişte la picioarele Mele şi să înveţi de la Mine. Nu trebuie să fii fanatic în modul în
care Mă abordezi pe Mine şi prezenţa Mea. Aşa cum am spus mai devreme, vino pur şi simplu şi
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stai în prezenţa Mea. Primeşte de la Mine. Opreşte-te, relaxează-te, încetează să te mai
străduieşti şi cunoaşte că Eu sunt Domnul!
Fii receptiv! În duhul, opreşte-te! Deschide braţele şi primeşte. Nu încerca să ai sau să
dobândeşti mai multă frică de Domnul. La fel pentru pocăinţă mai profundă etc. Nu încerca să o
stârneşti sau să te forţezi să te pocăieşti mai mult. E nevoie de mult mai multă pocăinţă şi ea va
veni şi vine. Fixează-ţi ochii la Mine. Fixează-ţi privirea aspra Mea. Uită-te la Mine.
Concentrează-te şi îndreaptă-ţi mintea şi afecţiunea spre Mine şi Eu voi face în tine tot ce e
nevoie. Vino. Odihneşte-te. Primeşte. Lasă-Mă să te îmbrăţişez şi să te curăţ iar şi iar şi iar. Nu
poţi învăţa totul dintr-o dată. Nu fi atât de dur cu tine însuţi. Primeşte de la Mine zi după zi.
Puţin câte puţin, adevăr după adevăr, revelaţie după revelaţie. Opreşte-te şi cunoaşte. În linişte
se produce auzirea. Când eşti liniştit şi în stare de odihnă poţi auzi şi primi de la Mine. Opreştete!“
Înlătură orice sursă exterioară de distragere
Dar cum pot ajunge la această linişte interioară? Primul pas trebuie să fie înlăturarea
tuturor surselor exterioare de distragere. În Marc 1:35 citim că Isus mergea într-un loc pustiu să
Se roage. Profetul Habacuc mergea într-un loc de strajă când vroia să-L audă pe Dumnezeu. Şi
în 1 Împăraţi 19 îl găsim pe Ilie singur într-o peşteră din munte, înspăimântat şi deprimat, când a
auzit cuvântul Domnului.
Am aflat, când am început să caut liniştea interioară, că aveam nevoie să găsesc un loc
liniştit unde să pot fi singur şi să nu mă deranjeze nimeni. Aşa că am învăţat să mă trezesc
înaintea restului familiei şi să îngădui liniştii de dimineaţa devreme să mă ajute să găsesc pace în
duhul meu. În curând am descoperit că trebuia să închid telefonul în acest timp de linişte, altfel
sigur aş fi fost întrerupt. M-am luptat cu asta până când Domnul m-a convins că nu eram
indispensabil şi că viaţa şi-ar fi urmat cursul destul de bine şi dacă eu lipseam vreo oră.
În primele săptămâni de căutare a liniştii interioare, am descoperit că puteam să mă
acordez la intuiţie numai la prima oră a dimineţii. Din moment ce gândurile analitice erau un
idol atât de puternic în viaţa mea, am aflat că trebuia să evit cu mare atenţie să mă implic în
gândire analitică înainte de rugăciune, pentru că altfel aş fi fost prins în asta pentru întreg restul
zilei. Dar dacă începeam închinarea imediat ce mă trezeam, cântam la duş şi păstram această
atitudine până ajungeam la studiu, puteam să fiu acordat spiritual de-a lungul întregului meu
timp de linişte. Însă dacă treceam la raţionalizare era foarte greu să mă reîntorc la intuiţie.
Pe măsură ce am continuat, a devenit mai uşor. În cele din urmă, fiica mea cea mică,
Charity, a început să se trezească odată cu mine. Din moment ce soţia mea, Patti, stătea de obicei
cu fetiţa în timpul nopţii, vroiam să o las să doarmă. Când a început să-mi fie mai uşor să mă
liniştesc în interior, puteam şi să veghez asupra copilului şi să ajung totuşi şi la linişte interioară.
Şi voi veţi vedea că vă veţi cultiva abilităţile de a vă linişti inima şi mintea înaintea Domnului pe
măsură ce practicaţi asta.
Aşezaţi-vă confortabil!
Când am încercat să mă concentrez cu inima şi mintea asupra lui Isus am descoperit altă
sursă de distragere: corpul meu. Dacă erau tensiune sau disconfort în orice parte a trupului,
deveneam foarte conştient de asta când căutam să stau liniştit. Pentru mine, să stau în genunchi
nu era poziţia cea mai bună pentru rugăciune. Scopul meu în rugăciune este să fiu pe deplin
conştient de Dumnezeu şi dacă mă dor genunchii sau picioarele atenţia îmi este împărţită. Dacă
îngenuncheatul sau orice altă poziţie a corpului îmi atrag atenţia către disconfortul fizic,
rugăciunea mea este împiedicată. Desigur, dacă devin complet relaxat în trup şi duh, sfârşesc
prin a adormi. Am descoperit că cea mai bună poziţie este să stau într-un scaun confortabil la
biroul meu, cu Biblia şi un stilou şi o foaie alături. David stătea uneori aşezat când se ruga (1
Cronici 17:16).
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Înlătură sursele interioare de distragere
Să reducem la tăcere sursele exterioare de distragere este cea mai simplă parte când vine
vorba să stăm liniştiţi; când mă apropii de asta, de obicei văd că mintea mea strigă cu voci,
gânduri, presiuni şi tensiuni care îmi solicită atenţia. Cele mai zgomotoase par să spună: „ai uitat
să schimbi uleiul maşinii“ sau „nu ţi-ai sunat încă părinţii“. Toate treburile neterminate şi
responsabilităţile de care am uitat se întrec pentru atenţia mea imediat ce devin liniştit. Le-am
ignorat şi, când întrevăd o posibilitatea de a fi recunoscute, profită de ea! Dacă încerc să le trimit
înapoi la locul lor, ele pur şi simplu strigă mai tare. Dacă îmi concentrez atenţia asupra lor, sunt
depăşit până când nu fac ce-mi spun ele. Atunci, ce pot face? Pur şi simplu le scriu. Ascult
cererile lor şi le asigur de atenţia mea viitoare prin faptul că le notez cu grijă. Asta pare să le
convingă că voi avea grijă de ele, aşa că se liniştesc.
Următoarea voce care ajunge la mine este cea a conştiinţei mele. Dacă Domnul mi-a
vorbit şi eu încă nu am ascultat de asta, conştiinţa mea strigă: „Vinovat! Vinovat!“ Dar trebuie
să mă fac mic în faţa ei, să mă cufund în vinovăţie? Nu! Dacă vreau să am părtăşie cu Isus, nu
trebuie să mă concentrez asupra învelişului meu urât, ci asupra harului Lui minunat. Aşa că,
atunci când am păcătuit, îmi mărturisesc vina şi accept iertarea Lui deplină. Trec de la mine şi de
la slăbiciunea mea la conştientizarea Lui şi a măreţiei Lui.
Putem să ne fixăm privirea fie asupra noastră şi a păcatelor şi slăbiciunilor noastre, fie
asupra lui Hristos şi a gloriei şi harului Lui. Biblia ne învaţă că vom fi transformaţi în ceea ce
privim cu atenţie. „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi
suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului“ (2 Corinteni
3:18).
Dacă am decis să-mi aţintesc privirea la El (Evrei 12:2) şi să mă văd îmbrăcat cu
neprihănirea Lui (Galateni 3:27), mă trezesc atras în prezenţa Lui, gloria Lui şi neprihănirea Lui.
Este atât de important să ne alegem cu atenţie focusul. Ne vom concentra fie asupra noastră, fie
asupra lui Hristos, fie asupra păcatelor noastre, fie asupra neprihănirii Lui. Eu am ales să mă
concentrez asupra a ceea ce Biblia spune că e adevărat şi am descoperit că sunt condus imediat
în prezenţa Lui. Vă încurajez pe fiecare dintre voi să vă alegeţi cu atenţie focusul pe măsură ce
intraţi în rugăciune. Viziunea greşită aduce moarte. Viziunea corectă aduce viaţă.
Scopul încercării de avea linişte interioară nu este o golire completă a minţii mele sau o
încetare a proceselor mele de gândire, ci mai degrabă o refocusare a lor. După ce m-am ocupat
de toate celelalte voci din mine trebuie să găsesc o cale să nu mai dau atenţie
gândirii/raţionalizării şi să mă acordez la intuiţie.
Concentrează-ţi din nou atenţia asupra Lui
Cel mai eficient instrument biblic de creştere a sensibilităţii spirituale pentru mulţi
oameni este muzica. Elisei, când a vrut să audă vocea Domnului, a cerut să i se aducă un
cântăreţ cu harpa care să cânte pentru el (2 Împăraţi 3:15). Adesea, când am nevoie să ştiu că El
este acolo, cânt un cântec de închinare şi adorare. Mii de oameni din întreaga lume au fost atinşi
de practica simplă de a ne „îmbăta“ în prezenţa Domnului, pur şi simplu prin faptul că au stat
liniştiţi şi i-au permis muzicii să-i poarte în inimile lor, unde îi aştepta El.
Dacă dai atenţie melodiei din inima ta, mai ales la trezire, ea poate fi o cheie pentru
mesajul pe care duhul tău sau Duhul Sfânt care Se alătură duhului tău vor să ţi-l dea sau poate fi
expresia a ceea ce simte inima ta. Cântecele de laudă şi închinare pot fi foarte valoroase pentru
ca inima şi sufletul tău să se concentreze asupra Domnului, mai ales dacă şi ochii inimii tale sunt
implicaţi să vadă despre ce cânţi.
Alteori am avut un singur strigăt în duhul meu căruia i-am permis să se exprime prin
cântec. Într-o dimineaţă, eram prosternat la altarul din biserica noastră, cu duhul zdrobit, copleşit
de păcat şi de eşec şi simţindu-mă foarte departe de Dumnezeu. Când am început să cânt la
autoharpă, numai aceste cuvinte au putut exprima tânjirea mea: „Doamne, vino! Doamne, vino
în mine şi curăţeşte-mă! Vino şi vindecă-mă! Doamne, vino!“ Am cântat aceste cuvinte iar şi iar
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pentru că ele exprimau tot ce simţeam. După cinci sau zece minte, întunericul a început să se
îndepărteze de mine. Soarele Neprihănirii răsărise în mine şi credinţa, speranţa, dragostea,
bucuria şi cunoştinţa plăcută a prezenţei Lui mi-au umplut inima.
Trecerea aceasta de la întuneric la luminăm, de la îndoială la credinţă, de la disperare la
speranţă nu este doar cunoaştere academică, ci realitate trăită. Psalmistul ne spune că cel care
locuieşte în prezenţa lui Dumnezeu vorbeşte adevărul în inima lui. Nu contează ce simte inima
mea. Trebuie să-I prezint Domnului cu sinceritate emoţiile mele când intru în prezenţa Lui.
Am mai descoperit că alte două tehnici biblice utile pentru a sta liniştit sunt vedenia şi
dragostea. Mă uit cu ochii inimii mele să văd în Duhul o vedenie a lui Isus mergând împreună cu
mine şi vedenia are puterea de a mă purta dincolo de gândirea analitică.
Respiraţia şi duhul sunt desemnate prin acelaşi cuvânt şi în ebraică şi în greacă. Pot sămi folosesc respiraţia pentru a aduce duhul meu într-o stare de linişte. Când expir îmi
mărturisesc toate păcatele şi toată vina. Încet inspir curăţarea Duhului Sfânt. Pe măsurăm ce
repet acest exerciţiu trupul şi sufletul meu încep să fie conştiente de prezenţa Domnului într-un
mod plin de pace.
Scopul obţinerii liniştii interioare este să cunoaştem profund în noi înşine mişcarea lui
Dumnezeu. „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Domnul.“ „Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în
El“ (Psalm 37:7). Când mă opresc, simt o schimbare în mine şi încep să experimentez curgerea
activă a emoţiilor, ideilor şi vedeniilor Duhului Sfânt.
Una dintre grupările religioase fondatoare din ţara noastră sunt quakerii. Ei înţeleg
nevoia de a-şi opri activităţile proprii pentru a avea timp să-L audă pe Dumnezeu. O parte
importantă a timpului lor împreună era petrecută în linişte, fiecare persoană potolindu-şi
propriile gânduri pentru a deveni conştientă de ceea ce îi vorbeşte Domnul.
Când trăiesc la suprafaţă, fiind conştient numai de circumstanţele exterioare şi
reacţionând la ele ca şi cum ar fi toate reale, sunt sfâşiat. Personalitatea mea, perspectiva mea
asupra vieţii şi duhul meu se rup şi sunt se dezechilibrează. Dar dacă mă opresc şi îmi recâştig
cunoştinţa că Domnul trăieşte în mine, pacea, plinătatea şi unitatea sunt restaurare în fiinţa mea.
Pentru că Isus locuieşte în mine, găsesc dragoste, credinţă, putere şi toate resursele de care am
nevoie pentru a fi biruitor.
Să te linişteşti nu înseamnă să faci ceva; înseamnă să fii în contact cu Domnul Isus
Hristos în interiorul tău. Eu nu mă lupt sau mă forţez să fiu liniştit. Este o relaxare, o încetare a
efortului. A fi liniştit înseamnă a-L experimenta în acest moment pe Isus Hristos. El este EU
SUNT. Pentru a trăi cu Dumnezeul lui acum trebuie să trăiesc acum. Nu mă plâng din cauza
trecutului şi nu mă îngrijorez în legătură cu viitorul – mă bucur de Hristos în prezent. Las
mântuirea să vină acum. Împărtăşesc în mod special acest moment cu Cel pe care Îl iubesc.
Religie orientală? New Age?
Vă puteţi întreba dacă nu sunt cumva asemănări între religiile mistice orientale, ca yoga,
meditaţia transcendentală sau Zen, şi ceea ce recomand eu. Sau poate aţi fost învăţaţi să vă
temeţi de liniştea interioară ca de un instrument al New Age care le permite demonilor să aibă
acces la mintea voastră. Este adevărat că accesul la lumea spirituală se face pe acelaşi drum.
Este adevărat că anumite culte au întâlniri duh-la-duh. Dar ele contactează spirite demonice şi pe
cel rău; noi avem comuniune cu Cel Sfânt. Modalităţile de acces nu sunt în sine bune sau rele.
Ele sunt doar instrumente. Cel pe îl care contactăm prin aceste metode este Bun sau rău.
Am predat unor studenţi care fuseseră implicaţi puternic în religii orientale înainte de a-L
întâlni pe Isus Hristos. Când au întors spatele lumii spirituale demonice, ei au întors de obicei
spatele tuturor experienţelor spirituale. Găsesc că asta e tragic, deoarece creştinismul, mai mult
decât toate celelalte religiile, ar trebui să fie viu, să aibă cu Duhul Sfânt o relaţie puternică.
În capitolele următoare voi vorbi în detaliu despre testare, supunerea faţă de Cuvânt şi
relaţionarea cu Trupul lui Hristos. Dar deocamdată vreau să fie clar că creştinismul nu este o
simplă înţelegere intelectuală. Este o relaţie zilnică, dinamică, evolutivă cu Domnul cel viu.
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Întâlnirea spirituală este darul lui Dumnezeu pentru poporul Lui. Satan este foarte bun în a imita
şi a încercat să ne fure acest dar preţios. Religiile demonice au oferit o contrafacere a realităţii
spirituale intenţionate pentru Biserică. Şi noi, Biserica, am respins realitatea de teama
contrafacerii.
Uităm că prezenţa contrafacerii dovedeşte două lucruri. În primul rând, că este un lucru
real care seamănă foarte mult cu contrafacerea. Nimeni nu ar contraface o bancnotă de 21 de
dolari. Cine ar accepta-o? Contrafacerea este o dovadă a faptului că realitatea există. Cred că
această comuniune între duhul meu şi Duhul Sfânt este realitatea pe care „călăuzele spirituale“
încearcă să o contrafacă. În al doilea rând, prezenţa unei contrafaceri arată că lucrul real are
valoare. Nimeni nu şi-ar pierde timpul să falsifice bancnote de un dolar. Nu merită efortul. La
fel, contrafacerea demonică a întâlnirilor spirituale din partea lui Satan arată clar că adevărata
întâlnire cu Duhul Sfânt are valoare foarte mare.
Să nu ne retragem din realitate doar pentru că Satan a falsificat-o. Sigur că trebuie să
avem grijă şi să nu fim singuri când avem de-a face cu experienţe spirituale, dar nu avem nevoie
să fugim de ele. Dumnezeu ne pune la dispoziţie metode de protecţie prin Cuvântul Lui şi
Biserica Lui, dacă ne supunem cu smerenie lor. Este timpul ca Biserica să nu mai fugă când
Satan îşi înalţă capul urât! Este timpul ca Biserica să înceteze să-i mai dea tot ce atinge! Biserica
trebuie să stea în picioare prin autoritatea lui Isus Hristos şi să declare: „Asta îi aparţine lui
Dumnezeu şi tu, Satan, să-ţi iei mâinile de pe ea!“
Liniştea interioară şi întâlnirea spirituală sunt darurile lui Dumnezeu pentru Biserică.
Omul a fost creat cu o conştiinţă a lumii spirituale şi o nevoie de a fi în contact cu ea. El nu
poate fi satisfăcut niciodată doar cu lumea materială. Dacă nu le oferim oamenilor noştri, mai
ales tinerilor, realitatea Duhului Sfânt pentru viaţa lor de zi cu zi, ei vor căuta-o în altă parte şi
vor fi atraşi în capcană de minciunile lui Satan.
O mărturie
Vreau să închei acest capitol cu mărturia următoare. Ea aparţine unui tânăr ale cărui
fundamente i-au cauzat îndoieli serioase în legătură cu întregul concept al abilităţii noastre de a
dialoga cu Dumnezeu: este el adevărul lui Dumnezeu, sau este înşelăciunea lui Satan? Din
fericire, mărturia lui îi va încuraja şi pe alţii care îşi pun întrebările pe care şi le-a pus el.
Mărturia lui ne va prezenta şi conceptul viziunii, pe care îl vom acoperi în detaliu în următorul
capitol. Mărturia următoare este folosită cu permisiunea lui Paul Edwards, fost director al Teen
Challenge, Buffalo, New York, în prezent în conducerea Elim Bible Institute.
„Când mă gândesc la cum am reacţionat prima dată la acest concept al dialogului cu
Dumnezeu, nu pot să nu râd. Credeam că e o erezie şi că încearcă să aducă religia orientală în
creştinism. Dar mare parte din reacţia mea era legată de trecutul meu, nu de rugăciune sau de
cercetarea Scripturilor.
Poate dacă vă povestesc puţin din trecutul meu aţi înţelege reacţia mea iniţială. Ca
student, în 1970, am început să cat pacea şi scopul vieţii. Această căutare m-a dus la Hatha
Yoga, meditaţie, incantaţie, controlul minţii Silva şi droguri. Când am început această căutare
am simţit că Dumnezeu era răspunsul la întrebarea mea şi meditaţia era calea prin care Îl puteam
găsi pe Dumnezeu. La început părea să funcţioneze, dar cu cât meditam mai mult cu atât am
început să ating răul şi confuzia în loc să ating pacea şi pe Dumnezeu.
După câţiva ani din aceştia am ajuns la capătul puterilor şi am alergat direct la Isus. El
fusese acolo tot timpul. L-am primit pe Isus ca Mântuitor şi El m-a umplut cu pacea pe care o
căutasem întotdeauna. Dar, de asemenea, în procesul dedicării vieţii mele Lui, am renunţat la
orice care părea chiar şi numai puţin mistic, etichetând totul ca fiind satanic.
Aşa că, atunci când am auzit prima dată de dialogul cu Dumnezeu, m-am dus să vorbesc
cu Mark Virkler ca să-l „îndrept“. Dar pe când vorbeam el m-a provocat să mă rog şi să studiez
Cuvântul ca să văd dacă temerile şi obiecţiile mele erau scripturale sau doar reacţionare.
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Când L-am căutat pe Domnul, El mi-a arătat că dialogul cu El era un concept adevărat pe
care Satan doar l-a furat şi l-a falsificat. De atunci Dumnezeu mi-a deschis uşa spre folosirea în
foarte mare măsură a viziunii în rugăciunea pentru slujire. Aici este un mic exemplu din jurnalul
meu, scris într-un moment din viaţa mea în care mă rugam în legătură cu părăsirea poziţiei de
director al Teen Challenge:
«Tată, Te rog dă-mi mai multă pace, bucurie şi mai mult din caracterul Tău. Chiar nu ştiu
ce vrei Tu să decid. Atât de mult din ce simt este pentru această slujire. Am nevoie să am
caracterul Tău şi calităţile Tale pentru a lua decizia corectă.»
Pe când mă rugam, am văzut în inima mea mâna lui Isus coborându-se şi dându-mi o
bucată de pâine, iar El mi-a spus: «Mănânc-o, pentru că aceasta este pace». Apoi El mi-a dat o
casetă de bijuterii în care a spus că era bucurie. El a spus: «Deschide-o». Şi înăuntru era un rubin
roşu şi mi-a spus să-l mănânc, pentru că era bucurie.
Apoi mâna Domnului a deschis o mică uşă care avea foc în ea şi mi-a spus să mă uit mai
de aproape. Când am privit înăuntru am văzut focul, dar în mijlocul lui am văzut un mic pod
prin foc. Şi apoi am observat că eram înăuntru, stând pe pod, şi pe când mergeam pe acest pod
îngust Domnul mi-a dat o sabie să mă sprijin. Faptul că mă sprijineam de ea mă ajuta să-mi
păstrez echilibrul, ca să nu cad.
Apoi Domnul mi-a spus să mă uit mai de aproape la pod; am văzut că el era viu şi apoi
am recunoscut că podul era Isus. De cealaltă parte a flăcărilor erau scări despre care ştiam că duc
în prezenţa lui Dumnezeu.
Apoi n-am mai văzut nimic decât pe Domnul vorbindu-i inimii mele. «Paul, caracterul se
dezvoltă prin încercări şi având credinţă în Mine că te susţin şi te trec prin orice. Aşa cum, când
te-ai uita la flăcări şi te-ai temut că vei cădea, când ţi-ai îndreptat iar atenţia spre Mine care te
susţin şi pe Cuvânt care îţi dă echilibru, ai primit putere fizică. Remarcă felul cum pacea şi
bucuria Mea te-au hrănit ca să te pregătească să treci prin această încercare. Aminteşte-ţi
întotdeauna că Eu sunt pacea şi bucuria ta.»“
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4. Să vedem în duhul visurile şi vedeniile lui Dumnezeu
Cheia #3
Când mă rog, îmi aţintesc privirea asupra lui Isus, văzând în duhul visurile şi vedeniile
Dumnezeului Atotputernic.
A treia cheie pe care mi-a dat-o Dumnezeu presupune folosirea vedeniei în viaţa noastră
de rugăciune. Amintiţi-vă că Habacuc „veghea ca să vadă“ ce îi va spune Dumnezeu (Habacuc
2:1). Într-un fel, Habacuc folosea vedenia ca parte a întâlnirii sale spirituale cu Dumnezeul
Atotputernic. În Habacuc 1:1, profetul a spus: „Profeţia (povara) pe care a văzut-o profetul
Habacuc (sublinierea autorului). Mulţi dintre profeţi au vorbit şi ei despre povara şi cuvintele pe
care Dumnezeu le-a pus lor în inimile lor ca apărând în vedenie (de exemplu, Isaia 1:1, 2:1, 6:1,
13:1 etc.).
Asta m-a izbit ca un concept complet nou: Dumnezeu foloseşte vedeniile cu regularitate
pentru a pune cuvintele Lui în inimile noastre. Niciodată nu considerasem măcar folosirea
vedeniei ca fiind un aspect important al comunicării mele cu Dumnezeu. La început nu eram nici
măcar sigur de ce nu. Când m-am oprit să iau asta în considerare, am găsit sute de versete, de la
Geneza la Apocalipsa, care demonstrau că în orice legământ Dumnezeu a ales să Se reveleze în
inimile noastre prin folosirea visului şi a vedeniei.
În Apendicele E am enumerat referinţele pe care le face Scriptura la vis şi vedenie şi nu
este o listă exhaustivă. Vă recomand să vă luaţi câteva ore cândva şi să citiţi cu atenţie aceste
versete pentru a dobândi o apreciere de bază a modului în care foloseşte Dumnezeu visul şi
vedenia. Asta vă va da cea mai bună pregătire pentru lucrurile pe care le voi spune în acest
capitol.
Când m-am gândit la problema vedeniei din punct de vedere teologic şi psihologic, miam dat seama că nu era niciun motiv pentru care să nu mă aştept ca Dumnezeu să continue să
vorbească poporului Său prin visuri şi vedenii, mai ales pentru că El ne-a spus: „În zilele de pe
urmă... voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci,
tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri“ (Fapte 2:17). Visul şi vedenia
sunt inseparabil legate de lucrarea Duhului Sfânt din zilele de pe urmă. În ziua grozavă de pe
urmă, de revărsare a Duhului Sfânt peste Biserică, ne putem aştepta ca visele şi vedeniile să fie
redate poporului lui Dumnezeu.
Am predat despre a patra cheie pe care o prezint în această carte în cadrul unor seminarii
de week-end ţinute în întreaga ţară şi am descoperit că multe alte persoane se luptă, cum am
făcut şi eu la început, cu conceptul vedeniei în vieţile lor de rugăciune. Noi trăim într-o cultură
care idolatrizează raţionalismul; pentru a crede că o întâlnire vizionară cu Dumnezeul cel viu
este posibilă e nevoie de o ruptură completă de cultura noastră. Oricum, creştinii nu s-au temut
niciodată să fie diferiţi câtă vreme sunt siguri că stau pe fundamente biblice solide. Versetele din
Apendicele E arată proeminenţa pe care vedenia a avut-o mereu în vieţile de rugăciune ale
sfinţilor şi oferă o perspectivă biblică asupra vedeniei în contextul vieţii Bisericii.
Este important?
În cadrul unui seminar pe care l-am susţinut în Cincinnati, le-am cerut tuturor
participanţilor să petreacă ceva timp întrebându-L pe Dumnezeu despre folosirea ochilor inimii
pentru a-L vedea şi a-I auzi cuvintele. Un răspuns pe care l-am primit a fost de la reverendul
Stan Peters, preşedintele Greater Cincinnati School of the Bible:
„Doamne, ce vrei să-mi spui despre ochii inimii? Cât de importanţi sunt ei pentru Tine şi
pentru mine – pentru relaţia dinte noi şi umblarea noastră împreună?“
Răspunsul lui Dumnezeu a fost: „Întreabă un orb dacă i-ar plăcea să vadă această pasăre
pe care o aude. Întreabă-l dacă i-ar plăcea să-şi vadă mama, tatăl, iubita.
Îţi spun că va striga şi îţi va spune că vrea să vadă.
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Şi tu ai nevoie să fii vindecat ca şi cei care nu văd cu ochii fizici, ca să poţi să Mă vezi
clar şi să putem umbla în unitate şi dragoste perfecte. Cum pot merge împreună doi oameni dacă
nu se înţeleg? Eşti de acord că vrei să vezi?“
Răspunsul lui Stan a fost: „Da, Doamne!“ La asta, Domnul a răspuns: „Atunci o vei face!
Te iubesc, Stan.“
Un alt răspuns a venit de la Fred VanAllmen:
„Doamne, cât de importanţi sunt ochii inimii mele? I-am folosit până acum? Cum ar
trebui să-i folosesc?“
„Sunt foarte importanţi. Cu ochii fizici tot ce poţi să vezi sunt hainele şi faţa oamenilor.
Cu ochii inimii vezi în interiorul lor. Vezi mai mult din imaginea întreagă. Vezi toate
circumstanţele implicate în orice situaţie. Eşti mai bogat cu ochii inimii decât cu ochii fizici. Mă
poţi vedea pe Mine cu ochii inimii tale. Şi Mă poţi vedea în toţi oamenii. Şi ceilalţi Mă vor
vedea pe Mine în tine... “
Ambele fragmente din jurnal au fost folosite cu permisiunea autorilor. Ele ilustrează ce
cred eu că spune Dumnezeu Bisericii referitor la restaurarea folosirii vedeniei spirituale în viaţa
noastră de rugăciune. De aceea în acest capitol voi defini ce înţelegem noi prin vedenie şi voi
prezenta diferite tipuri de niveluri ale vedeniei, un fundament biblic al folosirii viziunii din
Geneza până la Apocalipsa şi cum să vă pregătiţi să primiţi curgerea divină de vis şi vedenie. De
asemenea, voi examina modalităţile de a dezvolta ochii inimii şi de a-i aduce înaintea Domnului
să fie umpluţi. Apoi voi încheia arătându-vă cum să testaţi vedenia şi vă voi da un exemplu
despre puterea ei de vindecare, aşa cum a fost folosită într-o întâlnire cu Dumnezeu.
Văzând mişcarea lui Dumnezeu
Când vorbesc de vis şi vedenie, nu mă refer la reverie, ci mai degrabă la a vedea cu ochii
inimii mele mişcarea lui Dumnezeu în duhul. Profeţii erau numiţi „văzători“, bărbaţi şi femei
care vedeau în duhul mişcarea Dumnezeului Atotputernic (1 Samuel 9:9). Există două lumi şi
două tipuri de ochi. Pavel s-a rugat ca ochii inimii efesenilor să poate fi luminaţi, astfel încât ei
să cunoască realităţile spirituale (1:17,18). Dacă vrem să trăim în lumea spirituală, conştienţi de
ea şi sensibili la acţiunile Duhului Sfânt, atunci trebuie să ne folosim şi ochii spirituali.
Vedenia poate fi benefică în multe moduri. Poate fi folosită în comuniunea cu Isus, când
Îl văd stând lângă mine şi spunându-mi cuvintele vieţii. Poate fi folosită în slujirea celorlalţi, ca
atunci când Îl rog pe Isus să-mi arate cum vrea El să împlinesc nevoile cuiva. Atunci pot
răspunde vedeniei pe care mi-o dă El rostind-o, aşa cum Isus ne-a învăţat să ne rugăm: „Vie
împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ“. Verbul grecesc din această
frază este la modul imperativ, arătând o poruncă. La fel, când Isus Se uita la bolnavi, El vedea
sănătatea divină care e parte a împărăţiei cerurilor şi poruncea: „Fii vindecat!“ Şi oamenii erau
vindecaţi.
Tipuri de vedenii
Există cel puţin cinci tipuri de vedenii. Fiecare categorie este valabilă în egală măsură.
De asemenea, fiecare trebuie testată cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu.
Primul tip este primit noaptea ca vis sau vedenie. Pavel a primit o astfel de vedenie în
Fapte 16:9. El încercase să predice Evanghelia în câteva oraşe, dar fusese oprit de Duhul Sfânt.
Din anumite motive, el nu putea primi călăuzirea Domului prin modalităţile uzuale. În timpul
nopţii, Dumnezeu i-a dat o vedenie a unui bărbat macedonean care striga după ajutor, şi asta l-a
condus pe Pavel în pasul următor al slujirii sale.
Când dorm, inima mea este trează ş foarte capabilă să primească mesaje de la Domnul.
El îmi poate arăta, pitoresc şi simbolic, condiţia duhului meu, temerile mele, mâniile şi durerile.
El îmi poate revela, adesea prin imagini figurative, situaţii care au nevoie de rugăciune din
partea mea. Domnul şi Eu putem chiar să purtăm o conversaţie, cum au făcut Solomon în 1
Împăraţi 3 şi Daniel în Daniel 7.
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Acum câţiva ani, am visat că-L văd pe Isus stând în biserica la care mergeam când eram
copil. M-am apropiat de El şi I-am pus întrebarea care îmi stătea constant pe inimă: „Cum pot
învăţat să-Ţi aud vocea?“ El a răspuns: „Eşti pe drumul cel bun. Continuă şi nu te lăsa.“ Această
experienţă m-a încurajat foarte mult şi mi-a dat speranţă să continui căutarea. Mulţi dintre
studenţii mei au dialoguri similare cu Domnul în visele lor, dialoguri care i-au convins de
valoarea experienţei viselor.
Al doilea tip de vedenie este primită în transă. Petru a avut o astfel de experienţă în Fapte
10:10-16. În această vedenie, Domnul i-a spus în mod simbolic că Neamurile nu mai erau
„necurate“ şi l-a pregătit pentru a-l sluji pe centurionul Corneliu. Mulţi ani, acesta a fost singurul
fel de vedenie pe care l-am recunoscut. Dar când am ajuns să ştiu mai multe despre dragostea lui
Dumnezeu pentru mine şi despre dorinţa Lui de a avea părtăşie cu mine, am fost convins că
transele nu sunt prima Lui opţiune. În general, vedeniile în transă par să se petreacă atunci când
El nu poate ajunge altfel la noi.
O altă formă de vedenie presupune să vedem în exteriorul nostru cu ochii spirituali. De
exemplu, în Fapte 7:55,56, Ştefan şi-a aţintit privirea spre cer şi L-a văzut pe Isus stând la
dreapta lui Dumnezeu. El privea, dar vedea nu doar cu ochii fizici; el vedea cu ochii spirituali în
lumea spirituală.
Când vorbesc despre vedenie în această carte, nu mă refer la aceste trei feluri de vedenie:
vis, transă şi vedere în exteriorul nostru. Mai sunt două tipuri de vedenie care sunt mai comune
şi mai puţin spectaculoase. Dumnezeu vrea să fie natural cu noi, deşi noi Îi asociem de obicei
vocea cu bubuitul unui tunet şi cu o perdea de nori. El vrea să ne vorbească aşa cum suntem noi.
Adesea aceste întâlniri sunt atât de normale şi de naturale încât suntem tentaţi să le neglijăm,
crezând că sunt doar produsele minţii noastre. Următoarele două tipuri de vedenie sunt blânde,
simple şi normale.
Al patrulea tip este o imagine interioară spontană, pe care nu o căutăm noi. Ea este
recepţionată în acelaşi mod ca vocea lui Dumnezeu. Aşa cum uneori mi se întâmplă să-mi vină
în minte numele unei persoane şi să ştiu că trebuie să mă rog pentru ea, la fel experimentez
vederea feţei unei persoane şi simt chemarea să mă rog. Poate nu sunt în timpul de rugăciune sau
închinare când vine această vedenie; adesea apare pur şi simplu de nicăieri. Imaginea este de
obicei luminoasă şi blândă, şi se vede în interior. Sondându-mi audienţa de la cursuri am aflat că
mulţi creştini au experimentat acest fel de vedenie.
Ultimul fel de vedenie este similar acestuia, cu deosebirea că este primit când Îl căutăm
pe Domnul în rugăciune sau închinare. Când sunt înaintea Domnului, Îl întreb dacă este ceva ce
vrea El să-mi arate şi Îi dedic intenţionat ochii inimii mele, aşteptând ca El să-i umple cu
vedenie şi revelaţie. Vedenia aceasta este la fel, luminoasă şi blândă, şi am descoperit că o pot
altera dacă aleg să fac asta. Desigur, nu vreau să o modific, pentru că dorinţa mea nu este să văd
visuri de-ale mele, ci vedenii date de Domnul. Acest fel de vedenie este principala la care mă voi
referi în această carte. (Consultaţi Apendicele D pentru o listă de 12 cuvinte din Noul Testament
în greacă folosite pentru a descrie experienţe revelatoare.)
Daniel văzătorul
Este corect să cred că aceste vedenii blânde, spontane, care îmi apar deodată în inimă în
timpul rugăciunii sunt chiar întâlniri spirituale cu Dumnezeu? Biblia ne arată clar că sunt. În
Daniel 4:13,14, Nebucadneţar a întâlnit un înger într-o vedenie din mintea lui: „În vedeniile
care-mi treceau prin cap în patul meu mă uitam şi iată că s-a coborât din ceruri un străjer sfânt.
El a strigat cu putere şi a vorbit aşa...“ (sublinierea autorului).
Mulţi dintre noi nu am crede că o întâlnire cu un înger ar putea avea loc într-o vedenie
din mintea noastră. Totuşi, învăţătura din Biblie este foarte clară.
Gândiţi-vă, de asemenea, la Daniel 7:1,13 şi 15. Daniel L-a întâlnit pe Cel Îmbătrânit de
zile şi pe Cel ca un Fiu al Omului într-o vedenie pe care a avut-o în mintea lui: „În anul dintâi al
lui Belşaţar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis şi a avut vedenii în mintea lui pe când
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era în pat; apoi a scris visul şi a istorisit lucrurile de căpetenie... M-am uitat în timpul vedeniilor
mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un Fiul al Omului; a înaintat spre Cel
Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui... Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul şi vedeniile
din capul meu m-au înspăimântat.“
Noi putem să-I întâlnim pe Dumnezeu Tatăl, pe Fiul Lui şi îngerii Lui în vedenii din
mintea noastră când medităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste vedenii pot prinde viaţă şi chiar
prind şi ele sunt chiar întâlniri dintre Dumnezeu şi om. Folosindu-ne capacitatea vizionară, noi Îi
prezentăm lui Dumnezeu ochii inimilor noastre, rugându-L să ni-l umple.
Un fundament biblic
Visurile şi vedeniile au fost o parte integrantă a comunicării lui Dumnezeu cu omul în
Biblie. În ambele Legăminte, Dumnezeu a folosit rhema şi vedenia pentru a stabili contactul cu
omul.
Capacităţile noastre de a auzi şi de a vedea la nivel spiritual sunt cele două simţuri
spirituale principale folosite pentru a interacţiona cu Dumnezeu. În Geneza 12, Dumnezeu i-a
vorbit lui Avram, promiţându-i că va face din el o mare naţiune. Asta a fost rhema, cuvântul
rostit al lui Dumnezeu pentru el. Avram a ascultat de acest cuvânt şi a umblat în ascultare de
Domnul. Mai târziu, Domnul S-a întors la Avram cu următorul cuvânt:
„Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare: aşa că, dacă poate număra
cineva pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie numărată... Uită-te spre cer şi
numără stelele, dacă poţi să le numeri. Şi i-a zis: «aşa va fi sămânţa ta»“ (Geneza 13:16, 15:5).
Domnul i-a oferit lui Avram o imagine a rhema, astfel încât dacă s-ar fi uitat în sus la cer
sau în jos la pământ el şi-ar fi amintit de promisiunea lui Dumnezeu pentru el. Următorul verset
subliniază puterea vedeniei:
„Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire“
(Geneza 15:6).
Ce declaraţie extraordinară! Vedenia cristalizează rhema şi produce credinţă în inima lui
Avram. Ca rezultat al vedeniei, credinţa lui Avram a trecut de la mintea lui la inima lui.
Balaam a fost un profet a cărui abilitate de a auzi ce spune Dumnezeu era atât de
respectată, încât până şi împăratul Moabului l-a chemat în ajutor. Pentru că (la început) Balaam
nu ar fi vorbit decât ce ar fi auzit de la Domnul, el nu a putut să-i blesteme pe israeliţi, aşa cum
i-a cerut împăratul. În Numeri 24:2-4 şi 15,16, Balaam vorbeşte despre sine ca despre „omul cu
ochii deschişi... care aude cuvintele lui Dumnezeu, care vede vedenia Celui Atotputernic“. El
primeşte revelaţie şi prin rhema, şi prin vedenie.
Vedenia a jucat un rol foarte important şi în slujirea lui Isus. În Ioan 5:19,20, El a spus:
„Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face
Tatăl face şi Fiul întocmai. Căci tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face...“ (sublinierea
autorului).
Trei capitole mai încolo, El repetă aceste cuvinte: spun ce am văzut la Tatăl Meu“ (Ioan
8:38). Isus a declarat că El nu poate face nimic din proprie iniţiativă. Toată puterea şi autoritatea
Lui veneau din iniţiativa Tatălui Lui. Dacă El L-a văzut pe Dumnezeu punându-Şi mâinile peste
bolnavi şi vindecându-i, atunci şi El Şi-a pus mâinile peste bolnavi şi ei erau vindecaţi. Dacă L-a
văzut pe Dumnezeu scoţând demoni, Isus le poruncea demonilor şi ei plecau. Acţiunile Lui
decurgeau numai din lucrarea lui Dumnezeu Tatăl, pe care L-a văzut în vedenie şi L-a auzit prin
rhema.
Mi-am propus în duhul meu că vreau să trăiesc cum a trăit Isus. Am luat decizia că nu
voi trăi prin ceea ce vedeau ochii mei fizici, ci că voi răspunde doar la ceea ce văd ochii mei
spirituali. „Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice“ (2
Corinteni 4:18). Ştiu că Dumnezeu mă iubeşte şi că îmi va arăta ce face dacă îmi deschid pur şi
simplu ochii spirituali pentru a vedea. (Vom vorbi despre modalităţile de a face asta într-un
capitol viitor.)
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Isus nu doar că a avut vedenii cu Sine Însuşi, dar El a şi învăţat oamenii în limbaj
figurativ. Matei 13:34 spune că „Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; şi nu le
vorbea deloc fără pildă“. O pildă este o imagine creată cu ajutorul cuvintelor. Ea ne arată lumea
prin lentilele imaginaţiei divine. Când Isus a văzut un câmp gata de seceriş, pentru El a fost o
imagine a inimilor oamenilor gata să fie aduse în împărăţie. Când a văzut viile pline de rod,
pentru El a fost o imagine a roadelor pe care le aducem noi dacă rămânem în El. Isus a învăţat
mulţimile creionând imagini cu ajutorul cuvintelor Sale, astfel încât ei să poată vedea realitatea
spirituală.
Şi mai uimitor, Isus nu doar că a văzut imagini şi a învăţat oamenii prin imagini, dar în
Coloseni 1:15 Pavel Îl numeşte „imaginea Dumnezeului Celui nevăzut“. De-a lungul vechiului
legământ, Dumnezeu a căutat să Se reveleze poporului Lui. El le-a dat legi şi porunci, preoţi şi
profeţi, şi cortul şi templul. pentru a revela aspecte ale ceea ce este El.
Totuşi, oamenii nu au înţeles. Noi nu înţelegem. De câte ori ne-am gândit la Dumnezeu
ca la un judecător nemilos care atribuie pedepse pentru păcatele şi slăbiciunile noastre. Aşa că
Dumnezeu a decis să înlăture toate concepţiile greşite şi să ne dea o imagine a ceea ce a spus: La trimis pe Isus. Nu mai e nicio îndoială în legătură cu felul de a fi al lui Dumnezeu, pentru că
avem imaginea vie care ni-L revelează. Când privim modul în care a umblat Isus printre oameni
vedem că Dumnezeu este bun şi blând şi plin de compasiune. Gloria lui Dumnezeu este revelată
în Fiul Lui, imaginea şi plinătatea lui Dumnezeu.
Am amintit deja într-un alt context relaţia strânsă dintre visuri şi vedenii în lucrarea
Duhului Sfânt în Fapte 2:17. „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu
peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi
bătrânii voştri vor visa visuri.“
Cred că trăim într-o perioadă de revărsare puternică a Duhului Sfânt. Şi, conform Fapte
2:17, cred că trebuie să ne aşteptăm la o curgere de profeţie, visuri şi vedenii odată cu această
revărsare. De aceea mă aştept ca vedenia să fie o curgere normală, naturală în inimile
credincioşilor.
Locul central al vedeniei în întâlnirile spirituale este atestat şi în Apocalipsa 1:10,11.
Sunt nişte versete fascinante pentru că ilustrează câteva dinte principiile care ne pot conduce la
un dialog cu Dumnezeu. Ioan spune: „În ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea
un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, care zicea: «ce vezi, scrie într-o carte...»“.
Ioan era în Duhul; asta înseamnă că el era liniştit, în contact cu Duhul Sfânt din el. El a
auzit o voce; asta este rhema. El a scris revelaţia; asta e jurnalul, despre care vom vorbi pe larg
în capitolul următor. Şi el a văzut vedenia. Ioan chiar a intrat în vedenie, a vorbit cu îngerii şi a
fost parte a activităţii pe care o vedea că are loc în lumea spirituală.
Deci, de la Geneza la Apocalipsa, vedenia a fost folosită pentru a stabili contactul dintre
Dumnezeu şi om, a cristaliza rhema, a ilustra adevărul spiritual şi a mări credinţa. Încă mai am o
întrebare sâcâitoare: De ce a ales Dumnezeu să vorbească în imagini şi parabole pentru a ne
învăţa despre adevărul spiritual? De fapt, de ce întreaga Biblie este o serie de poveşti? Poveştile
lasă atât de mult loc pentru neînţelegere şi dezacord. Mi se pare că ar fi fost mai eficient să ni se
dea o carte de teologie sistematică. Asta e ce aş fi făcut eu. Aş fi expus toate doctrinele
importante într-un grafic frumos, clar. Atunci nu ar mai fi loc pentru eroare, neînţelegere sau
dezacord.
Dar Dumnezeu mi-a revelat că El a avut un motiv foarte bun pentru care a scris poveşti
mai degrabă decât teologie pură sau grafice: o imagine creată cu ajutorul cuvintelor mişcă şi
aprinde inima. Analiza poate doar să satisfacă mintea. Şi Dumnezeu este mai interesat să ne
atingă inimile. De aceea, mult din ceea ce ştim despre El ne este revelat printr-o serie de
imagini.
Valoarea vedeniei
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Dr. David (Paul Yonggi) Cho, pastor al celei mai mari biserici din lume, crede foarte
mult în puterea imaginilor. El a declarat că limbajul Duhului Sfânt este reprezentat de visuri şi
vedenii, ceea ce înseamnă că, atunci când Duhul Sfânt vrea să-mi vorbească, El va folosi în mod
normal visuri şi vedenii. Dr. Cho a mai arătat că abilitatea lui de a fi creativ vine când începe să
„clocească“ visuri şi vedenii.
Misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o este să fie mereu „însărcinat“ cu visuri şi viziuni.
Unul dintre aceste visuri a fost să sporească numărul de membri ai bisericii lui – acum are peste
700.000 de membri şi el predică săptămânal chiar la mai mulţi de atât. Dr. Cho vede cu ochii lui
spirituali un număr mai mare de membri decât văd ochii lui fizici.
Poate nu există un loc în care valoarea vedeniei să fie mai uşor recunoscută decât în
abilitatea de a fi creativ. Dumnezeu este, categoric, cea mai creativă Fiinţă din univers. El ESTE
Creatorul. Abilitatea de a crea apare într-un duh creativ. Duhul lui Dumnezeu se mişca deasupra
apelor (Geneza 1:2) şi El a chemat la fiinţă lucruri care nu existau. Şi iată că au apărut lumile!
Nu poţi crea nimic dacă nu ai mai întâi o imagine, o vedenie a acestui lucru. Cu mult
timp înainte să se ridice un zgârie-nori există un arhitect care şi-l imaginează până în cel mai mic
detaliu. Când Michelangelo se uita la bucata enormă de marmură, el nu vedea o piatră grosolană
de mină, cum vedeau toţi ceilalţi; el vedea în ea frumuseţea siluetei unui tânăr. Pe măsură ce
sculpta piatra, el nu crea acea siluetă, ci mai degrabă elibera statuia magnifică a lui David pe
care o văzuse în ea.
Dumnezeu a pus în fiecare om un duh. Asta deosebeşte omenirea de lumea animalelor:
omul are un duh; animalele nu au. Toţi oamenii au capacitatea de a crea, fiecare până la un
anumit nivel, prin duhul care este în ei. Dar noi am fost concepuţi de Dumnezeu pentru a-I
împrumuta această capacitate creativă a duhurilor noastre Duhului Sfânt, pentru a o întregi. Noi
trebuie să-L rugăm pe Duhul Sfânt să fie peste noi, să curgă prin noi şi să ne ajute să ne
supunem voia Dumnezeului Atotputernic. Mai degrabă decât să creăm ceva prin abilităţile
noastre, noi suntem vase prin care Dumnezeu Se mişcă şi-Şi face lucrarea.
Avraam: naşterea unui miracol
Avram este exemplul clasic despre cum aduce Dumnezeu un miracol creator până în
duhul uman. Întâi, Dumnezeu i-a vorbit lui Avram:
„Domnul zisese lui Avram: «Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino
în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare...»“ (Geneza 12:1,2).
Apoi, Dumnezeu a pus o imagine în inima lui Avram. Domnul i-a apărut într-o viziune
(Geneza 15:1) şi i-a arătat miracolul împlinit. „Şi după ce l-a dus afară (pe Avram), i-a zis:
«Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să ne numeri.» Şi i-a zis: «Aşa va fi sămânţa ta.»“
(Geneza 15:5). Concepţia a avut loc: scopurile Dumnezeului Atotputernic au fost plantate în
inima unui om. În el a fost pusă o sămânţă care, după ce a germinat şi a crescut, a dat naştere
acţiunilor şi scopurilor creatoare ale Dumnezeului Atotputernic.
Cuvântul rostit al lui Dumnezeu în inima lui Avram, împreună cu vedenia divină de la
Dumnezeu, a produs în Avram – ceea ce e foarte important – un nivel extraordinar de credinţă,
acea credinţă pe care şi Dumnezeu a remarca-o în mod deosebit: „El a crezut pe Domnul şi
Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire“ (Geneza 15:6).
Exact asta se va întâmpla cu orice persoană care vorbeşte cu Dumnezeu şi primeşte de la
El rhema şi vedenie. Ea va concepe ideile creatoare ale Dumnezeului Atotputernic în duhul ei, şi
ele vor produce în interior un nivel extraordinar de credinţă. Printr-o astfel de comunicare cu
Dumnezeu eu am fost transformat dintr-un pesimist plin de frică într-un optimist plin de
credinţă.
Avram a păstrat rhema şi vedenia în inima lui şi „el nu s-a îndoit de făgăduinţa lui
Dumnezeu, prin necredinţă, şi, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin
încredinţat că El ce făgăduieşte poate să şi împlinească“ (Romani 4:20,21).
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Avram a rostit apoi cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum i se poruncise. Dumnezeu i-a spus:
„Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor oameni“
(Geneza 17:5). Numele „Avraam“ înseamnă „tatăl multora“, deci Dumnezeu i-a cerut să declare
ce i-a promis El de fiecare dată când îşi rostea numele.
Avraam a acţionat conform cuvântului şi vedeniei pe care le primise în inima lui şi soţia
lui Sara l-a născut pe Isaac, copilul promisiunii (Geneza 21:1-5). Ce exemplu minunat despre
cum scopurile creatoare ale lui Dumnezeu pot fi aduse la viaţă prin duhurile noastre în lumea
noastră fizică!
Cred că fiecare persoană care începe să dialogheze cu regularitate cu Dumnezeu va găsi
în duhul ei o răbufnire de creativitate pe care nu a mai experimentat-o până atunci. Cred că dacă
dialogul cu Dumnezeu este redat Bisericii lui Isus Hristos, Ea va deveni cea mai creativă forţă
din lumea de azi. Nimic nu va putea să o egaleze. Datorită Bisericii vor apărea soluţii creative la
problemele dificile ale lumii şi lumea va fi vindecată într-un mod care nu a mai fost
experimentat din vremea când Fiul lui Dumnezeu umbla prin Palestina. Eu mărturisesc că, de
când un astfel de dialog şi o astfel de comuniune cu Dumnezeu au fost restaurate în viaţa mea,
am experimentat cei mai creativi şi productivi ani.
Umaniştii au recunoscut adevărul că este o putere creatoare în duhul uman. Dar în
calitate de creştini noi ştim adevărul întreg: duhul uman a fost conceput pentru a fi pântecele în
care să fie plantate şi incubate ideile creatoare şi energiile de la Duhul Sfânt şi, la vremea
potrivită, să prindă viaţă în lumea Lui. Şi noi ştim că toată gloria şi onoarea pentru realizările
noastre I se cuvin doar lui Isus.
Când Duhul îmi spune un cuvânt, El îmi dă o imagine pe care să o păstrez ca sa-mi
amintesc cuvântul Lui. Când mă pregătesc să predau, Îi cer Duhului Sfânt o vedenie a ceea ce
vrea El să se înfăptuiască. Când predau, am această vedenie în faţa ochilor şi vorbesc cu scopul
de a o vedea împlinindu-se. Când scriu această carte, am în faţa ochilor vedenia Bisericii lui Isus
Hristos transformată prin restaurarea unui dialog intim cu Dumnezeu.
Ca să rezum, amintiţi-vă de Avraam, tatăl credinţei.
Etapa întâi – Concepţia
1. El a auzit vocea lui Dumnezeu (Geneza 12:1-3).
2. El a văzut cu ochii credinţei (Geneza 15:5,6).
Etapa a doua – Incubaţia
3. El a meditat la asta cu o inimă plină de credinţă (Romani 4:20,21).
4. El a rostit cuvântul credinţei (Geneza 17:5).
5. El a acţionat prin credinţă (Geneza 17:23).
Etapa a treia – Naşterea
6. El a primit promisiunea credinţei (Geneza 21:5).
Pregătirea pentru a primi
Când aveam cam doisprezece ani, am renunţat la orice imaginaţie şi vedenie. Urma să
devin bărbat, aşa că am lăsat deoparte astfel de lucruri copilăreşti. Visul şi vedenia erau
neimportante; nu aveau valoare pentru mine. Ştiam că numai logica, analiza şi cunoaşterea erau
de folos ca să abordez cu succes lumea adultă reală. Pentru că nu am folosit aceste daruri, ele sau atrofiat repede şi în scurt timp nu am mai putut vedea nimic în duhul, chiar dacă aş fi vrut. De
acea, când am fost convins de importanţa folosirii ochilor inimii mele, mi-a fost foarte greu să
încep să umblu în această realitate. Am descoperit trei condiţii pe care trebuia să le îndeplinesc
pentru a începe să comunic cu Dumnezeu prin vedenie spirituală.
În primul rând, trebuia să fiu convins de valoarea trăirii în visuri şi vedenii. Pentru mine,
asta a presupus un studiu meticulos al Scripturilor, ca să găsesc locul vedeniilor şi visurilor în
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Lume (Apendice E). Numai după ce am descoperit importanţa ochilor inimii în întâlnirea
spirituală am fost gata să încep să caut în duhul vedenia de la Dumnezeul Atotputernic.
Dar, după atât de mulţi ani de nefolosire, capacitatea mea vizionară nu a început să
primească imediat şi în mod natural imagini din lumea spirituală. De aceea, al doilea lucru pe
care a trebuit să-l fac a fost să pun deoparte timp ca să-I ofer lui Dumnezeu în mod deliberat
ochii inimii mele. Când ajungeam să mă liniştesc, întrebam: „Tată, e ceva ce vrei să-mi arăţi?“
Apoi mă uitam să văd. (Vedeţi, de exemplu, Daniel 7:2,9,13 şi 8:2,3,5.) Aştept în tăcere şi cu
răbdare şi cu fiinţa mea interioară concentrată complet asupra lui Isus. Deodată apare o
înştiinţare interioară şi încep să văd lucrarea lui Dumnezeu în interiorul meu.
Când am venit pentru prima dată la Dumnezeu căutând vedenii, a trebuit să vin cu
credinţa că El îmi poate vorbi prin imagini, vedenii şi imagini interioare. Evrei 11:6 spune că cel
care vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că El îi răsplăteşte pe cei care-L caută.
Dacă nu cred că Dumnezeu vrea să-mi vorbească prin vedenii, atunci nu voi primi revelaţie de la
El în acest mod. Dacă încep să primesc o imagine interioară şi imediat mă întreb dacă este de la
El, imaginea dispare pentru că îndoiala îmi blochează receptivitatea. Vă voi explica asta în
detaliu în capitolele următoare, dar deocamdată să convenim că putem dialoga cu Dumnezeu
numai prin credinţă.
Să ne dezvoltăm ochii inimii (Efeseni 1:18)
Biblia ne vorbeşte despre cum să ne întărim simţurile spirituale prin folosire. Sunt câteva
lucruri pe care le putem face pentru a ne consolida capacitatea de a vedea în duhul. Poate cea
mai uşoară şi mai comună modalitate pentru a ajunge să profităm de vedenie în scopuri
spirituale este să intrăm într-o poveste din Biblie. Pur şi simplu reprezentaţi-vă acţiunea pe
măsură ce se desfăşoară. Cereţi-I Duhului Sfânt să folosească vedenia şi să vă arate ce vrea să vă
vorbească prin acea poveste. O va face. Fiţi atenţi la ce face El. Nu priviţi doar ca un observator,
ci intraţi în imagine şi deveniţi parte a acţiunii.
Seria pentru copii Superbook este un exemplu excelent pentru asta, pentru că foloseşte
muzica lui Don Francisco şi Carman, doi cântăreşti şi compozitori care au cu adevărat ungere.
Multe din cântecele lor sunt reconstituiri ale povestirilor biblice, adesea la persoana întâi, ca şi
cum ei chiar ar fi implicaţi în poveste. Dacă lăsăm vedenia şi emoţiile noastre să curgă odată cu
acţiunea cântecului, putem înţelege cum era să trăieşti aceste experienţe.
Eu de obicei chestionez creştinii care audiază seminariile mele şi am descoperit că circa
două treimi dintre adulţi vizualizează o scenă din Biblie când citesc. O treime nu face asta.
Pentru cele două trei a fost un şoc să afle că sunt oameni care pur şi simplu citesc povestirile în
mod analitic, pentru conţinutul teologic. La fel, şi pentru acea treime a fost o mare surpriză să
afle că atât de mulţi oameni din jurul lor vizualizează de obicei scenele biblice pe măsură ce
citesc.
Din moment ce Dumnezeu ne spune că venim la El precum copiii şi, desigur, toţi copiii
vizualizează o poveste când o citesc, am decis ca de acum înainte să citesc folosind vedenia.
Este un mod excelent de a restaura folosirea unui „muşchi“, abilitatea noastră vizionară, care
pentru mulţi dintre noi s-a atrofiat cumva. Vă încurajez să vă folosiţi ochii inimii când citiţi
Scriptura (Efeseni 1:18).
Nu uitaţi că Duhul Sfânt locuieşte în voi şi că Îi puteţi cere Lui să facă vedenia să prindă
viaţă cu propria Lui viaţă şi apoi să-L lăsaţi să vă poarte unde vrea El. Dumnezeu vă va întâlni în
mijlocul studiului vostru biblic cu o curgere a vieţii Lui divine. Pur şi simplu relaxaţi-vă când
citiţi. Vizualizaţi scena cu ochii minţii şi cereţi-I Duhului Sfânt să preia controlul. Veţi fi
surprinşi de cât de multă viziune va începe să curgă în voi. Biblia spune că nu avem pentru că nu
cerem (Ioan 16:24, Iacov 4:2b).
Să vedem în timpul rugăciunii
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Un alt moment potrivit pentru a vedea în Duhul este în timpul rugăciunii. Când îmi
liniştesc inima, Îl rog pe Domnul să-mi arate ce vrea El. Îl văd pe Isus stând acolo cu mine,
ascultând ce-I spun. Adesea Îl văd cu mine într-un decor biblic, de exemplu umblând pe malul
mării sau stând la o fântână.
Dar nu forţez şi nu încerc să zugrăvesc în detaliu dacă asta nu se întâmplă în mod
natural. Cel mai important lucru este sentimentul prezenţei Lui. Soţia mea şi cu mine, printre
multe alte lucruri, am observat că atunci când am început să folosim vedenia în rugăciune nu am
văzut în mod natural faţa lui Isus. Prezenţa Lui ne-a impresionat. El este o fiinţă a dragostei –
dragoste agape, dragoste care nu poate fi cuprinsă cu mintea. Pe urmă I-am văzut faţa, cu ochi
uimitori, plini de compasiune, dar trăsăturile feţei nu sunt necesare, nici măcar importante,
pentru acest fel de rugăciune. Compasiunea şi dragostea Lui, oricum, sunt semnificative.
Important este că am ajuns să-L întâlnim şi apoi L-am lăsat pe Duhul Sfânt să preia controlul.
Mă uit cu atenţie la Isus în vedeniile mele. Nu mă lupt şi nici nu mă uit pe furiş, nu mă
străduiesc să fac ceva să apară. Pur şi simplu mă uit prin credinţă, concentrându-mi atenţia
asupra lui Hristos din mine. Când Duhul Sfânt preia controlul, Îl văd pe Isus începând să Se
mişte şi să vorbească. Cuvintele Lui sunt înţelepciune şi viaţă şi faptele Lui sunt dragoste şi
pace. Ca Ioan în Apocalipsa, eu sunt în Duhul; mă uit şi văd şi aud.
Am descoperit că asta funcţionează mai ales când mijlocesc pentru alţii. Îi văd cu ochii
minţii mele şi Îl rog pe Isus să vină şi să facă pentru ei ce vrea El. Îl văd venind la ei şi rostesc ce
Îl văd pe El că face. Poate Îşi pune mâinile peste ei şi rosteşte vindecare. Poate că-i ia în braţele
Sale şi le oferă mângâierea pe care niciun om nu poate să le-o ofere. Am experimentat asta când
mă rugam pentru o femeie în vârstă înainte de o operaţie. Am început să mă rog pentru
vindecarea ei şi cu ochii minţii au văzut-o întinsă pe patul de spital. Când o priveam, L-am văzut
pe Isus venind, ridicând-o în braţele Lui şi ducând-o acasă să fie cu El. M-am rugat cu voce tare
pe baza a ceea ce am văzut, pe Isus purtând-o în braţe şi dându-i pace când o ducea acasă. Pe
urmă am vorbit cu cei dragi ai ei despre nevoia de a şti voia Domnului şi despre faptul că uneori
trebuie să-i eliberăm pe cei dragi în odihna binecuvântată a morţii.
Prin acest incident şi multe altele la fel, m-am convins că rugăciunea în Duhul presupune
să rosteşte rhema şi vedenia pe care ţi le dă Dumnezeu. El nu e limitat de rugăciunile noastre să
acţioneze într-un anume fel; dar El ne dă revelaţii şi ne cere să le rostim.
Altădată mă rugam pentru Congresul American. L-am rugat pe Domnul să-mi arate o
vedenie a ceea ce vrea El să facă în şi prin aceşti oameni, ale căror gânduri şi decizii sunt atât de
importante pentru lumea în care trăim. El mi-a arătat camera în care se întâlnesc, cu fiecare
persoană la locul ei. Apoi am văzut raze de lumină ca fulgerul coborând din cer şi atingându-l pe
fiecare parlamentar. Am început să mă rog ca lumina lui Dumnezeu să-l umple pe fiecare şi ca
înţelepciunea şi curăţenia Lui să curgă prin fiecare dintre ei. Când am încetat rugăciunea razele
de lumină curgeau încă în jos pentru a-l atinge pe fiecare. Aşa că m-am rugat iar şi nu m-am
oprit până când vedenia nu s-a estompat.
Să vedem în timpul închinării
Lauda şi închinarea au căpătat semnificaţie nouă şi putere când am început să vizualizez
ce cântam şi să-L las pe Duhul Sfânt să controleze vedenia. Când cânt despre a îngenunchea
înaintea Lui mă văd îngenunchind la picioarele Lui. Când cânt despre sacrificiul Lui, văd crucea
şi privesc cum El Îşi dă viaţa pentru mine. Când cânt despre Domnia Lui, mă văd alăturându-mă
îngerilor şi numeroşilor închinători de dinaintea tronului. Eu pot să aleg scena, dar Duhul Sfânt
va prelua controlul şi îmi va da vedenia. Uneori Îl văd mişcându-Se prin adunare şi răspunzând
nevoilor oamenilor. Uneori El doar îmi zâmbeşte cu o dragoste pe care nu o pot descrie.
Altădată, Patti vizualiza un cântec în timpul serviciului de închinare şi Duhul i-a dat o
vedenie incredibilă care a durat aproape jumătate de oră! (Povestea aceasta apare într-un alt
capitol.) Pe când adunarea trecea de la un cântec la altul, fiecare a fost asimilat în vedenie şi a

38

devenit fundalul pentru acţiunea care avea loc. Închinarea chiar devine o întâlnire spirituală când
lăsăm să fie implicate simţurile inimilor noastre!
Din nou, când chestionez grupuri de creştini, aflu că un sfert dintre ei îşi folosesc în mod
normal ochii inimii în închinare şi vizualizează scena despre care cântă, lăsându-L pe Duhul
Sfânt să-i poarte unde vrea El. Recomand ca şi cei care nu sunt în acest grup să înceapă să-şi
prezinte ochii inimii înaintea lui Dumnezeu când cântă. În general, El nu umple ceea ce nu-I
dedicăm. Profeţii erau „văzători“ pentru că erau „privitori“.
Să vedem în somn
Studiind visul şi vedenia în Scriptură văd clar că visurile mele sunt expresii naturale ale
unei lumi interioare. Visurile nu sunt prelucrări amestecate ale evenimentelor de peste zi, ci mai
degrabă expresia simbolică a inimii mele în legătură cu ce simt în profunzime. Ele oferă o cale
naturală şi accesibilă pentru întâlnirea spirituală. Când Solomon I-a cerut Domnului
înţelepciune, era în vis. (1 Împăraţi 3:5-15). Multe din profeţiile lui Daniel au fost primite în vis
(de exemplu, Daniel 7:1). Şi chemarea lui Pavel să slujească în Macedonia a venit ca o vedenie
noaptea (Fapte 16:9,10).
După ce am acceptat visurile ca o cale validă a comunicării spirituale, am decis să încep
să le ascult. Desigur, îmi aminteam doar unul sau două pe an, aşa că nu m-am aşteptat să obţin
foarte multe în urma acestei decizii. Dar e ceva care se întâmplă când începem să ne luăm
visurile în serios. Deodată, ele încep să ne vorbească. Chiar în noaptea în care am luat decizia,
am avut trei visuri distincte pe care mi le-am amintit când m-am trezit. Am văzut aceleaşi lucruri
întâmplându-se în mod repetat şi cu studenţii mei. Când recunoaştem valoarea visurilor, ele
încep să ne vorbească.
Pentru ca visurile să fie utile, trebuie în primul rând să mi le amintesc. Apoi trebuie să le
înţeleg. De aceea, încerc să-mi notez visurile imediat ce mă trezesc, cum a făcut Daniel: „Daniel
a visat un vis şi a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul şi a istorisit
lucrurile de căpetenie“ (Daniel 7:1). Pe urmă Îl rog pe Domnul să-mi dea interpretarea visului.
Cred că El va face asta pentru voi şi pentru mine, aşa cum a făcut-o pentru Daniel: „Pe când eu,
Daniel, aveam vedenia aceasta şi căutam s-o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea
înfăţişarea unui om. Şi am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai care a strigat şi a zis:
«Gavrile, tâlcuieşte-i vedenia aceasta»“ (Daniel 8:15,16).
Interpretarea visurilor est un subiect fascinant pe care o să vreţi să-l exploraţi pe mai
departe, pentru a adânci comunicarea cu Dumnezeu. Vă recomand călduros două cărţi despre
acest subiect: Dream Interpretation de Herman Riffel şi Dream Dreams de Steve şi Dianne
Bydeley.
Un ecran – trei proiectoare
Un mod prin care putem înţelege capacitatea noastră vizionară este să ne gândim la ea ca
la un ecran care poate fi folosit de trei proiectoare. Un proiector este Satan, unul este sinele şi
unu este Duhul Sfânt.
Un principiu spiritual spune că orice nu-I prezentăm intenţionat lui Dumnezeu este
umplut de Satan. Pentru că Biserica nu a fost învăţată cum să-şi prezinte ochii inimii lui
Dumnezeu, Satan a preluat controlul asupra lor fără ca noi să ştim. De aceea imaginaţia noastră
este plină adesea cu lucruri rele, ca pofta, îngrijorarea, eşecul şi înfrângerea. Putem experimenta
asta atât de des, încât putem fi tentaţi să ne acuzăm imaginaţia ca fiind instrumentul diavolului.
De câte ori vă confruntaţi cu o posibilă situaţie explozivă şi spuneţi: „Parcă văd. O să fie
groaznic!“ Sau să presupunem că soţul tău se întoarce târziu de la muncă. Ce imagini vezi pe
ecranul interior? Un accident? O aventură? Cu siguranţă trebuie să fie ceva groaznic şi Satan
este mai mult decât fericit să-ţi ofere o gamă interminabilă de variante nefericite.
Trebuie să tăiem instantaneu orice imagine care apare pe ecranul interior de la
proiectorul lui Satan. Trebuie să facem fiecare gând rob ascultării de Hristos (2 Corinteni 10:5).
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Capacitatea noastră de a vedea în Duhul este un dar incredibil. Să ne ridicăm în autoritatea lui
Isus Hristos şi să-l recuperăm pentru scopurile Lui!
Proiectorul meu
Eu însumi sunt operatorul celui de-al doilea proiector. Am puterea să-l folosesc pentru
bine sau pentru rău. Isus vorbeşte despre uitatul la o femeie „ca s-o pofteşti“. Nu-l putem învinui
pe Satan pentru asta. Este ideea mea şi imaginea mea interioară. Eu aleg atitudinea cu care mă
uit la o femeie. Eu mă uit ca s-o poftesc. De asemenea, eu creez o imagine a ei aşa cum vreau eu
să o văd. Pas cu pas, îmi creez mica fantezie. Asta înseamnă să-mi folosesc proiectorul pentru a
crea imagini pe ecranul meu interior.
De asemenea, pot să-mi folosesc mintea pentru a-I prezenta Domnului ochii inimii mele.
Pentru a face asta, pot să „alimentez pompa“ alegând scena, vizualizând realitatea lui Isus alături
de mine şi rugându-L pe Duhul Sfânt să umple vedenia cu viaţa Lui. Procedând aşa, nu încerc
să-l „aprovizionez“ pe Dumnezeu, ci mai degrabă să mă ţin pe mine în echilibru înaintea
Domnului, astfel încât El să Se poată mişca liber peste mine.
Când eram copil, noi aveam o pompă de apă de modă veche lângă uşă, reminiscenţă din
vremea de dinaintea instalaţiilor sanitare de interior. Apa din acea fântână era cea mai curată şi
mai proaspătă pe care am gustat-o vreodată. Era o singură problemă cu acea fântână: pentru a
scoate apă trebuia să pui întâi apă în ea. Noi nu a trebuit să alimentăm pompa pentru că nu era
apă. Am turnat apă ca să pregătim pompa să primească şi să tragem apa care era deja acolo.
Ceaşca mică de apă pe care o turnam acolo putea să fie stătută şi fără gust, dar ce ieşea ca
rezultat al faptului că o turnam acolo era întotdeauna curat şi proaspăt.
Pregătirea pompei în vedenie mă pregăteşte să văd ce-mi oferă Duhul. Mă aduce în
postura de a primi şi de a trage curgerea de apă vie. Mica imagine care vine de la mine poate fi
stătută şi impură, dar asta nu opreşte curgerea care ţâşneşte în sufletul meu să fie pură şi
dătătoare de viaţă.
Ioan a scris în Apocalipsa că el se uita, a văzut o uşă şi a auzit o voce. Apoi „imediat
eram în Duhul“ (Apocalipsa 4:2). Când citesc asta mă întreb: „Unde erai în versetul 1?“ Dacă aş
fi scris eu, aş fi spus: „Eram în Duhul, m-am uita şi am văzut“. Dar el a scris aşa cum a scris ca
să ne înveţe ceva important. Ascultaţi încă o dată ordinea. „M-am uitat şi iată, o uşă... am auzit...
îndată am fost în Duhul“.
Ioan era în Duhul în capitolele 1-3, căutând vedenii şi primind revelaţie. Probabil că a
luat o pauză la finalul capitolului al treilea şi apoi a vrut să se întoarcă în dimensiunea spirituală.
La începutul capitolului al patrulea, Ioan pregăteşte pompa privind. Fără îndoială că a întrebat:
„Doamne, mai e ceva ce vrei să-mi arăţi?“ Şi Dumnezeu i-a răspuns: „Sigur! Vino!“ Apoi Ioan a
văzut vedenii şi a intrat în acţiune, dialogând cu îngerii şi cu fiinţele cereşti.
Acest fel de revelaţie nu este rezervat sfinţilor speciali! Noi toţi suntem împăraţi şi
preoţi. Dumnezeu nu ne oferă daruri pentru că suntem spirituali, ci pentru că ne iubeşte. Şi El
ne-a dăruit tuturor un proiector incredibil care poate fi folosit ca să ne pregătim pe noi înşine să
primim vedenia pe care El vrea să o avem.
Unul din studenţii noştri, Mike, a primit încurajarea următoare de la Domnul prin
intermediul jurnalului: „Rezultatul întotdeauna este determinat de «privire» sau de focusul
ochilor. Când nu ne uităm la... temporal... Moise a suportat să-L vadă pe Cel nevăzut... Privind
la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre... Voi primi spre dealurile de unde va veni ajutorul
meu... Cuvântul Meu vorbeşte iar şi iar despre credinţă şi despre privirea insistentă a sufletului şi
despre focusul ochilor noştri.
Îţi aminteşti vechiul cântec pe care îl cântai: «Întoarce-ţi ochii spre Isus, uită-te numai la
faţa Lui minunată, şi lucrurile pământeşti vor deveni tot mai vagi în lumina gloriei şi harului
Lui. Întoarce-te şi uită-te. Întoarce-te de la orice, numai de la Mine nu. Priveşte NUMAI faţa
Mea minunată. Mike, fiul Meu, privirea ta trebuie să fie TOTALĂ. Nu trebuie să fie o privire
ocazională. Nu trebuie să fie momente răzleţe când eşti cu adevărat disperat. Trebuie să fie
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punerea deoparte intenţionată şi hotărâtă şi privirea lungă şi privirea splendorii şi gloriei Mele.
Uită-te NUMAI la faţa Mea.“
Proiectorul Duhului
Al treilea proiector Îi aparţine Duhului Sfânt. Cu ajutorul proiectorului Lui, El ne poartă
dincolo de imaginaţia noastră, în dimensiunea spirituală. În Apocalipsa 4:2, după ce Ioan a
pregătit pompa privind, Duhul Sfânt a preluat controlul şi i-a arătat vedenii care se desfăşoară
capitol după capitol.
În echilibru în faţa Dumnezeului Atotputernic
Îmi doresc la modul cel mai serios să trăiesc aşa cum a trăit Isus, din iniţiativa Tatălui şi
făcând doar ce El Îl vedea pe Tatăl Său că face. Dar înainte de a putea trăi aşa trebuie să învăţ
cum să devin un văzător. În culturile raţionaliste, în care a vedea cu ochii inimii este privit în
general cu dispreţ, e nevoie de un efort monumental pentru ca vedeniile să ne fie atât de la
îndemână cum Îi erau lui Isus. E un pas enorm chiar şi să crezi că asta e posibil.
Experienţa mea şi experienţa multor altor oameni m-a convins că, odată ce mă obişnuiam
tot mai mult să privesc la Duhul aşteptând o vedenie de la Domnul, ea apare imediat. Simplul
fapt de a privi prin credinţă ne deschide spre a fi văzători.
Sunt convins că lumea spirituală există şi dacă o văd, şi dacă nu. Pentru a deveni un
văzător, pur şi simplu am învăţat să văd ce este. Ca să învăţ să văd, învăţ să readuc la viaţă
capacitatea mea vizionară atrofiată şi să I-o prezint lui Dumnezeu pentru a fi umplută.
După ce simţul meu vizionar a fost restaurat şi prezentat înaintea Dumnezeului
Atotputernic, El îmi oferă şansa de a trăi ca Isus, primind curgerea continuă de vedenie divină.
Profeţii lui Israel spuneau simplu: „m-am uitat“ şi, când se linişteau înaintea Domnului,
„ei vedeau“ (de exemplu, Daniel 7:2,9,13). Am descoperit că atunci când mi-am recuperat
folosirea capacităţii vizionare am putut să mă liniştesc şi eu pur şi simplu în prezenţa Domnului,
să privesc şi să văd vedeniile Dumnezeului Atotputernic. Sunt un văzător doar pentru că am
devenit un privitor.
Dacă funcţiile voastre intuitive şi vizionare s-au atrofiat din cauza nefolosirii, procesul
nu este atât de simplu cum e să priveşti şi să vezi. Vedenia trebuie exersată pentru a-şi recăpăta
vitalitatea. Asta presupune trei paşi: ne pocăim de păcat (păcatul de a fi dispreţuit unul din
darurile lui Dumnezeu); Îl rugăm pe Dumnezeu să sufle viaţă nouă peste simţul vederii noastre
interioare; şi dezvoltăm acest simţ pe care Dumnezeu l-a restaurat. Această dezvoltare presupune
păstrarea credinţei că Dumnezeu va face asta, făcând primii paşi ezitanţi şi câştigând putere. Prin
har vom ajunge în punctul în care vom face asta cu uşurinţă şi vom putea să-L lăsăm pe
Dumnezeu să ne arate calea.
Exact asta s-a întâmplat cu vedenia în viaţa mea, ca şi în viaţa multor altor oameni. Din
cauza dispreţului care s-a adunat faţă de ea şi a nefolosirii, capacitatea mea vizionară s-a atrofiat
şi a murit. De aceea, când am început să caut să văd vedeniile pe care Dumnezeu a vrut să mi le
arate, n-am văzut nimic. Am dispreţuit atât de mult abilitatea mea vizionară, încât ea nu mai
putea funcţiona când aveam nevoie.
Am început procesul de restaurare pocăindu-mă de dispreţul pentru experienţele
vizionare. L-am rugat pe Dumnezeu să mă ierte că nu am onorat şi folosit acest dar pe care El l-a
conceput şi mi l-a dat mie. M-am pocăit şi de idolatrizarea modului de gândire logic şi analitic
care a pus stăpânire pe mine şi pe cultura mea. Am promis să onorez şi să caut vedenia Lui la fel
de mult cât onorasem şi căutasem gândirea analitică.
Apoi L-am rugat pe Dumnezeu să sufle peste capacitatea mea vizionară şi să o
restaureze, să o readucă la viaţă şi să mă înveţe cum să-L las să Se mişte prin intermediul ei.
În cele din urmă eram gata să fac primii mei paşi ezitanţi. Când studiam şi căutam faţa
lui Dumnezeu, am fost purtat într-o scenă din Ioan 4, în care Isus stă lângă fântână şi vorbeşte cu
femeia samariteană. Simţind că Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu mine, am vizualizat scena cu
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o uşoară adaptare. În loc să văd o femeie vorbind cu Isus, m-am văzut pe mine însumi. Când am
privit intenţionat imaginea şi m-am uitat să văd ce s-ar putea întâmpla, ea a prins viaţă prin
Duhul Sfânt. Isus Se mişca şi gesticula, cum facem mulţi când vorbim. Odată cu mişcarea Lui,
în inima mea au ajuns cuvintele Lui şi indicaţiile pentru viaţa mea.
A fost prima dată când am căutat vedenie în acest mod şi am fost încântat să văd că a
prins viaţă atât de repede şi că am fost luat în stăpânire de puterea Duhului Sfânt. Când am
repetat experimentul în zilele următoare am aflat că Dumnezeu continuă să Se mişte prin aceste
„scene pe care le iniţiam eu“, făcându-le să prindă viaţă cu propria Lui viaţă şi să devină vedenii
supranaturale direct de la tronul harului.
Obiecţii
Acum vreau să mă opresc şi să răspund la câteva întrebări pe care le-aţi putea avea.
Prima: „Nu-L limitezi pe Dumnezeu forţându-L să intre în scena pe care tu ai ales-o ca El s-o
umple?“ Răspunsul este: „Da, absolut!“ Desigur, Dumnezeu are o anumită libertate şi El preia
scena pe care ai creat-o. El o poate muta într-o oarecare măsură într-o direcţie sau în alta.
Oricum, dacă scena ta este complet diferită de cea pe care Dumnezeu vrea să ţi-o arate,
vei simţi că nu se întâmplă nimic. Scena nu prinde viaţă; rămâne moartă; Dumnezeu nu Se poate
mişca în ea. Când mi se întâmplă asta, răspunsul meu este să mă relaxez şi să spun: „Doamne,
cum vrei să Te revelezi Tu în această situaţie?“ Prin asta, Dumnezeu plantează o viziune prin
care El să Se poată mişca.
A doua întrebare este: „Ei, bine, de ce nu cauţi pur şi simplu vedenia Lui, în loc să începi
una proprie?“ Aşa cum am spus mai devreme, asta funcţionează bine în cazul persoanelor
intuitive şi vizionare în mod natural. Dar aceia dintre noi care au abilităţi vizionare limitate vor
avea nevoie adesea de un instrument de învăţare pentru a începe. Odată obişnuiţi cu vedenia,
totuşi, ei vor putea arunca instrumentul de învăţare şi pur şi simplu se vor uita şi vor vedea.
„Spui că imaginea iniţiată de tine însuţi este o vedenie divină?“ Sigur că nu! Imaginea
mea este imaginea mea; vedenia supranaturală a lui Dumnezeu este vedenia Lui. Nu trebuie să le
confundăm niciodată pe cele două. Niciodată nu spun că pregătirea pompei pe care o fac eu este
vedenia lui Dumnezeu. Este pur şi simplu pregătirea mea. Dar când este experimentat acest
„click“ interior şi când vedenia prinde viaţă care curge de la tronul harului, este clar că nu mai e
a mea. A devenit a lui Dumnezeu. A mea este a mea, a lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu.
Cineva ar putea întreba: „Unde ne învaţă Biblia că putem stabili scena singuri, pentru ca
Dumnezeu să poată să Se mişte în vedenie?“ Răspunsul meu este: „Unde ne învaţă Biblia că nu
putem stabili o scenă şi să-I cerem lui Dumnezeu să o umple?“ Nu cred că este o învăţătură clară
despre niciuna dintre ele. Ceea ce înseamnă că trebuie să punem în ordine unele versete pe care
le-am putea interpreta ca sprijinind unul din aceste puncte de vedere. O altă opţiune ar fi să-i
permitem fiecărui creştin libertatea de a avea propria convingere în această zonă, din moment ce
nu există deloc o învăţătură biblică foarte clară despre acest aspect.
Cele mai apropiate versete la care ne putem gândi şi care vorbesc împotriva stabilirii de
către noi a unei scene sunt cele care vorbesc despre a evita imaginaţia deşartă şi a nu-ţi face chip
cioplit. Conform lui Webster, un chip cioplit este „un obiect căruia i se aduce închinare şi care e
sculptat de obicei în lemn sau piatră“. Evident, scena pe care o alegem în mintea noastră nu e
sculptată, nici nu ne închinăm la ea. Ea serveşte doar ca treaptă către curgerea vie de imagini
divine. Webster defineşte „deşert“ ca „neavând valoare reală; inactiv, lipsit de valoare“. Eu nu
văd o unealtă de învăţare ca pe ceva care nu are valoare reală sau care este inactiv. Instrumentele
de învăţare sunt valoroase şi au un rol activ în experienţa de învăţare. Faptul că Biblia vorbeşte
despre imaginaţie deşartă ne spune că există şi o folosire eficientă a imaginaţiei. Cred că
stabilirea unei scene pe care Dumnezeu să o umple estre una din aceste folosiri eficiente ale
imaginaţiei.
Trebuie să amintesc că stabilirea conştientă a unei scene este doar un instrument
temporar de învăţare, necesar doar anumitor persoane. Persoanele intuitive în mod natural nu vor
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avea nevoie de acest instrument. Ele pur şi simplu se vor uita şi vedenia va fi acolo. Persoanele
analitice vor lăsa deoparte mai târziu această unealtă de învăţare, odată ce sunt capabile să se
deschidă în mod natural şi normal către vedenie.
Poate că, dacă am trăi într-o cultură mai biblică, nu am avea atâtea obstacole de depăşit.
Dacă noi am discuta în mod normal despre visurile noastre la micul dejun cu familiile şi am
căuta interpretarea lui Dumnezeu, ca Iosif, am găsi în vieţile noastre o abilitate naturală
privitoare la vedenie. Dar în America cine îşi ia visurile în serios şi vorbeşte despre ele cu
regularitate la întâlnirile de familie? Practic, nimeni. Dacă am face asta, am fi priviţi ca ciudaţi.
E de mirare că o calificare şi o deschidere spre vedenie sunt aproape complet inexistente în
cultura noastră?
Ca Biserică, trebuie să ne pocăim de faptul că am permis raţionalismului epocii noastre
să ne distorsioneze perspectiva unui stil de viaţă echilibrat. Unii oameni se tem că aici ar putea fi
seminţele gândirii orientale în anumite învăţături ale Bisericii de azi. Ne-am oprit vreodată să ne
dăm seama că Isus nu era vestic, că Dumnezeu nu a intenţionat ca noi să idolatrizăm logica şi să
dispreţuim vedenia?
Dumnezeu ne cheamă să facem din Isus Exemplul nostru perfect, să aspirăm să umblăm
aşa cum a făcut-o El, să nu facem nimic din proprie iniţiativă, ci să trăim cum a făcut-o El,
printr-o curgere constantă de rhema şi vedenie.
Veţi căuta până veţi găsi calea spre acest stil de viaţă şi de experienţă? Veţi continua
până Îl veţi descoperi? „Cercetaţi Scripturile, pentru că vă gândiţi că în ele veţi avea viaţă
veşnică; dar tocmai ele mărturisesc despre Mine; şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţă“
(Ioan 5:39,40).
Doamne, venim la Tine. Ne pocăim de faptul că am permis culturii noastre să ne
imprime dispreţ pentru capacitatea vizionară pe care Tu ai creat-o în noi. Îţi cerem iertare şi Te
rugăm să restaurezi în inimile noastre o folosire potrivită a visului şi vedeniei. Restaurează
abilitatea noastră de a auzi şi de a vedea. Condu-ne pe fiecare în tot ce ai Tu pentru noi.
Să testăm vedenia
Mulţi dintre noi am fost tentaţi să ne pliem ecranul interior decât să riscăm să primim
imagini de la proiectorul lui Satan. Dacă facem asta, însă, închidem şi uşa unuia dintre cele mai
puternice simţuri pentru a întâlni realitatea spirituală. Cred că Biblia ne oferă o idee mai bună.
Pavel a încurajat Biserica să testeze toate lucrurile, să respingă ce e rău şi să păstreze ce e bun.
Sunt trei zone de bază care ne ajută să determinăm sursa fiecărei rhema sau vedenii.
Duhul
În primul rând, trebuie să determinăm duhul cuvântului sau imaginii. Fiecare posibilă
sursă are caracteristici distincte. Dacă sursa sunt eu însumi imaginea se va naşte în mintea mea,
mai degrabă decât în duhul meu. Va fi o imagine pe care am desenat-o eu, pas cu pas, o creaţie a
propriei mele minţi.
Dacă sursa este Satan, imaginea va fi intruzivă. Va părea că nu se potriveşte în ansamblu.
Ar trebui să mă întreb dacă mintea mea era goală sau inactivă. Vechea zicală despre terenul de
joacă al celui rău este încă valabilă.
Dacă sursa imaginii este Dumnezeu, va fi o curgere vie venind din cea mai intimă parte a
fiinţei mele. Pot verifica să văd dacă inima mea era concentrată în linişte asupra lui Isus când a
apărut vedenia.
Am mai descoperit că pot testa originea vedeniei plasând în inima mea vedenia alături de
o imagine a lui Isus. Dacă vedenia nu este de la Dumnezeu vor fi incongruenţe; nu se va simţi
confortabil lângă o imagine a lui Isus. Această metodă de testare este ca aceea prezentată de
Charles Sheldon în cartea lui In His Steps: să întrebăm mereu: „ce ar face Isus în această
situaţie?“
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Idei din Apocalipsa
O altă zonă pe care o putem testa este cea a ideilor din revelaţie (1 Ioan 4:2-5). Facem
asta examinând conţinutul. Dacă aceste idei sunt mai degrabă ale mele, ele vor fi imagini ale
lucrurilor pe care le-am învăţat, expresia a ceea ce am păstrat în inima şi mintea mea. De aceea,
dacă am nutrit ceva rău sau pervers, ceea se va revărsa din mine va fi rău sau pervers. Dacă mam hrănit cu Cuvântul, revărsarea de imagini va fi înţeleaptă, pură şi bună.
Revelaţia de la Satan întotdeauna va fi negativă, distructivă şi presantă. Va fi acuzatoare
şi plină de frică. Va viola şi natura lui Dumnezeu şi Cuvântul lui Dumnezeu. Poate cele mai
clare indicaţii că este vorba de influenţă satanică sunt apelul la ego şi teama de testare.
Întunericul nu vrea să vină la lumină. Scuzele aduse adesea sunt ceva de genul: „nu trebuie să
spui nimănui ce ţi s-a revelat. Ai o înţelegere foarte bună, pe care alţi oameni nu o au! Eşti
diferit de ceilalţi, aşa că ai fost ales să primeşti revelaţie specială. Nici măcar pastorul tău nu are
această înţelegere şi revelaţia pe care ai primit-o tu. Aşa că nu spune nimănui!“ Dacă aud asta în
mine sau de la alţi oameni, clopoţelul de avertizare începe să sune. Resping astfel de apeluri la
ego şi orice revelaţie care caută să fie păstrată ascunsă.
Orice revelaţie de la Dumnezeu va fi deschisă şi dornică să fie testată. Va fi blândă şi
smerită, dorind să fie supusă atenţiei Trupului lui Hristos. Adevărul caută adevărul şi nu se teme
de lumină. Revelaţia divină va fi şi instructivă, constructivă şi mângâietoare; eu resping imediat
orice gând sau imagine care nu este aşa. Duhul Sfânt este Mângâietorul şi cuvintele Lui aduc
pace. Satan este pârâşul şi nu voi accepta condamnarea de la el.
Desigur, Biblia mai spune că Satan vine ca un înger de lumină. Cum îl putem identifica
atunci? Un mod este prin a permite ca „pacea lui Dumnezeu să domnească în inimile voastre“
(Coloseni 3:15). Am primit de câteva ori prin jurnal revelaţie care părea bună şi adevărată. Dar
m-am simţit neliniştit în privinţa ei. Pur şi simplu nu mi se părea în regulă. Nu că era ceva greşit
biblic în acele instrucţiuni. Pur şi simplu nu părea bine. Am prezenta-o consilierului meu
spiritual şi nu a primit aprobarea lui din toată inima. (Voi spune mai multe mai târziu despre
siguranţa de a avea un consilier.) Punând împreună aceşti doi factori, am decis că nu era de la
Dumnezeu şi că nu voi acţiona conform ei.
Reamintesc că am spus că revelaţia spirituală vine în primul rând prin rhema, vedenie şi
povară. Acestea trei au nevoie să se alinieze, mai ales povara de a avea pace: o pace care întrece
orice pricepere (Filipeni 4:7). Nu cred că Satan poate falsifica pacea. De aceea asiguraţi-vă că
pacea lui Dumnezeu stăpâneşti (sau joacă rolul unui arbitru) în inima voastră.
Să examinăm roada
Testul final al revelaţiei este examinarea roadei pe care o aduce (Matei 7:16). Roada
gândurilor şi imaginilor mele va fi diferită, în funcţie de ce am folosit ca să mă hrănesc. Dacă
inima mea e plină de răutate, roada va fi rea. Dacă inima mea este plină de Cuvânt, roada va fi
bună.
Roada revelaţiei satanice va fi frica, robia, anxietatea şi confuzia. Va fi un sentiment de
constrângere că trebuie să fac ceva chiar acum. Voi fi împins la ascultare. Egoul meu se umflă.
Mă gândesc: „Suntem doar Isus şi cu mine şi nu avem nevoie de nimeni altcineva“. Rezultatul
este un „creştin cavaler singuratic“: nesupus, rebel, când înăuntrul, când în afara părtăşiei cu
trupul lui Hristos. Ei sunt toţi o pradă uşoară pentru diavol şi iluzia şi înşelarea lor vor creşte pe
măsurăm ce vor insista să stea singuri.
Revelaţia Duhului Sfânt ne sporeşte credinţa, aduce pace şi iluminare şi cunoaştere.
Roada bună a Duhului Sfânt va creşte ca rezultat a ceea ce am văzut şi auzit. Noi vom creşte în
smerenie când recunoaştem miracolul că Dumnezeul Atotputernic a ales să aibă părtăşie cu noi.
Vom fi ca Moise, care vorbea cu Dumnezeu faţă în faţă aşa cum un om vorbeşte cu prietenul lui,
şi era totuşi cel mai blând om de pe pământ.
Puterea de vindecare a vedeniei
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Aş vrea să închei acest capitol despre vedenie cu mărturia unuia dintre studenţii mei. La
finalul cursului despre vedenie, i-am cerut clasei să mi se alăture într-o experienţă vizionară. Iam ajutat să fixeze scena: stând la fântână cu Isus, ca în Ioan 4. Aceasta este mărturia despre
experienţa unei femei, aşa cum a prezenta-o ea în clasă săptămâna ce a urmat
„Acum patru luni, am trecut printr-o mare tragedie. Aşteptam să nasc al cincilea copil.
La cinci luni şi jumătate m-am dus la controalele periodice şi doctorul nu a putut identifica
bătaia inimii. În câteva ore am fost internată în spital şi fiul meu mi-a fost luat.
Am fost distrusă emoţional şi nu-mi puteam găsi pacea. Nopţile mele erau pline de visuri
oribile până când am ajuns să nu mai dorm de teama chinului pe care l-ar aduce ele.
Când stăteam trează, mintea mea era plină cu imagini ale fiului meu Jerome, aşa cum lam văzut în spital, fără viaţă şi suficient de mic cât să încapă în mâinile mele. L-am căutat pe
Domnul cu disperare pentru vindecare şi pentru a putea să văd dusă durerea. Dar vindecarea nu a
venit. Nu-l puteam vedea pe Jerome în cer; puteam vedea doar propria mea durere. Oamenii
continuau să-mi spună că timpul va vindeca durerea, dar în loc de asta ea continua să crească.
Săptămâna trecută, când stăteam la fântână, Isus a venit şi Şi-a pus braţele în jurul meu.
Tot ce am putut să-I spun a fost: „Doare“. El a zis: „Ştiu“. Şi, luându-mă de mână, a spus: „hai
să facem o plimbare“.
El m-a condus la umbra unui copac mare din mijlocul unei lunci înverzite. Stăteam jos
sub copac şi El a spus: „Vreau să te uiţi la cer“. M-am uitat în sus la cerul albastru minunat, cu
nori albi pufoşi, şi în mijlocul lor am văzut o fiinţă angelică ţinând un copil. M-a întors repede,
spunând: „Nu mă pot uita“. El M-a îmbrăţişat şi a spus cu blândeţe: „Te iubesc. O să fie bine.“
Câteva minute mai târziu, Isus a spus: „Vreau să te uiţi în sus încă o dată“. Fiinţa
angelică şi copilul s-au apropiat de mine. Încă o dată m-am întors şi am strigat: „Nu pot să mă
uit. E prea dureros, Doamne. Nu pot să mă uit.“ El m-a îmbrăţişat iar, în timp ce spunea cu
afecţiune: „Ştiu că doare, dar Eu te iubesc foarte mult“.
Am stat împreună în tăcere câteva minute până când Isus a spus iar: „Vreau să te uiţi în
sus“. Fiinţa angelică era chiar lângă mine, ţinând copilul, care semăna foarte mult cu fiul meu
Jerome. Isus mi-a spus copilul în braţe şi a spus: „Vreau să-l ţii şi să-l iubeşti“. Deşi ştiu că aici
în clasă au fost doar câteva minute, mi se părea că am petrecut ore întregi cu el. Am putut să fac
toate lucrurile pe care le-ar face o mamă: i-am spus copilului meu cât de mult îl iubesc; i-am
verificat degetele de la mâini şi de la picioare, l-am hrănit; l-am ţinut pur şi simplu în braţe şi lam iubit. Când făceam toate aceste lucruri, am putut simţi că în mine are loc vindecarea.
În cele din urmă, Domnul a spus: „E timpul să mergem“. „Nu pot pleca încă“, am zis, şi
El a spus, cu o dragoste atât de înţelegătoare: „Este în regulă. Mai stăm puţin.“ M-a lăsat să-l ţin
pe Jerome încă puţin, apoi a întrebat: „Eşti gata să mergi acum?“ Am spus: „Da, sunt gata“, şi
am putut să-l las pe fiul meu în braţele lui Isus.
Isus a spus: „Vino la o plimbare cu Mine“. Am stat pe loc şi El mi l-a dat pe Jerome
înapoi. Am început să mergem şi am făcut doar doi sau tei paşi când părea că am plecat de pe
pământ în cer. El m-a lăsat lângă ceva ce părea un pat de copil, alb tot şi acoperit cu dantelă. Era
pur şi simplu minunată. Isus mi-a spus: „Aici stă copilul tău“. L-am pus pe Jerome jos în patul
lui şi am putut să spun: „Mulţumesc, Doamne“. „Ne întoarcem acum“, a spus El. Am făcut
câţiva paşi şi ne-am întors pe pământ.
A trecut o săptămână de când am avut această experienţă. Înainte de asta, când mă
gândeam la Jerome, vedeam doar o formă fără viaţă. Acum, când mă gândesc la el, îl văd în
braţele lui Isus, întreg. Acum, deşi simt tristeţea de a-l fi pierdut, nu mai simt aceeaşi durere
profundă pe care o simţeam acum câteva luni.“
Epilog: la o săptămână după ce a primit această vedenie, Domnul i-a spus lui Cheryl în
jurnalul ei că îi va da alt fiu. Primul lui nume va fi Jason, care înseamnă „cel care vindecă“, şi al
doilea nume va fi Matthew, care înseamnă „darul lui Dumnezeu“. El i-a pus, de asemenea, în
minte Isaia 61:1: „Duhul Domnului este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune
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celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia
şi prinşilor de război, izbăvirea.“
După câteva săptămâni, Cheryl şi-a dat seama că e însărcinată. Concepţia a avut loc la o
săptămână după vedenia pe care i-a dat-o Domnul. Nouă luni mai târziu s-a născut Jason
Matthew. Promisiunea de vindecare a lui Dumnezeu s-a împlinit.
La finalul acestui capitol despre căutarea în Duhul a visurilor şi vedeniilor de la
Dumnezeu, permiteţi-mi să vă sugerez să faceţi o pauză, să luaţi o foaie de hârtie şi să întrebaţi:
„Doamne, ce vrei să-mi spui referitor la folosirea ochilor inimii mele? Cum i-am folosit? Cum ai
vrea Tu să-i folosesc? Ce gândeşti Tu despre vis şi vedenie?“ Apoi relaxaţi-vă şi acordaţi-vă la
revărsarea spontană care va începe să se manifeste în voi. Prin credinţă, scrieţi gândurile care vă
vin în minte. Când curgerea e gata, întoarceţi-vă la ea şi testaţi-o. Decideţi dacă e de la
Dumnezeu. Împărtăşiţi rezultatele experimentului vostru cu altcineva. Aflaţi impresiile acelei
persoane.1

1

Studiaţi Apendicele F, „Visurile şi vedeniile de-a lungul istoriei Bisericii.
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5. Să ţinem un jurnal: Să notăm dialogul cu Dumnezeu
Cheia #4
Jurnalul, scrierea rugăciunilor noastre şi a răspunsurilor lui Dumnezeu, oferă a nouă libertate
extraordinară în auzirea vocii lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne vorbeşte tot timpul, dar adesea nouă ni se pare greu să Îi distingem clar
vocea de propriile noastre gânduri. Ne îndoim şi ne punem întrebări şi nu păşim niciodată prin
credinţă ca să acţionăm conform cuvintelor Lui. Dacă ar exista vreo cale să trecem dincolo de
îndoielile noastre fără să renunţăm la bunul simţ; dacă am putea primi prin credinţă şi totuşi testa
duhurile, părtăşia noastră cu Tatăl ar fi mult mai uşoară şi mai extraordinară! Tehnica simplă pe
care eu o numesc jurnal oferă această cale şi a fost singurul şi cel mai important instrument
pentru comuniunea şi dialogul bidirecţional cu Dumnezeu.
Jurnalul presupune pur şi simplu scrierea rugăciunilor mele către Dumnezeu şi a ceea ce
cred că El îmi răspunde. Este un jurnal al dialogului meu bidirecţional cu Dumnezeu.
Când mi-a fost revelat pentru prima dată conceptul de jurnal, m-am dus imediat la
Cuvânt să văd dacă era vreun fundament biblic pentru el. Până când am terminat studiul am fost
uimit de faptul că Biserica a neglijat acest instrument biblic şi foarte util. Întreaga carte a
Psalmilor este cu adevărat un jurnal. Este consemnarea rugăciunilor unor oameni şi adesea a
răspunsurilor lui Dumnezeu. Îl auzim în mod repetat pe David vărsându-şi inima înaintea lui
Dumnezeu, simţindu-se singur şi pustiu şi strigând după prezenţa divină. După astfel de
intervenţii în text apare adesea cuvântul Selah. Selah înseamnă o pauză sau un interludiu
muzical. În timpul acestei pauze, David se linişteşte şi Îl contactează pe Dumnezeul lui. De
partea cealaltă a lui Selah este un nivel de credinţă diferit, mai profund. Dumnezeu i-a vorbit şi
întregul ton al cuvintelor lui David reflectă asta.
Cărţile profeţilor sunt adesea consemnarea comunicării oamenilor cu Dumnezeu sau cu
unul dintre mesagerii Lui. Daniel a primit un vis şi l-a notat. Apoi a cerut interpretarea şi a scris
răspunsul. Habacuc este un alt exemplu excelent. Următorul capitol va include un studiu mai
detaliat asupra experienţei lui, dar observăm că în capitolul întâi Habacuc strigă către Dumnezeu
cerându-I să înţeleagă; capitolele al doilea şi al treilea sunt răspunsul lui Dumnezeu la
rugăciunea lui.
Cartea Apocalipsa este un alt exemplu bun despre jurnalul biblic. Ioan a consemnat
vedenia pe care a văzut-o şi întrebările pe care le-a pus şi răspunsurile pe care le-a primit.
Apocalipsa lui Ioan este consemnarea comunicării lui spirituale.
Nu toate formele de jurnal au fost păstrate în Scriptură. O ilustraţie bună a felului de
jurnal de care vorbim o găsim în 1 Cronici. Când Dumnezeu i-a dat lui David designul
Templului, i l-a dat prin jurnal. „Toate acestea“, a spus David, „toate lucrările izvodului acestuia
mi le-a făcut cunoscut Domnul însemnându-le în scris cu mâna Lui“ (1 Cronici 28:19). Însă
acest model descriptiv nu apare în întregime în Scriptură. Jurnalul nostru care consemnează
dialogul nostru cu Dumnezeu este similar cu acesta. Este pentru un moment din viaţa noastră şi
sigur că nu-l vom adăuga la Biblie pentru generaţiile următoare.
Beneficiile jurnalului
Când învăţam la început să aud vocea Domnului, mă linişteam în interior şi exterior, Îl
vizualizam pe Isus şi aşteptam cu răbdare un răspuns. Îmi veneau în minte câteva cuvinte sau
fraze, dar reacţia mea era să mă întreb imediat dacă ele puteau fi de la Dumnezeu. Nu vroiam să
fiu înşelat de vreo contrafacere, aşa că vroiam să testez cu grijă tot ce primeam. Singura
problemă era că o astfel de testare este, de fapt, îndoială, şi îndoiala îmi blochează receptorul
spiritual. De aceea nu mai aud nimic. Cel care vine la Domnul trebuie să vină prin credinţă. Eu
aveam credinţă vreo cincisprezece secunde, primeam trei secunde de revelaţie şi opream
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receptorul din cauza îndoielii. Asta a fost o adevărată problemă pentru mine. Cum aş putea să
primesc prin credinţă şi totuşi să testez ce primesc?
Jurnalul oferă soluţia la dilema mea. Prin jurnal, pot să scriu rugăciunile mele şi să
primesc răspunsurile de la Domnul prin credinţă, scriind tot ce avea El să-mi spună. Pot să scriu
paragraf după paragraf, chiar pagină după pagină. Pot să scriu timp de cinci minute, zece minute
sau chiar o oră. Nu trebuie să mă concentrez asupra testării revelaţiei când o primesc pentru că
am o consemnare clară, permanentă, care poate fi examinată şi analizată după ce revărsarea
divină s-a oprit. Îndoiala poate sta deoparte fără să renunţ la bunul simţ. Receptorul meu poate
rămâne deschis şi activ cât timp este nevoie. Jurnalul m-a lăsat să mă bucur de noua dimensiune
a comunicării cu Domnul meu.
Un alt beneficiu al jurnalului este că îi dă minţii mele ocupate ceva de făcut cât timp eu
primesc revelaţia. Mintea mea e obişnuită să fie în controlul vieţii mele şi se poate supăra foarte
tare când inima începe să preia controlul. Mintea începe să aibă accese de furie şi vrea să ştie ce
se întâmplă. Pune întrebări şi se îndoieşte şi face tot ce poate ca să mă oprească să comunic cu
Duhul Sfânt, vrând ca eu să-mi întorc iar atenţia asupra a ceea ce era de spus. Folosirea vedeniei
mă ajută să controlez atacurile violente ale minţii când scriu în jurnal. Îi pot spune minţii mele să
se liniştească şi să facă ceva util consemnând curgerea intuitivă. Ţinându-mi mintea ocupată o
pot împiedica să mă întrerupă.
Habacuc 2:2,3 vorbeşte despre un al treilea beneficiu al jurnalului. Domnul i-a spus lui
Habacuc să „scrie prorocia... căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de
împlinire... dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit“. Dumnezeu trăieşte
în afara timpului şi uneori va arăta că ceea ce El spune se va întâmpla în curând. Dar ce
înţelegem noi prin „în curând“ poate fi total diferit de ce înţelege El. Noi credem că „în curând“
este mâine sau cel mai târziu săptămâna viitoare. El poate vrea să spună că anul viitor! (Acum
două mii de ani, El a spus: „Da, eu vin curând“ [Apocalipsa 22:20]!).
Dacă nu consemnăm promisiunile Lui, credinţa noastră poate eşua şi speranţa noastră
poate dispărea. Când vine vremea indicată, probabil vom fi uitat mult din cuvântul pe care ni l-a
spus El. Când scriem revelaţia pe care o primim putem să ne întoarcem la ea mai târziu dacă
apare îndoiala. Astfel, credinţa noastră va fi înnoită şi speranţa, restaurată. Iar consemnarea va
rămâne ca mărturie a credincioşiei lui Dumnezeu când El face să se întâmple ce a promis.
Jurnalul ne ajută şi să păstrăm mesajul nealterat. Uneori când Domnul vorbeşte devin aşa
de entuziasmat încât înţeleg greşit sau interpretez greşit ce vrea El să spună. Poate vreau sau
aştept un anumit răspuns şi permit dorinţelor mele să mă împiedice să înţeleg bine ce aud. Dacă
acţionez pe baza a ceea ce cred că am auzit, eşuez. Dar dacă pot să mă întorc la jurnal, pot
descoperi de ce. Domnul mă va călăuzi înapoi la ceea ce am primit de fapt şi eu pot vedea unde
am înţeles greşit: Domnul nu m-a înşelat, eu am eşuat în a-L înţelege. Ce spune El întotdeauna
se întâmplă; ce interpretez eu, nu.
Câteva rezultate ale jurnalului
Pentru că am dialogat zilnic cu Domnul, relaţia noastră s-a schimbat şi a devenit mai
profundă. Nu m-am mai gândit la Dumnezeu ca la un judecător aspru care aştepta să fac o
greşeală. Mi-am dat seama că El e blând şi drept şi plin de compasiune. Am început să înţeleg
dragostea Lui şi, pe măsură ce petreceam timp împreună, m-am trezit devenind tot mai mult ca
El. Am învăţat ce e dragostea adevărată şi am început să o exprim în faţa Domnului şi a familiei
şi prietenilor. Am învăţat să iubesc pentru că El m-a iubit întâi. Am experimentat asta o dată
când mă mustram pentru păcatul meu şi Îi spuneam lui Dumnezeu iar şi iar cât de rău îmi pare.
El mi-a zis pur şi simplu: „Mark, te-am iertat“. În cele din urmă, mi-a spus: „Mark, Eu te-am
iertat – te vei ierta şi tu?“ Asta m-a lovit ca o tonă de cărămizi. Nu era deloc planul Lui să mă
biciuiesc şi să mă comport aşa. Dorinţa Lui este să ofere (gratuit) har. Am descoperit că aproape
toţi ceilalţi creştini care au încercat să scrie un jurnal au aflat că Dumnezeu judecă mai puţin
decât credeau ei.
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Am devenit şi mai conştient de duhul meu şi de mişcarea Duhului Sfânt în mine prin
jurnal. Am început să trec de la trăirea după mintea mea la trăirea după inima mea, de la suflet la
duh. Nu mai trebuie să am reacţii fireşti – pot acţiona ca răspuns la îndemnurile Domnului din
mine. Nu reuşesc întotdeauna, dar abilitatea şi potenţialul meu de creştere au înregistrat un salt
important.
În jurnalul meu aflu că Dumnezeu îmi vorbeşte întotdeauna despre atitudinile mele. Îmi
vorbeşte despre mânia mea, despre dispreţul meu, despre judecata mea. Îmi spune să onorez, să
iubesc, să primesc. El e mult mai interesat de atitudinile care duc la păcatele mele decât de
păcatele în sine şi vrea foarte mult să vindece aceste atitudini. El urăşte păcatul, dar întotdeauna
lucrează să scoată din rădăcină cauzele lui, nu doar să pună capăt acţiunilor noastre greşite.
Jurnalul m-a ajutat şi să aduc în viaţa mea mai mult echilibru. Mulţi dintre noi tindem
spre extremism în unele domenii. Excentricitatea noastră se bazează adesea pe idei sau
experienţe valide. De exemplu, în Biserică sunt tot felul de extreme, fiecare construită pe un
adevăr autentic. Dar, adesea, din cauză că un grup anume pune prea mult accentul în învăţătura
sau practica sa pe acest adevăr, ceilalţi credincioşi resping adevărul împreună cu oamenii.
Eu înclin spre anumite extreme pentru că vreau să am o călătorie spirituală bine aşezată,
cu scopuri clare şi frumoase: primul pas, al doilea pas, al treilea pas. Când ceva funcţionează
pentru mine, am tendinţa să consider că e o tehnică sigură. Vedenia este un astfel de domeniu.
Sunt încântat de puterea şi valoarea vedeniei în comunicarea spirituală. De aceea sunt tentat să o
prezint ca pe o formulă de succes.
Însă într-o zi, înainte de a preda un curs despre vedenie, Domnul mi-a vorbit:
„Aminteşte-ţi că vedenia este mai mult decât tehnică. Ea este Eu care trăiesc, Mă mişc şi fac
lucruri. Înseamnă să Mă vezi pe Mine în mişcare. Este fascinaţia de a privi cu ochii inimii. De
aceea, prezint-o mai degrabă ca pe un instrument. Este o întâlnire cu Mine. Este despre Mine,
nimic mai mult, nimic mai puţin, doar Eu! Aminteşte-ţi că scopul tuturor celor în viaţă, şi al
acestui curs, este de a aduce oameni la Mine. Să nu devii atât de preocupat de tehnică încât să
uiţi scopul suprem: să fie împreună cu Mine. Te iubesc, Mark.“ Jurnalul este de folos pentru a
aduce echilibru între natura mea analitică şi cea intuitivă, dar şi în multe alte domenii din viaţa
mea.
Jurnalul ne poate ajuta, de asemenea, să ne clarificăm focalizarea. Când suntem implicaţi
într-o situaţie tindem să pierdem perspectiva şi să începem să ne concentrăm asupra lucrurilor
greşite, privind negativ oamenii şi evenimentele, ca şi cum ar exista o încercare deliberată de a
ne face rău sau de a ne distruge. Dacă auzim ce spune Dumnezeu prin jurnal asta ne poate ajuta
să ne ajustăm focalizarea şi să vedem lucrurile aşa cum sunt în realitate.
Asta s-a întâmplat unui cuplu din clasa mea, care a venit la mine cu o problemă. Fiica lor
începuse să dezvolte atitudini greşite şi notele ei începuseră să scadă. Drept răspuns, părinţi au
început să o cicălească şi să o critice. Ei i-au arătat foarte puţină dragoste şi în curând timpul de
rugăciune din familia lor a încetat. Ei au început să o vadă pe Cathy ca pe duşmanul lor mai
degrabă decât ca pe carne din carnea lor.
Ne-am rugat împreună şi i-am încurajat să încerce să scrie în jurnal despre această
situaţie. Când au făcut-o, Domnul i-a dat lui Tom o vedenie. El L-a văzut pe Domnul venind la
el, îmbrăţişându-l şi spunându-i cît de mult îl iubea. Apoi Domnul l-a sfătuit să facă acelaşi lucru
cu Cathy. Lui Tom şi Susan li s-a cerut să manifeste dragostea necondiţionată a lui Isus şi să
trăiască după principiile împărăţiei. Ei au înţeles că fetiţa nu era duşmanul lor, ci copilul
dragostei lor.
Când au început să comunice cu ea prin Hristos, în loc să gestioneze situaţia pe cont
propriu, s-a petrecut o schimbare dramatică. Atitudinea lui Cathy s-a îmbunătăţit. Activitatea ei
şcolară a devenit atât de bună, încât a primit stele pentru excelenţă. Profesorul ei chiar a
comentat această schimbare. Ei au înţeles că acesta era doar începutul şi au continuat aşa în
părtăşie cu Domnul. Ei şi-au restaurat momentele devoţionale în familie şi s-au rugat împreună
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cu sinceritate, nu din obişnuinţă. Tom şi Susan şi-au primit fiica înapoi pentru că Domnul a
clarificat focalizarea lor şi a adus o perspectivă corectă.
Câteva aspecte practice
De când mă întâlnesc în rugăciune cu Creatorul şi Sprijinitorul vieţii mele, încerc să scriu
în jurnal când sunt în cea mai bună stare, mai degrabă decât când sunt copleşit de îngrijorările şi
grijile lumii. Pentru mine, asta este dimineaţa devreme. Este o linişte care mă ajută să ajung la
linişte. Asta m-a ajutat mai ales când am început să dialoghez cu Dumnezeu. Acum, că am
devenit mai conştient de agitaţia din duhul meu, nu e dificil pentru mine să fac asta oricând. Isus
rămânea în prezenţa Tatălui chiar când nevoia a cinci mii de oameni apăsa asupra Lui. Dar când
eram la început şi învăţam vroiam tot ce puteam găsi şi care funcţiona pentru mine. Unii oameni
descoperă că cel mai bun moment e în mijlocul nopţii. Indiferent ce oră alegeţi, ar trebui să vă
permită să-I oferiţi Domnului tot ce-i mai bun în voi.
Când am început să ţin jurnalul am folosit un caiet simplu, cu spirală. Între timp
computerele au devenit un instrument minunat pentru mine, pentru că mi se pare mai simplu să
tastez decât să scriu şi tastatul mă ajută să închid ochii şi să rămân concentrat asupra vedeniei
interioare în timp ce scriu. Un student al meu a descoperit că momentul cel mai bun pentru el era
când mergea cu maşina. El avea la îndemână un reportofon şi se ruga cu voce tare, apoi rostea
cu voce tare ce simţea din partea Domnului.
Metoda nu este importantă, cu excepţia faptului că ea trebuie să reflecte valoarea pe care
jurnalul o are pentru mine. Încerc să nu scriu pe şerveţele sau resturi de hârtie. Ar indica faptul
că nu prea dau multă importanţă acestui aspect, desigur, cu excepţia situaţiei în care asta era tot
ce aveam la îndemână. Dacă e aşa, atunci transcriu cuvintele cât de curând în jurnalul meu
adevărat.
Pe jurnalele mele scrise se află menţiunea „MATERIAL PRIVAT“, cu litere mari, pe
faţă şi pe spate. Ele sunt păstrate la loc retras şi unele însemnări sunt scrise codat. Jurnalul scris
pe computer are parolă pentru protecţie. Când îmi vărs sufletul în faţa Domnului şi El mă
sfătuieşte, am de-a face cu lupte de care nimeni altcineva nu ştie.
Un astfel de domeniu pentru mulţi oameni este sexualitatea. În slujirea mea pastorală,
mi-a devenit clar că bărbaţii sunt foarte spirituali şi foarte sexuali. Dumnezeu vrea să ne vindece
sexualitatea. Am observat pe măsură ce am ţinut jurnalul că Domnul şi cu mine am petrecut
foarte mult timp pe acest subiect, astfel că la finalul primului meu an m-am întors şi am numărat
exact câtă atenţie i-am acordat.
Am fost şocat să număr mai mult de cincizeci de pagini despre sexualitate. Nu aş fi
crezut că sunt într-o formă atât de rea. Erau cincizeci de pagini despre cine eram eu ca persoană
sexuală şi despre cum să fac faţă presiunii. Când am vorbit la un seminar despre natura intimă a
unor astfel de secţiuni din jurnalul nostru şi despre nevoia de intimitate şi de coduri, cineva a
sugerat în glumă să scriem numele altcuiva pe copertă! Nu cred că vreau să susţin o astfel de
măsură extremă, dar ştiu că atunci când Dumnezeu ne vindecă rănile adânci şi luptele interioare
materialul va fi foarte intim.
Eu încep fiecare secţiune cu data şi includ acolo tot ce e important pentru viaţa mea
spirituală. În afară de comuniunea mea cu Dumnezeu, consemnez visurile mele şi interpretarea
lor, vedeniile şi imaginile pe care mi le dă Domnul şi evenimentele personale sau emoţiile mele
profunde. Vorbesc despre mâniile şi temerile mele, despre răni, anxietăţi şi dezamăgiri, bucurii
şi mulţumiri. Jurnalul meu devine un jurnal al călătoriei mele spirituale, cu munţi şi văi, cu
succese şi eşecuri. Devine un memorial personal despre dragostea şi credincioşia Domnului de-a
lungul întregului drum.
Dacă sunt oameni sau probleme pentru care Dumnezeu mă cheamă să mă rog cu
regularitate, le voi nota pe ultimele pagini din jurnal sau într-o foaie specială şi le voi consulta
des, rugându-mă pe marginea listelor când mă călăuzeşte Domnul. Mai degrabă decât să fiu
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legat în mod legalist de aceste liste, mă simt liber să umblu prin ele când mă călăuzeşte Duhul
Sfânt.
Jurnalul mi-a oferit un mod de a primi zidire, încurajare şi mângâiere de la Duhul Sfânt.
El mi-a oferit dragostea vindecătoare şi afirmarea de care aveam nevoie pentru a mă conduce la
plinătate şi acceptare de sine. Mai ales în primele luni, ce scriam în jurnal era despre relaţia mea
cu Isus şi despre relaţia mea cu mine însumi. Nu am încercat să trec la darurile spirituale până
când nu am fost convins de realitatea dialogului meu cu Dumnezeu şi nu m-am simţit confortabil
în legătură cu abilitatea mea de a-I discerne vocea.
Numai după ce simţurile mele spirituale s-au ascuţit de-a lungul mai multor luni de
folosire am început să acţionez conform cuvintelor de înţelepciune şi cunoaştere primite pentru
alţii. Am aflat datorită studenţilor mei că dacă începem să cultivăm darurile prea devreme,
înaintea de a dezvolta abilităţi şi încredere, greşelile ne pot da atât de mult înapoi încât e dificil
să ne întoarcem. Ca rezultat, putem pierde marea binecuvântare a unei relaţii de dragoste
profundă cu Isus Hristos şi plinătatea pe care El vrea să ne-o dea.
Au fost momente în primii ani de jurnal când am fost tentat să renunţ şi să arunc totul.
Uneori nu păream să ajung la Isus. Alteori cuvintele păreau că vin mai degrabă de la mine decât
de la El. Şi uneori acţionam pe baza a ceea ce credeam că e cuvânt de la Domnul, ca să fiu apoi
dezamăgit când rezultatul nu era ce speram eu.
Fiecare dintre noi ajunge în astfel de puncte în viaţa noastră spirituală. Dar când suntem
tentaţi să ne oprim din a încerca trebuie să continuăm să facem eforturi. Trebuie să fim dedicaţi
mersului înainte chiar şi când simţim că nu avem credinţă şi că nu pare să merite efortul. Pentru
că am continuat cu jurnalul şi când nu aveam chef cu adevărat să fac asta, acum pot trăi pe baza
unu dialog interior. Recunosc vocea Păstorului şi o pot asculta prin credinţă chiar şi fără să mai
scriu. Desigur, continui să ţin un jurnal, dar el nu mai e atât de necesar pe cât era când începeam
să învăţ.
Trebuie să acceptăm faptul că de câte ori deprindem o abilitate nouă vom încerca şi vom
eşua de multe ori înainte de a deveni experţi. Aşa a fost când am învăţat să vorbim, să mergem
pe bicicletă, să silabisim, să vorbim în public şi aşa a fost cu aproape orice lucru nou. Nu se
poate să fii perfect de la prima încercare şi să nu faci niciodată vreo greşeală, de aceea cred că
avem nevoie de această atitudine pentru a scrie un jurnal. Vor fi momente de poticnire, cădere şi
revenire. Şi este în regulă! Nu există alt mod de a deprinde o nouă abilitate. Şi asta ridică o parte
din presiunea experienţei jurnalului.
O doamna care a participat la unul din seminariile mele nu primea nimic în timpul cât
scria în jurnal. Ea a spus pe urmă că nu vroiam să scrie nimic până când nu era absolut sigură că
era de la Domnul. Am încurajat-o să se relaxeze şi să încerce să fie liberă să facă anumite
greşeli. A făcut asta şi a aflat, spre mirarea ei, că Dumnezeu chiar îi vorbea prin jurnal. Practica
te face perfect, dar dacă ne e prea teamă să practicăm probabil nu vom ajunge niciodată perfecţi.
O altă persoană ezita să scrie ce primea din cauză că nu scria bine şi gramatica ei era
imperfectă. Vă garantez – lui Dumnezeu nu-I pasă de asta! Gramatica şi silabisirea sunt
irelevante în jurnal! Nu este un test! Nu lăsaţi ceva atât de neimportant ca abilităţile de limbaj să
vă împiedice să aveţi o relaţie deplină cu Domnul vostru!
Aşa că relaxaţi-vă; faceţi-vă comod; zâmbiţi! Nu vă luaţi aşa de în serios şi începeţi să
experimentaţi. Veţi fi surprinşi de ce va începe să curgă în voi. Dumnezeu este acolo să ne
primească pe toţi, mai ales pe copiii Lui. Să devenim copii şi să mergem. Vă garantez că nu veţi
fi dezamăgiţi.
Jurnalul este o unealtă de învăţare care ne ajută să ne dezvoltăm abilitatea de a discerne
senzaţiile interioare. Ne ajută să devenim mai sensibili la curgerea spontană de gânduri din
inima noastră. După ce au dobândit abilitatea de a identifica şi prinde această curgere, cei mai
mulţi oameni găsesc că este uşor să aibă comuniune cu Dumnezeu chiar şi fără jurnal.
Când umblăm şi vorbim cu Dumnezeu de-a lungul zilei începem treptat să locuim în
Hristos. După ce am învăţat să dialoghez cu Dumnezeu, El m-a chemat să învăţ să locuiesc în
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prezenţa Lui chiar şi când nu scriam în jurnal. Nu că m-am oprit din a scrie în jurnal, dar înţeleg
acum că întâlnirea cu Dumnezeu trece dincolo de limitele jurnalului meu. Ea poate să se
întâmple oriunde, în orice moment, prin multe mijloace. Jurnalul este doar una dintre ele, dar a
fost o tehnică ce a deschis calea unei relaţii mai profunde cu Domnul.
Scriere automată?
Permiteţi-mi să închei această secţiune cu două întrebări care apar frecvent. Una este:
„dar scrierea automată? Nu este ea demonică şi nu este în esenţă acelaşi lucru ca jurnalul?“
Da, după estimările mele scrierea automată este demonică. Dar nu este acelaşi lucru cu
jurnalul. Este contrafacerea adusă de Satan la experienţa adevărată pe care o vedem demonstrată
în Biblie. În jurnal, o idee se naşte în inimă, este înregistrată în minte şi apoi scrisă cu mâna. În
scrierea automată, un duh preia pur şi simplu controlul asupra mâinii fără viaţă a cuiva şi începe
să o mişte. Nici inima nici mintea nu sunt folosite în această experienţă. Nici persoana nu se
concentrează asupra lui Hristos, ci pur şi simplu este deschisă şi pasivă, disponibilă către oricine
şi orice. De aceea ea este un candidat ideal pentru influenţa demonică.
Cui ne rugăm?
Am fost întrebat, de asemenea, şi L-am întrebat pe Domnul, cui ne rugăm. Tatălui sau
Fiului? Tehnic, cred că ne rugăm Tatălui, prin Fiul, prin lucrarea Duhului Sfânt. Întreaga
Trinitate este astfel implicată în rugăciunea noastră.
Pe de altă parte, Ioan 15 ne cheamă să locuim în Hristos, să trăim în El. Cred că o parte a
trăirii în Isus presupune dialogul cu El şi că atunci când caut o vedenie a divinităţii El este
imaginea care apare adesea (Coloseni 1:15). Cred că atunci când mă rog cu autoritate tind să mă
adresez Tatălui şi când vreau să stabilesc o relaţie de intimitate şi prietenie comunic de obicei cu
Isus. În închinarea colectivă sau la începutul unei ore adesea Îi vorbesc Duhului Sfânt,
invitându-L să-Şi manifeste prezenţa printre noi.
L-am întrebat pe Domnul despre asta şi El a confirmat că cel mai corect este să ne rugăm
Lui, prin Fiul, prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar El a mai spus că, deoarece cei trei sunt una, El
îmi va onora rugăciunea când vorbesc cu Isus. La urma urmei, Isus rosteşte doar cuvintele pe
care le spune Tatăl (Ioan 8:28,38).
În 1 Ioan 1:3 şi 2 Corinteni 13:14 vedem că Biblia ne spune că putem avea părtăşie cu
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt: „Într-adevăr, părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său Isus
Hristos“, „harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt să
fie cu voi cu toţi“. Şi, într-adevăr, aceasta este esenţa jurnalului – să avem părtăşie cu
Dumnezeul nostru triunic.
Acum, de ce să nu încerci să scrii în jurnal? Ia un creion şi o foarte de hârtie şi linişteştete înaintea Domnului. Vorbeşte cu El despre ce e în mintea ta. Lasă-L să-ţi răspundă şi notează
ce spune. Dacă nu simţi un răspuns, pune-I o întrebare specifică. Relaxează-te şi prin credinţă
simplă, de copil, scrie ce pare să fie acolo. Vei descoperi că este El.
Habacuc este un exemplu de profet care a folosit toate cele patru chei pentru a discerne
cu claritate vocea lui Dumnezeu.
1. El s-a acordat la impresiile interioare spontane.
2. El s-a liniştit înaintea Domnului.
3. El a folosit vedenia.
4. El a scris rugăciunea lui şi răspunsul lui Dumnezeu.
Habacuc: să punem totul laolaltă
Permiteţi-mi să împărtăşesc cu voi prima mea experienţă de scris în jurnal, în 1979. Mă
confruntam cu o problemă cu o adolescentă rebelă care locuia în familia noastră. Judy (nu e
numere ei real) încălcase regulile casei şi am simţit că era momentul să o confrunt. Am plănuit
să-i spun că acestea erau regulile şi că dacă ea vrea să stea cu noi trebuia să le respecte. Dacă nu52

i place asta, trebuie să plece. Ea era încă la şcoală, aşa că m-am dus să mă rog în timp ce o
aşteptam.
Conceptul de jurnal tocmai îmi fusese prezentat, aşa că m-am gândit să-i dau o şansă. Eu
am crescut la o fermă unde erau câteva fântâni, aşa că era comod pentru mine să aleg scena din
Ioan 4. M-am văzut pe mine însumi, ca pe femeia din Samaria, stând cu Isus pe marginea
fântânii, cu picioarele atârnând. M-am uitat la Isus şi avea o prezenţă atât de iubitoare. L-am
văzut doar de la umeri în jos, dar puteam simţi clar dragostea şi acceptarea Lui.
Am avut impresia că trebuia să mă rog pentru nişte lucruri specifice, aşa că am întrebat:
„Doamne, ce e cu Judy?“ Am închis ochii şi m-am uitat cu atenţie la vedenia lui Isus şi mă
uitam la El mişcându-Se, aşa cum faci când vorbeşti. În acelaşi timp, mi-a venit în minte un
gând: „Dragoste necondiţionată!“ Mi s-a părut că sună bine, aşa că am deschis ochii şi am notat
asta. Am închis ochii şi m-am uitat iar la El. „Doamne, vrei să-mi mai spui ceva?“, am întrebat.
De data aceasta El nu S-a mai mişcat, dar din nou mi-a venit în minte un gând spontan: „Ea e
foarte nesigură“.
Asta a fost tot ce am primit, dar când m-am uitat la El iar m-am gândit: „Este
remarcabil!“ Aceste gânduri nu veniseră de la mine. Eu aveam propriile idei despre cum să mă
port cu Judy: cu fermitate şi dragoste, dar mai ales cu fermitate! Jurnalul meu spunea să manifest
mai ales dragoste. Nu spun că acesta e întotdeauna modul cel mai bun de a te purta cu cineva
rebel şi neascultător, dar în mod special pentru această fată, în această situaţie anume, era corect
să procedez aşa.
Aşa că am acţionat în funcţie de cuvântul pe care l-am primit. În loc să explodez la
adresa ei şi s-o condamn, am avut o conversaţie plină de dragoste cu ea. Mi-am exprimat
dragostea şi acceptarea şi grija pentru ea. Şi nu a fost nicio explozie de reacţii negative, aşa cum
aş fi putut avea dacă m-aş fi purtat cu ea cum plănuiam eu. Judy a rămas cu noi pentru încă un
an, crescând ca parte a familiei noastre. Ce eu vedeam ca fiind rebeliune Isus, privind mai în
profunzime, vedea ca nesiguranţă.
Când am văzut rezultatele acţiunii pe baza cuvintelor din jurnal, am început să cred că
Dumnezeu trebuie să fie Cel ce vorbeşte prin el, aşa că am început să experimentez. În fiecare
dimineaţă, în timpul meu devoţional, petreceam un timp rugându-mă folosind jurnalul. Şi zi
după zi primeam cuvinte atât de înţelepte, cuvinte preocupate de motive şi atitudini mai degrabă
decât de aspecte de suprafaţă, aşa că mi-a crescut convingerea că Îl auzeam într-adevăr pe
Dumnezeu.
În timpul acestor prime săptămâni am luat mult din ce primeam în jurnal şi am împărtăşit
cu soţia mea şi cu prezbiterii, întrebându-i dacă credeau că e de la Domnul. Ei toţi au confirmat
că simţeau că este. Dar această confirmare exterioară este absolut necesară, mai ales când tocmai
începem să auzim astfel vocea lui Dumnezeu. Vă cer ca atunci când începeţi să scrieţi în jurnal
să împărtăşiţi primele lucruri cu cel puţin două persoane care sunt lideri sau consilieri spirituali
în care aveţi încredere. Aceştia nu trebuie să fie pastori, dar trebuie să vă simţiţi confortabil
căutându-i pentru călăuzire spirituală.
Supunându-vă jurnalul unei confirmări din exterior veţi câştiga repede încredere în
această nouă aventură. Pe măsură ce trece timpul şi deveniţi experimentaţi nu veţi mai avea
nevoie să împărtăşiţi din jurnal decât acele părţi care vă cheamă să luaţi decizii majore. Voi
aborda acest aspect mai detaliat în capitolul despre consilierii spirituali.
Inutil să mai spun că primele câteva zile de jurnal sunt o piatră de aducere aminte
dramatică în viaţa mea spirituală. Era incredibil! Chiar începusem să vorbesc cu Dumnezeul
Atotputernic! Anii mei de căutare erau răsplătiţi! În sfârşit găsisem vocea lui Dumnezeu în
inima mea. Alături de mântuire şi de botezul cu Duhul Sfânt, a fost una dintre cele mai
importante puncte de cotitură din întreaga mea umblare creştină. Am simţit în inima mea că asta
va revoluţiona complet experienţa mea creştină. Scriind din această poziţie avantajoasă mulţi ani
mai târziu, pot să confirm că fiecare domeniu din viaţa mea a fost afectat radical de abilitatea
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mea de a dialoga cu Dumnezeu. Acum trăiesc călăuzit de vocea interioară a Duhului lui
Dumnezeu din inima mea. El îmi dă direcţie în viaţa de zi cu zi.
Experienţa lui Habacuc
Habacuc a fost un profet care nu numai că a auzit vocea lui Dumnezeu, dar ne-a spus şi
nouă cum a făcut. Eu sunt un om de tipul „cum să“, aşa că am fost binecuvântat în mod deosebit
de ceea ce am citit. Am descoperit că Habacuc a folosit fiecare dintre elementele despre care am
vorbit în ultimele patru capitole.
În primul capitol al micuţei sale cărţi, profetul strigă la Dumnezeu în legătură cu
nedreptăţile din lumea din jurul lui. În capitolul al doilea, de la primul la al treilea verset, el s-a
pregătit să audă răspunsul Domnului:
M-am dus la locul meu de strajă
Şi stăteam pe turn
Ca să veghez şi să văd ce are să-mi spună Domnul
Şi ce-mi va răspunde la plângerea mea.
Domnul mi-a răspuns şi a zis:
„Scrie prorocia
Şi sap-o pe table
Ca să se poată citi uşor!
Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă,
Se apropie de împlinire şi nu va minţi;
Dacă zăboveşte, aşteapt-o,
Căci va veni şi se va împlini negreşit.“
Ne-am referit deja pe scurt la aceste versete, dar vreau să le examinez mai în detaliu
acum, pentru că sunt un rezumat potrivit pentru tot ceea ce am spus.
În primul rând, Habacuc avea un loc unde să fie singur şi să se liniştească atunci când
vroia să audă ce spune Dumnezeu. Aceasta este cheia #1: să mergi într-un loc liniştit şi să înveţi
să te linişteşti pe tine însuţi în prezenţa Dumnezeului nostru. Am învăţat să mă smulg din studiu
şi să mă liniştesc în prezenţa Domnului. Pentru mine cel mai bun mod să fac asta este să mă
închin cu autoharpa şi să cânt în Duhul. Asta îmi linişteşte fiinţa exterioară şi fiinţa mea
interioară devine echilibrată înaintea Domnului. Vă îndemn să folosiţi orice este mai potrivit
pentru a vă linişti duhul înaintea Domnului. Alte idei posibile sunt să ascultaţi muzică de
închinare, să faceţi studiu biblic, să vă plimbaţi în natură şi să staţi lângă o apă curgătoare,
pentru a numi doar câteva.
A doua cheie este că Habacuc s-a uitat să vadă ce urma să-i spună Domnul. Câţi dintre
voi v-aţi gândit că el s-a exprimat greşit? Nu ar avea mai mult sens să spui „am ascultat ca să
aud“? Dar intuiţia lui Habacuc a deschis pentru mine o nouă dimensiune spre a vedea în duhul.
Mi-am folosit imaginaţia, m-am vizualizat în interiorul meu vorbind cu Isus într-un decor
confortabil. Şi uneori doar mă uit ca să văd şi imediat apare revelaţia din partea Duhului. Nu
contează cine iniţiază vedenia mea, aşa cum nu contează nici cine iniţiază rugăciunile mele sau
închinarea mea. Important este că sunt în legătură cu Duhul, care Se uneşte cu duhul meu şi Îl
urmez unde mă călăuzeşte El.
Această folosire a vedeniei are câteva efecte puternice asupra inimii şi minţii mele. În
primul rând, ea îmi creşte credinţa, ceea ce mă deschide spre curgerea interioară. În al doilea
rând, îmi ţine mintea ocupată şi astfel ea nu-mi mai stă în cale. Mintea mea este foarte grăbită să
intervină în timpul meu de rugăciune şi să mă distragă. E mai bine să o pun să colaboreze cu
mine ca un ajutor decât să fie împotriva mea ca o piedică în calea vieţii mele de rugăciune.
A treia cheie pe care ne-o oferă Habacuc este că el s-a acordat la vocea lui Dumnezeu. El
ştia cum sună aceasta: „Atunci Domnul mi-a răspuns şi mi-a spus...“ Este evident că Habacuc
putea discerne vocea lui Dumnezeu în inima lui, despre care noi am văzut că în general sună ca
o curgere de gânduri spontane. De aceea, când mă acordez la sunetul vocii lui Dumnezeu, mă
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acordez la spontaneitate. Domnul începe să-mi vorbească prin Duhul Lui (1 Corinteni 2:9,10),
care este în comuniune cu duhul meu (1 Corinteni 6:17). Cuvintele Lui sunt înregistrate în
mintea mea ca gânduri şi impresii spontane, la care nu am meditat eu. Pot să disting gândurile
Lui spontane de gândurile mele analitice şi deci putem să le privim în antiteză.
A patra şi ultima cheie pe care o observăm demonstrată de Habacuc este notarea
dialogului cu Dumnezeul Atotputernic. „Scrie prorocia şi sap-o pe table, ca să se poată citi
uşor!“ Aşa cum am văzut în ultimul capitol, jurnalul este o temă dominantă în Scriptură, cu sute
de capitole care vorbesc despre acest proces, şi Dumnezeu cere în repetate rânduri să se facă
asta. De aceea am început să am un jurnal. Scrisul mă ajută să-mi păstrez mintea ocupată şi utilă
şi îmi oferă o înregistrare care să mă ajute să îmi menţin atenţia şi o amintire a cuvintelor lui
Dumnezeu care să-mi stimuleze credinţa şi ascultarea pe mai departe.
Astfel, Domnul mi-a arătat că procesul pe care îl experimentam în momentele mele
devoţionale de dimineaţa era foarte biblic şi uşor de demonstrat în viaţa de rugăciune a
profetului Habacuc. În plus, Ioan a folosit exact acelaşi proces în Apocalipsa 1:10,11. Habacuc
şi Ioan au folosit patru elemente pentru a dialoga cu Dumnezeu:
1. S-au liniştit;
2. S-au acordat către spontaneitate şi rhema;
3. Au folosit vedenia;
4. Au notat.
Şi eu am considerat că toate cele patru elemente sunt vitale pentru comuniunea mea cu
Domnul. Numai unul sau două sau chiar trei nu sunt suficiente. Recomand tuturor celor care vor
să umble în această dimensiune a întâlnirii spirituale să se angajeze să experimenteze folosirea
acestor patru elemente pentru o perioadă. Ca pachet de patru, ele funcţionează foarte bine – atât
de bine, încât mă promit că vor funcţiona pentru voi!
Sfaturi utile
Permiteţi-mi să vă mai împărtăşesc alte câteva gânduri care vă pot ajuta să începeţi să
scrieţi în jurnal. Când mă rog dorind să aud vocea lui Dumnezeu, nu mă uit şi nu ascult (la)
lucrurile din exterior – mă uit înăuntru în duhul meu. Nu mă aştept să aud vocea lui Dumnezeu
în afara mea, vorbind din cer, ci mai degrabă din mine, vorbind din inima mea.
Dacă mă opresc din scris în jurnal şi aştept un nou gând sau cuvântul potrivit, mintea
mea este foarte rapid tentată să intervină şi să umple spaţiul cu propriile ei idei cognitive,
raţionale. Dacă îngădui să se întâmple asta, ea o poate lua înaintea Duhului şi rezultatul este o
revelaţie impură. În loc să las să se întâmple asta, îmi concentrez mintea asupra unei vedenii a
lui Isus. Când fac asta şi aştept în linişte un moment, gândul sau cuvântul de la El vin imediat.
Când terminaţi de scris o secţiune din jurnal poate observaţi că gândurile spontane din
jurnal sunt similare gândurilor pe care le-aţi avut înainte să începeţi. Eu nu-mi contest jurnalul
când se întâmplă asta şi nu-mi asum imediat că a fost de la mine. În loc de asta, îmi dau seama
că, datorită uşurinţei în comunicare, datorită faptului că Duhul Sfânt Se uneşte cu duhul meu, am
avut deja gândurile lui Dumnezeu înainte să încep să scriu în jurnal. (Asta dacă, desigur,
secţiunea din jurnal trece testele despre care am vorbit mai devreme în această carte.)
Nu cereţi date!
Un alt pas important în direcţia clarificării în ceea ce priveşte jurnalul meu l-am făcut
când am încetat să-I mai cer lui Dumnezeu datele când urmau să se întâmple lucrurile. Am
descoperit că datele pe care am crezut că le-am primit în trecut erau întotdeauna greşite şi cred
că ele au venit mai mult din propria mea inimă decât din mintea Domnului. Când am căutat să
înţeleg acest aspect am ajuns la două concluzii. Prima este că dorinţa de cunoaştere specifică, de
exemplu a datelor, poate fi legată de tendinţele omeneşti care duc la vrăjitorie. Este o dorinţă de
cunoaştere care nu e disponibilă prin simţurile umane normale. Ea poate fi sete de putere sau
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control. Dumnezeu este mult mai interesat să ne cultive credinţa în El şi răspunsul Lui la o
întrebare specifică despre viitor va fi adesea „Ai încredere în Mine“.
Pe de altă parte, Biblia spune că Domnul nu face nimic fără a face cunoscut asta
profeţilor Lui (Amos 3:7), aşa că sunt câţiva oameni care vor primi de la Domnul informaţie
exactă despre viitor. Aceştia vor fi aproape întotdeauna oameni care au slujba de profet în
Biserică, oameni care sunt special dăruiţi de Dumnezeu ca văzători. Deşi „noi toţi putem
profeţi“, nu avem toţi slujba de profet şi de aceea abilităţile noastre nu vor fi toate la fel.
Jurnalul devine un exerciţiu foarte popular, mai ales în lumea seculară. Este un mijloc
eficient de a nota tot ce e în interiorul tău. Din cauza acestei popularităţi de care se bucură, unii
oameni din Biserică îi rezistă şi îi resping valoarea pe care o are în viaţa credincioşilor. Dar eu
cred că faptul că ştim că jurnalul este o modalitate de a dezvălui omul dinăuntru ar trebui să-l
facă foarte valoros creştinilor, pentru că Isus Hristos trăieşte în noi! Prin jurnal noi putem să-L
contactăm într-un mod nou, apelând la caracterul Lui şi la Duhul Lui pentru a ne modela vieţile.
Ce oportunitate extraordinară!
E nevoie de efort
Când Oral Roberts, un evanghelist şi vindecător america popular, a fost întrebat cum să
învăţăm să-L auzim pe Dumnezeu vorbind, a răspuns: „Dorind enorm de mult să lucrezi la asta“.
Cu alte cuvinte, trebuie să ai o dorinţă înfocată să-I auzi vocea. Dacă îţi e indiferent, dacă nu
arde în tine dorinţa de comuniune, acestea constituie obstacole suficiente care să te împiedice să
ajungi de partea cealaltă a tăcerii. De exemplu, vor ieşi la suprafaţă lucruri care sunt în adâncul
nostru şi despre care nu ştiam că sunt acolo. Dacă nu vrem să ne confruntăm cu ele vom ajunge
la o fundătură. Trebuie să fim hotărâţi să alegem comuniunea în locul legii, relaţia în locul
regulilor, viaţa supranaturală în locul celei naturale.
Lumea interioară este complexă şi va lua timp şi efort să învăţăm să ne raportăm la ea.
Cei mai mulţi dintre noi petrecem cel puţin doisprezece ani în şcoală învăţând să funcţionăm cu
succes în lumea fizică. Suntem dispuşi să dedicăm un an sau doi să fim pregătiţi de Duhul Sfânt?
Domnul m-a chemat să-mi dedic un an din viaţă ca să învăţ să-I aud vocea. Asta a fost tot ce am
încercat să realizez în viaţa mea spirituală în timpul acelui an. Toate eforturile mele se
concentrau asupra acestui singur scop. La finalul acelui an, Domnul m-a chemat să îmi petrec
următorul an întreg ca să învăţ să stau în prezenţa Lui. Pentru că am recunoscut vocea Duhului,
am putut învăţa să rămân acordat la ea şi să funcţionez pe baza călăuzirii Lui intuitive şi când
eram printre oameni.
Aşa cum atunci când învăţăm să mergem ne poticnim, cădem şi încercăm din nou, exact
la fel e şi şi în umblarea spirituală. Când fiecare dintre copiii meu începea să înveţe să meargă,
eram uimit de hotărârea lor. Indiferent cât de des cădeau sau cât de multe julituri apăreau, nu sar fi lăsat. Să mergi e mai bine decât să te târăşti şi ei nu au încetat să încerce înainte de a învăţa
bine. Noi va trebui să avem aceeaşi convingere că relaţia este mult mai bună decât legea dacă
vrem să ne ridicăm după ce facem o greşeală.
Mărturii care confirmă experienţa mea
Când căutam cheia care să mă ajute să deosebesc vocea lui Dumnezeu am citit multe
cărţi pe această temă. Pe atunci nu eram în stare să recunosc indiciile prezentate acolo. Dar când
am început dialogul spiritual m-am întors la acele cărţi şi am găsit în mod repetat mărturii care
confirmă experienţa mea. Asta a fost foarte important pentru mine, pentru că nu vreau să fiu
vinovat de o învăţătură care nu poate fi confirmată de lideri respectaţi din Biserică. Am
descoperit trei puncte la care se referă mai multe surse:
1. Vocea lui Dumnezeu vine adesea ca un gând sau o impresie spontane;
2. Ochiul interior este folosit de Dumnezeu pentru a ne da imagini;
3. Notarea acestor lucruri este adesea importantă.
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În cele ce urmează sunt câteva declaraţii reprezentative din excelenta carte a lui Douglas
Wead intitulată Hear His Voice: „Am avut o impresie...“ „În mintea mea am văzut o fată stând
la masă...“ „Am notat gândurile mele...“
Într-un articol din Charisma, din octombrie 1981, Larry Tomczak era întrebat cum vine
de fapt revelaţia spontană. El a răspuns că: „1) Prin imagini. Dumnezeu le-a vorbit adesea
profeţilor prin imagini sau vedenii. El poate planta o imagine în mintea ta... 2) Scriptura.
Dumnezeu vorbeşte prin versete specifice din Biblie care îţi vin în minte. El poate să imprime o
parte dintr-un verset sau chiar o referinţă în mintea ta. 3) Un cuvânt. Dumnezeu îţi poate aduce
în minte un cuvânt specific sau un sfat care nu a venit ca rezultat al unui proces cognitiv
elaborat. E mai spontan şi este oferit ca şi cum ar cădea în mintea ta. Gândurile care vin de la
Domnul în acest mod sunt de obicei nepremeditate şi au caracter spontan şi vin mai mult ca un
flash, fără o succesiune logică; în timp ce, când ne gândim în mod conştient la ceva sau visăm cu
ochii deschişi, de obicei ne conectăm gândurile unele cu altele“ (sublinierile aparţin autorului).
John Patrick Grace a citat în cartea sa Hearing His Voice (Ave Maria Press, 1979) mai
mulţi lideri creştini respectaţi. Oral Roberts a arătat că uneori vocea lui Dumnezeu vine ca „o
voce interioară audibilă“. Uneori vine ca nişte „cuvinte imprimate în linişte în duhul meu“. Şi
uneori e pur şi simplu o „impresie profundă“. Dr. Roberts a primit numeroase vedenii de la
Domnul şi a transcris cuvintele pe care le-a primit când Domnul i-a spus să facă asta.
Francis MacNutt a declarat că „modul în care vine călăuzirea mea... este intuitiv.
Sentimente viscerale. Instincte.“ Ben Kinchlow, de la Christian Broadcasting Network, a spus:
„Când Dumnezeu îmi vorbeşte în Duhul, vocea Lui se traduce în concepte care se pot naşte în
mintea mea. Aşa că, atunci când spun «L-am auzit pe Domnul» sau «Domnul mi-a vorbit»,
vreau să zic că El mi-a vorbit printr-o impresie în duhul meu care s-a tradus printr-un gând în
mintea mea Şi gândul aduce imediat cu el ceea ce tinerii numesc «năvală». Este ceva care te
loveşte.“
În opinia lui Glen Clark, fondatorul Champs Farthes Out, arta pierdută a lui Isus este
folosirea imaginaţiei. El a scris în The Soul’s Sincere Desire că „Isus a primit realitate prin
lentilele imaginaţiei divine. Imaginaţia este puterea pe care o avem toţi de a vedea armonie,
unitate şi frumuseţe acolo unde minţile non-imaginative nu văd decât dezacord, separare şi
urâţenie. Imaginaţia unui om nu este decât fereastra sau uşa care, când sunt larg deschise, lasă să
curgă în vieţile noastre viaţa divină“.
Astfel de cuvinte, spuse de oameni respectaţi ai lui Dumnezeu, cu o abilitate
binecunoscută de a auzi vocea Lui, mă încurajează să continui să folosesc gândul spontan,
vedenia şi scrisul ca modalităţi de a stabili comuniune cu Domnul.
Vreau să vă provoc să începeţi să folosiţi aceste patru elemente în rugăciune: să vă
liniştiţi, să vă acordaţi la spontaneitate; viziunea; şi jurnalul. Încercaţi-le măcar de două ori pe
săptămână, ca experiment, pentru următoarele trei luni. Mergeţi prin credinţă şi oferiţi-I lui
Dumnezeu oportunitatea să vă vorbească la persoana întâi. Lăsaţi deoparte îndoielile numai
pentru trei luni şi apoi întoarceţi-vă şi examinaţi rezultatele. Sunt convins că dacă faceţi asta veţi
fi convinşi că Îl contactaţi cu adevărat pe Duhul Sfânt şi dialogaţi cu Dumnezeul Atotputernic.
Îi veţi oferi şansa să fie Prietenul vostru?
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6. Modele biblice pentru apropierea de Dumnezeu
Aceste instrumente – să mă liniştesc, să mă acordez către spontaneitate, să văd vedeniile
lui Dumnezeu şi să ţin un jurnal – au adus o mare eliberare în comuniunea mea cu Domnul. Prin
intermediul lor am putut dialoga cu El mare parte a timpului. Dar erau încă ocazii în care părea
că nu pot ajunge la Domnul. Pur şi simplu nu puteam stabili contactul spiritual. Eram confuz şi
nu puteam înţelege de ce trebuie să fie aşa. Ştiam că trebuie să-mi acordez inima la vocea Lui,
dar nimeni nu mi-a spus vreodată unde să găsesc tonul! După ce m-am luptat cu asta mult timp,
Domnul mi-a amintit de abordarea pe care El a avut-o pentru cei care caută prezenţa Lui directă.
Această abordare este descrisă în Cortul Întâlnirii al lui Moise.
Cortul este un subiect foarte important în Biblie. Sunt mai mult de cincizeci de capitole
complete care vorbesc doar despre el. Este mai mult decât numărul total de capitole din
Evangheliile lui Matei şi Marcu împreună! Asta îmi spune că pentru Dumnezeu Cortul este
important. El era vital pentru evrei, ca o reprezentare a prezenţei lui Dumnezeu şi a planului Lui
pentru ca Israel să se apropie de El. El este important şi pentru noi, ca o copie, o umbră şi un
model al lucrurilor cereşti, aşa cum spune Evrei 8:5. Cortul ilustrează şi pregătirile pe care
trebuie să le facem dacă vrem să intrăm în prezenţa lui Dumnezeu. Studiu meu pe marginea
acestui lucru mi-a oferit, deci, tonul pe care l-am căutat atât de mult timp.
Cele trei părţi ale Cortului corespund fiecare celor trei părţi ale unui om. Curtea
Exterioară semnifică trupul, Locul Sfânt ilustrează sufletul şi Sfânta Sfintelor reprezintă duhul
uman. În Cort erau şase piese de mobilier şi am descoperit că fiecare reprezintă un aspect al
apropierii mele de Dumnezeu.
Curtea Exterioară
Curtea Exterioară a fost o suprafaţă descoperită mare care înconjura cortul ce adăpostea
Locul Sfânt şi Sfânta Sfintelor. Ea primea lumina naturală a soarelui şi a lunii. Această Curte
Exterioară corespunde trupului omului, unde noi primim informaţii prin cele cinci simţuri fizice.
În Curtea Exterioară erau două piese de mobilier: altarul de aramă şi ligheanul. Altarul
de aramă stătea direct în faţa porţii. Acolo mieii erau sacrificaţi ca ispăşire pentru păcatele
poporului. Acest altar nu putea fi evitat. Când căutăm prezenţa Domnului, trebuie să ne oprim la
altar şi să aducem sacrificiul care trebuie.
Altarul de aramă reprezintă crucea, direct înăuntrul porţii salvării. El semnifică şi
legământul nostru iniţial de a-L face pe Isus Domn al vieţilor noastre, şi faptul că ne oferim
zilnic pe noi înşine ca jertfe vii, sfinte şi plăcute lui Dumnezeu. Aşa cum El S-a oferit pe Sine
Însuşi ca jertfă pentru noi, Isus ne cere acum să ne aducem pe noi înşine pentru El. Pavel a spus:
„Am fost răstignit cu Hristos“ (Galateni 2:20).
Adesea suntem tentaţi să stăm timizi departe de altarul de aramă. Vrem să-l evităm dacă
se poate pentru că e fierbinte! Asta înseamnă moartea cărnii noastre. Înseamnă să lepădăm ce
vrem noi şi să dorim doar voia Lui. Asta trebuie să se întâmple zilnic. Nu putem să ne învârtim
în jurul lui. Dacă venim la jurnalele noastre şi nu am lepădat voia noastră, singura voce care va
veni din duhul nostru va fi a noastră. Vom auzi doar inima noastră spunând ce vrea ea. Atunci
putem să scriem în jurnal: „Vezi, Dumnezeu a spus că aş putea avea trei Cadillac!“, dar va fi
doar vocea noastră, nu a Domnului. Trebuie să recunoaştem domnia lui Isus Hristos în vieţile
noastre dacă vrem să experimentăm părtăşia adevărată cu El.
A doua piesă de mobilier din Curtea Exterioară era ligheanul. Era un castron circular
unde preoţii se spălau după ce sacrificau mieii. El avea două niveluri, astfel încât ei să-şi poată
spăla mâinile şi picioarele. Materialul folosit era alama foarte bine lustruită pe care o utilizau şi
femeile pentru oglinzi.
Ligheanul reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu. În Efeseni, Pavel vorbeşte despre fiinţa
noastră curăţată cu apă prin Cuvânt. Logos are un efect de curăţare în vieţile noastre. Pângărirea
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cărnii este înlăturată când umblăm în ascultare de poruncile clare ale Scripturii. Nu e nevoie de
vreo revelaţie specială ca să înţelegi şi să te supui poruncilor lui Dumnezeu. Nu trebuie să
organizăm o întâlnire de rugăciune pentru a discerne ce înseamnă „să nu ucizi“. În Curtea
Exterioară Dumnezeu ne vorbeşte prin simţurile noastre naturale. Minţile noastre sunt foarte
capabile să înţeleagă poruncile lui Hristos şi când ascultăm de ele vieţile noastre sunt curăţate şi
devin mai asemănătoare cu a Lui.
Iacov îi compară pe cei care aud Cuvântul şi nu ascultă cu un om care se uită la faţa lui
în oglindă şi imediat uităm cum arată. De aceea este semnificativ că ligheanul era făcut din
oglinzile donate de femeile israelite – el reprezintă pentru noi Cuvântul, care ne revelează
pângărirea din noi. Aşa cum o oglindă e utilă numai dacă ne purtăm în conformitate cu ce arată
ea, aşa noi trebuie să acţionăm conform Cuvântului lui Dumnezeu dacă vrem să fim eficienţi în
vieţile noastre.
Locul Sfânt
În perimetrul Curţii Exterioare era un cort ţesut frumos, care adăpostea Locul Sfânt şi
Sfânta Sfintelor. Locul Sfânt corespunde sufletului nostru. Pereţii erau groşi de câteva straturi.
Stratul de la interior era din ţesătură fină, răsucită, albastră, violet şi stacojie, cu imagini de
heruvimi ţesute pe ea. Aceasta era acoperită cu un covor din păr de capră. Peste acesta era o
învelitoare din piei vopsite în roşu şi piele de delfini. Niciun fel de lumină naturală nu putea
intra acolo.
În Locul Sfânt erau trei piese de mobilier: masa cu pâinile pentru punerea înainte,
sfeşnicul cu şapte braţe şi altarul tămâierii. Masa cu pâine pentru punerea înainte era în dreapta
cum intrai în Locul Sfânt. Ea avea doar două picioare şi jumătate înălţime şi era poleită complet
cu aur. Douăsprezece turte mici din aluat nedospit şi ustensilele din aur curat erau aşezate pe ea.
Turtele rămâneau pe masă o săptămână, după care erau mâncate de Aaron şi de fiii lui.
Aşa cum făina era măcinată fin pentru a face pâine nedospită, la fel voia noastră trebuie
să fie măcinată fin ca să ne dedicăm în întregime Domnului. Faptul de a sta la masă împreună,
ca preoţii, reprezintă părtăşia şi comuniunea pe care le găsim în Trupul lui Hristos. „După cum
fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om“ (Proverbe 27:17). Relaţiile noastre
creştine zdrobesc dorinţele noastre. Sinele şi dorinţele lui fac loc acelui „a da şi a lua“ dintr-o
relaţie de dragoste dedicată între fraţi.
Isus vrea ca sinele nostru puternic să fie distrus şi ca inimile noastre să se supună
domniei Lui. Numai când ne-am supus „dreptul“ nostru de autodeterminare şi când dorinţa
noastră este cu adevărat numai să facem voia Lui, putem auzi vocea Lui cu puritatea inimii.
Sfeşnicul cu cele şapte braţe ornate artizanal stătea în colţul opus al camerei faţă de masa
cu pâinile pentru punerea înainte, pe stânga Locului Sfânt. El era făcut din aur bătut şi cupele
erau pline de ulei. Sfeşnicul furniza singura lumină din Locul Sfânt.
Sfeşnicul reprezintă mintea noastră, care este iluminată de Duhul Sfânt pe măsură ce
studiem Cuvântul. Aurul bătut arată cultivarea minţilor noastre. Aşa cum aurul a fost turnat
pentru a avea forma dorită, şi tiparele noastre de gândire iau formă sub iluminarea Duhului
Sfânt. El poate să ne vorbească prin acestea, aliniindu-le şi perfecţionându-le.
Evanghelia lui Luca a fost scrisă astfel. Luca declară: „Pentru că mulţi s-au apucat să
alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni leau încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început şi au ajuns slujitori ai Cuvântului, am
găsit şi eu cu cale, preaalesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra
tuturor acestor lucruri de la obârşia lor, să ţi le scriu în şir unele după altele, ca să poţi cunoaşte
astfel temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit prin viu grai“ (Luca 1:1-4).
Cu alte cuvinte, Luca a studia cu atenţie tot ce a putut găsi despre Isus, analizând şi
organizând informaţia sub iluminarea Duhului Sfânt, şi a scris rezultatul muncii sale.
Eu îmi pregătesc de obicei predicile în felul acesta. După ce caut cu atenţie orice verset
despre un anumit subiect, organizez materialul sub formă de plan. Toată investigaţia, analiza şi
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argumentaţia sunt realizate în dependenţă de Duhul Sfânt. El pune în mintea mea înţelepciunea
şi cunoaşterea Lui.
Iluminarea prin Cuvânt s-a petrecut aproape la toţi creştinii. Când studiezi Biblia, un
verset pare deodată să iasă în evidenţă, înţelesul şi aplicabilitatea lui în viaţă sunt foarte clare. În
acelaşi mod putem învăţa să depindem de respiraţia Duhului în toate procesele noastre de
gândire. El ne poate călăuzi argumentaţia şi ne ajută să tragem concluzii dumnezeieşti, înţelepte.
Când ne supunem minţile lui Isus Hristos, untdelemnul Duhului Sfânt ne iluminează fiecare
gând. Am învăţat să permit intuiţiei şi spontaneităţii să se reverse în procesele mele raţionale,
permiţându-le astfel inimii şi minţii mele să colaboreze, ca sfeşnicul cu şapte braţe.
Ultima piesă de mobilier din Locul Sfânt era altarul tămâierii, care stătea în faţa uşii ce
dădea spre Sfânta Sfintelor. Fiecare pare a altarului avea aceeaşi dimensiune şi el era poleit cu
aur, astfel că fumul înmiresmat se ridica mereu spre Dumnezeu.
Cele trei componente ale sufletului sunt mintea, voinţa şi emoţiile. Masa pâinilor pentru
punerea înainte ilustrează domnia lui Isus peste voinţa noastră, Sfeşnicul reprezintă domnia Lui
peste mintea noastră şi altarul tămâierii este simbolul domniei lui Isus peste emoţiile noastre.
Cele patru laturi ale altarului indică o viaţă emoţională perfect echilibrată. Un astfel de
echilibru emoţional este greu de obţinut în faţa tuturor presiunilor vieţii. Noi trecem adesea de la
optimism la pesimist, de la credinţă la teamă, de la bucurie la disperare. Este numai o cale prin
care viaţa noastră emoţională poate fi adusă, şi să şi rămână, în echilibru. Această cale este Isus,
şi apropierea noastră de El se face prin închinare, laudă şi mulţumiri.
Pavel ne-a spus să aducem mulţumiri în toate. În orice situaţie, Dumnezeu este vrednic
de lauda noastră. Şi prin oferirea continuă a acestei jertfe a laudei emoţiile noastre vor fi aduse
sub controlul Duhului Sfânt. Numai El ne poate aduce la echilibru.
Psalmistul a spus că trebuie să intrăm pe porţile lui Dumnezeu cu mulţumiri şi cu cântări
în curţile Lui (Psalm 100:4). Închinarea, lauda şi mulţumirile sunt părţi necesare când ne
apropiem de Dumnezeu. Coarnele altarului, care erau punctul cel mai înalt din Locul Sfânt,
aveau aceeaşi înălţime ca obiectele de mobilier din Sfânta Sfintelor. Închinarea ne ridică astfel şi
ne poartă în Sfânta Sfintelor, care reprezintă duhul uman. Lauda şi închinarea sunt cele mai bune
moduri de a ne linişti inimile şi de a-L atinge pe Hristos din noi.
Sfânta Sfintelor
O perdea frumoasă desparte Locul Sfânt de Sfânta Sfintelor. Chivotul Legământului era
singura piesă de mobilier din această cameră interioară. În Sfânta Sfintelor nu exista deloc
lumină. Ca şi în duhurile noastre, acolo era complet întuneric până când lumina glorioasă a
Prezenţei Domnului o umplea.
Sfânta Sfintelor reprezintă duhurile noastre, locul unde noi putem avea comuniune
directă cu Domnul. În Vechiul Legământ, numai marele preot avea voie să treacă de perdea, şi
doar o dată pe an, în Ziua Ispăşirii. Când Isus a murit pe cruce, perdeaua care ne separa de
prezenţa Lui Dumnezeu a fost sfâşiată de sus până jos, deschizând calea pentru fiecare dintre noi
să avem clipă de clipă părtăşie cu Dumnezeul Atotputernic.
Chivotul Legământului era un cufăr din lemn de salcâm poleit cu aur pur. În interior erau
puse tablele pe care fuseseră scrise Cele Zece Porunci, toiagul lui Aaron care a înmugurit şi un
vas cu mană (Evrei 9:4). Capacul Chivotului era numit capacul ispăşirii. Pe el erau doi heruvimi
din aur curat care stăteau unul în faţa celuilalt, cu aripile întinse pentru a acoperi capacul
ispăşirii. Moise şi Aaron îngenuncheau înainte Chivotului şi Dumnezeu le vorbea de pe capacul
ispăşirii dintre heruvimi. Astfel Chivotul oferea o imagine a prezenţei lui Dumnezeu asupra
căreia preoţii să se concentreze când veneau să-L întâlnească.
Mana din Chivot reamintea de proviziile supranaturale oferite de Dumnezeu. Când
aşteptăm în prezenţa Domnului şi primim revelaţie directă de la El în duhurile noastre, viaţa
supranaturală şi puterea se revarsă din interiorul nostru, întărindu-ne pentru a face faţă victorioşi
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încercărilor vieţii. Viaţa Lui divină curge prin noi şi în afara noastră, pentru a împlini nevoile
unei lumi suferinde.
Toiagul lui Aaron care a înmugurit era o confirmare divină a autorităţii lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu ne dă nouă autoritate. Când Îl Întâlnim faţă în faţă pe Tatăl nostru, aşa
cum a făcut Moise, când Îl auzim pe Duhul Lui vorbind în duhul nostru şi când rostim ce am
auzit, cuvintele noastre sunt pline de autoritate divină.
Cele Zece Porunci reprezintă legea lui Dumnezeu, standardul de sfinţenie de care e
nevoie pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Când venim la Dumnezeu, venim la sfinţenia absolută.
Dar să ne amintim ce se afla deasupra legii: capacul ispăşirii. Isus Hristos a făcut ispăşire pentru
păcatele noastre. Prin sângele Lui suntem curăţaţi şi făcuţi puri, astfel încât putem avea părtăşie
cu Cel Sfânt. Noi primim să venim cu îndrăzneală în faţa tronului harului.
Cartea Apocalipsa a fost scrisă în urma unei experienţe a Sfintei Sfintelor. Când era în
Duhul, Ioan a primit direct revelaţie spirituală prin vedeniile pe care le-a notat.
Am văzut că Domnul poate să vorbească simţurilor noastre naturale prin poruncile clare
din Scriptură. Când Îi oferim minţile noastre, Duhul Sfânt poate să ne ilumineze gândurile,
dându-ne înţelepciune şi intuiţie supranaturale. Şi putem primi revelaţie directă de la Duhul
Sfânt în duhurile noastre. Fiecare dintre aceste experienţe este extrem de valoroasă. Nu punem
Biblia deoparte pentru că Dumnezeu ne vorbeşte de la Duh la duh. Dragostea noastră pentru
Cuvânt va creşte când petrecem timp cu Domnul şi căutăm să învăţăm mai multe despre Tatăl şi
să testăm revelaţiile Lui.
Nu este nimic în întâlnirile spirituale care să ne facă mai buni decât alţi oameni. De fapt,
toate tipurile de revelaţie sunt disponibile pentru toţi credincioşii. Când Duhul Sfânt vorbeşte
inimilor noastre, El nu spune nimic despre cât de spirituali suntem, ci doar despre cât de iubitor
şi plin de har este El.
Nu urmez procedura Cortului de fiecare dată când mă rog. Întotdeauna caut să-mi trăiesc
viaţa în acord cu cerinţele reprezentate de fiecare piesă de mobilier. Dar când am probleme în aL auzi pe Domnul, când rugăciunile mele par să ricoşeze din tavan şi se aud ecoul în cameră,
merg la Cort pentru a afla de ce. Fac asta imaginându-mă pe mine în faţa fiecărei piese de
mobilier şi rugându-L pe Domnul să-mi vorbească prin ea. De obicei aflu motivul problemei de
comunicare până când intru în Sfânta Sfintelor. Prin acest instrument minunat, pot să-mi acordez
inima încă o dată pentru a auzi ce vrea Domnul să-mi spună.
Cortul este conceput pentru a ne ajuta să vedem condiţia inimilor noastre. Îl folosim
pentru a ne împlini scopurile, care sunt să trăim într-o părtăşie zi de zi, clipă de clipă, cu Domnul
şi Mântuitorul nostru, Isus Hristos.
Permiteţi-mi să vă încurajez să încercaţi următorul exerciţiu de scriere în jurnal când
terminaţi de citit această secţiune. Folosind vedenia, prezentaţi-vă înaintea fiecărei piese de
mobilier din Cort şi rugaţi-L pe Dumnezeu să vă vorbească referitor la această experienţă în
acest moment al vieţii voastre. Apoi notaţi ce spune El.
1. Altar – Sunt eu o jertfă vie?
2. Lighean – M-am curăţit folosind Cuvântul?
3. Pâinile pentru punerea înainte – Este voinţa mea măcinată mărunt înaintea lui
Dumnezeu? Umblu eu în dragoste şi părtăşie cu Trupul lui Hristos?
4. Sfeşnicul – Îmi iluminează Dumnezeu mintea şi îmi oferă revelaţie când studiez
Cuvântul?
5. Tămâia – Aduc eu o jertfă continuă de laudă şi mulţumire înaintea Domnului meu?
6. Chivotul – Stau eu liniştit înaintea prezenţei Sale şi primesc cuvintele Lui în inima
mea?
Aveţi grijă să vă liniştiţi în prezenţa Domnului înainte să începeţi să scrieţi, astfel încât
să primiţi gândurile Lui, nu pe ale voastre. Vă veţi putea da seama repede de diferenţă.
Gândurile voastre vor semăna foarte mult cu o predică – ale Lui vor fi foarte iubitoare şi blânde.
Lăsaţi cuvintele Lui să vină la voi la persoana întâi. Aveţi o viziune clasă a voastră îngenunchind
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înaintea fiecărei piese de mobilier şi vizualizaţi-L pe Isus stând acolo şi vorbindu-vă. Notaţi
curgerea blândă şi spontană care vine din inima voastră. Pentru confirmare şi încurajare
împărtăşiţi cu un prieten sau doi. Întrebaţi-i dacă au impresia că este de la Domnul.
Pe calea cea nouă şi vie
Descoperirea locului experienţei Cortului în viaţa mea de rugăciune mi-a permis să-mi
acordez inima pentru a-L auzi pe Domnul mult mai consistent şi prin asta am putut descoperi de
cele mai multe ori motivul oricărei neputinţe pe care o aveam de a dialoga cu Dumnezeu.
Totuşi, ocazional m-am prezentat în faţa fiecărei piese de mobilier, rugându-L pe Isus sămi reveleze orice eşec în a trăi conform principiilor reprezentate de ea, şi am parcurs întregul
drum spre Sfânta Sfintelor fără să fiu condamnat, şi totuşi nu puteam intra în dialog şi părtăşie
cu Tatăl. Când meditam asupra Evrei 10:19-22, am văzut cum Dumnezeu a oferit reglaj fin
pentru auzirea vocii Lui. De când am descoperit şi aplicat acest pasaj la viaţa mea de rugăciune,
nu a mai trecut nici măcar o zi în care să nu pot stabili contactul duh-Duh cu Domnul meu.
Evrei 10:19-22
Avem încredere să intrăm în Locul Sfânt prin sângele lui Isus, pe o cale nouă şi vie pe
care El a deschis-o pentru noi prin perdeaua care este trupul Lui, şi pentru că avem un mare
preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţa deplină, cu inimile
stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupurile spălate cu apă curată.
Este clar din referinţa la perdea că autorul se referea la intrarea noastră în Sfânta
Sfintelor. Această perdea atârna în cort, separând Locul Sfânt de Sfânta Sfintelor. Textul grecesc
nu include cuvântul „loc“ cum e folosit în New American Standard Version în versetul 19.
Originalul spune simplu „sfintelor“. Autorul Epistolei către Evrei vorbea de calea cea nouă şi vie
pe care Isus ne-a oferit-o pentru a veni în comuniune şi relaţie directă cu Tatăl nostru.
Credinţă deplină
Prima frază spre care m-a direcţionat Domnul a fost „să ne apropiem... cu credinţă
deplină“. Lipsa de credinţă este motivul principal pentru care nu pot să-L aud pe Domnul.
Uneori e greu de crezut că Dumnezeu e măcar prezent şi mă îndoiesc că Lui Îi pasă suficient de
mult de neînsemnatul de mine ca să vrea să petreacă timp vorbind cu mine. Sau nu sunt convins
că e cu adevărat Domnul Cel care vorbeşte în jurnalul meu. De fiecare dată când vin la El cu
îndoială, nu primesc nimic. „Cel care se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, şi că
El îi răsplăteşte pe cei care-L caută“ (Evrei 11:6). Trebuie să cred că Domnul mă iubeşte şi că
vrea să comunice cu mine chiar mai mult decât vreau eu să vorbesc cu El.
Remediul este să vă angajaţi în activităţi care vă zidesc credinţa. Ar trebui să le alegeţi pe
cele care sunt cele mai eficiente pentru voi. Cântatul şi închinarea în Duhul aproape întotdeauna
îmi ridică nivelul de credinţă până acolo unde pot să stau aproape de Dumnezeu. Eu ofer din
toată inima o jertfă de laudă până când întreaga mea fiinţă este convinsă iar de bunătatea şi mila
Lui.
Nivelul meu de credinţă creşte când folosesc vedenia şi văd cu ochii inimii mele
realitatea spirituală a lui Hristos în mine. Biblia este foarte clară când spune că, prin lucrarea
Duhului Sfânt, Hristos este Alături de fiecare credincios. Pot să recitesc câteva promisiuni
biblice, mai ales pe cele care se referă la dragostea lui Dumnezeu şi la dorinţa Lui de a avea
părtăşie cu omul.
Credinţa este eliberată şi când mă întorc la jurnal şi citesc iar ce mi-a vorbit Domnul.
Mai ales când abia începi să scrii în jurnal, un alt instrument puternic în zidirea credinţei este să
împărtăşeşti ce scrii cu cineva pe care îl respecţi în Domnul şi să-l întrebi dacă crede că ce ai
primit este de la Domnul sau nu. Este mult mai uşor pentru cineva detaşat de situaţie să
discearnă dacă este de la Dumnezeu sau de la tine. Dacă eşti un credincios devotat, plin de
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Cuvânt, vei vedea aproape de fiecare dată că această persoană confirmă că secţiunea respectivă
din jurnal este de la Dumnezeu. Asta îşi va inspira credinţa.
Şi, în sfârşit, uneori pur şi simplu fac un salt în credinţă, abandonându-mă Celui Care
este credincios. Iau decizia să cred cu toată inima tot ce spune Dumnezeu. Îmi vărs complet
inima înaintea Lui. Apoi încep să scriu tot ce primesc, chiar şi dacă sunt doar două sau trei
cuvinte. Îmi amintesc că pot primi prin credinţă orice vine, pentru că mai târziu voi putea testa.
Şi Dumnezeu este mereu acolo, aşteptând să mă întâlnească, să-mi vorbească şi să-Şi
împărtăşească dragostea cu mine.
Un cuget curat
Următoarea frază prin care Domnul mi-a vorbit a fost: „să ne apropiem... cu inimile
stropite şi curăţate de un cuget rău“. Uneori, când mă linişteam pentru rugăciune, mintea mea
era plină de vinovăţia unui păcat nemărturisit. Indiferent cât încercam să-l ignor sau să-l ocolesc,
vocea Domnului nu putea fi auzită peste conştiinţa mea. Mintea mea rătăcea de la un subiect la
altul, încercând să-mi direcţioneze atenţia spre orice altceva decât vinovăţia mea.
Este imposibil să ne apropiem de Dumnezeu cu păcat nemărturisit, acoperit în vieţile
noastre. „Preaiubiţilor, dacă nu ne osândeşte inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu“ (1
Ioan 3:21). Dar dacă inima noastră ne condamnă, nu putem să ne apropiem cu îndrăzneală, decât
în mărturisire şi pocăinţă. Când ne mărturisim păcatele, El este credincios ca să ne ierte. Sângele
lui Isus Hristos ne spală, ne curăţeşte de orice nelegiuire.
Când mă pocăiesc, evit să fac promisiuni mari, de mai multă ascultare pe viitor. Aceasta
este dorinţa mea, dar îmi ştiu slăbiciunea şi ştiu că nu există putere în mine să fac faţă
presiunilor lui Satan. Dacă încerc să-i fac faţă singur, focusul meu va fi total greşit, uitându-mă
la mine pentru a-mi duce la capăt mântuirea, când Isus este singurul care poate să mă sfinţească.
Nu spun: „Îmi pare rău şi promit că nu mai fac asta niciodată“. În loc de asta, recunosc că, deşi
eu sunt slab, El este tare. Astfel că tot ce pot să fac şi care să fie cât mai aproape de o promisiune
este: „Prin harul Tău, voi căuta să umblu în sfinţenie înaintea Ta“.
Trebuie să mă opresc să mă mai uit la mine şi să mă concentrez în loc de asta la Isus.
Mel Tari a spus în minunata sa carte The Gentle Breeze of Jesus că pentru a avea o relaţie
intimă evolutivă cu Isus trebuie să încetăm să ne mai concentrăm asupra carapacei noastre urâte
şi să începem să ne concentrăm asupra iubitului nostru Domn. Dacă mă tot uit la mine, nu voi
ajunge niciodată la Hristos. Dar dacă mă uit la Isus, El mă aduce la El. Înălţându-L pe Hristos în
gândurile noastre, recunoscând că El este Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, ştiind că
numai prin puterea Lui stăm în picioare, Îi dăm libertatea de a face voia Lui în şi prin noi.
Dragostea Lui ne duce prin perdea spre locul unde putem vorbi cu El faţă în faţă, aşa cum un om
vorbeşte cu prietenul lui.
Curăţaţi prin ascultarea de rhema
A treia cerinţă pe care am notat-o a fost: „să ne apropiem... cu trupul spălat cu o apă
curată“. Efeseni 5:25,26 ne spune că „şi Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca
s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt (rhema)“. Când Dumnezeu ne
vorbeşte în rugăciune, trebuie să permitem ca asta să ne curăţească prin aplicarea şi observarea
rhema. Am descoperit adesea în propria mea viaţă şi în viaţa studenţilor mei că Dumnezeu nu ne
mai spune nimic dacă nu am ascultat de ultimul cuvânt pe care ni l-a dat. Harul Lui ne poate
permite să continuăm comunicarea pentru o vreme, dar vine un punct în care trebuie fie să
ascultăm, fie să pierdem comuniunea pe viitor.
M-am dus la jurnal, căutând un cuvânt de la Domnul pentru acea zi, şi tot ce am auzit de
la El a fost: „Vreau să faci ce ţi-am spus ieri să faci“. Convins de acest răspuns neaşteptat, am
putut doar să cer iertare şi să las rugăciunea ca să mă supun. „Ascultarea face mai mult decât
jertfele“ (1 Samuel 15:22). Dumnezeu nu este interesat de câte ore petrecem cu El dacă doar
auzim şi nu ne şi supunem.
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O inimă curată
În sfârşit, Domnul m-a readus la prima parte a versetului 22, „să ne apropiem cu o inimă
curată“. Inimile noastre trebuie să fie sincere când venim la Dumnezeu. În ele nu poate fi
ipocrizie, înşelăciune şi minciuni. Nu putem încerca să ascundem ceva de noi înşine sau de
Domnul. Aceasta pentru mine nu este de obicei o mare problemă, pentru că sunt o persoană
foarte simplă şi directă. Eu spun exact ce e în mintea mea şi caut să fiu destul de deschis în
legătură cu asta. Dar era o vreme când Domnul mi-a arătat înşelăciunea inimii mele.
Biserica pe care o păstoream s-a simţit chemată de organizeze o campanie de strângere
de fonduri în încercarea de a plăti ipoteca de 60.000 de dolari. Fiecărui membru i s-a cerut să
petreacă timp în rugăciune pentru a afla ce ar trebui să facă să ajute campania. Eu ştiam că nu
era nimic ce aş fi putut face. Familia mea trăia dintr-un salariu foarte mic de pastor. Nu aveam
un cont de economii şi contul nostru înregistra zero dolari la sfârşitul fiecărei săptămâni. Toate
veniturile se duceau imediat pentru plata facturilor. Nici măcar nu m-am deranjat să mă rog
pentru asta. Pentru că ştiam că nu am nimic de dat.
Atunci am avut un gând spontan că ar trebui să vând duplexul pe care îl aveam şi să dau
bani bisericii. M-am gândit că e un plan destul de stupid. Nu avea cum să fie de la Dumnezeu.
Nu mă rugam când mi-a venit. Era doar o idee proastă. Aşa că nici măcar nu L-am întrebat vreo
câteva zile pe Domnul dacă gândul era de la El. În final am cedat şi L-am întrebat dacă vrea să
vând duplexul şi să dau banii la biserică. Când El a spus „da“, am fost cu adevărat mânios şi
frustrat. Prima mea replică a fost: „Oricum n-am crezut niciodată în jurnal!“
Nu credeam în asigurări, aşa că duplexul era investiţia mea pentru viitor. Muncisem mult
ca să-l construiesc eu însumi, aşa că ipoteca era mică şi putea fi plătită cât eu şi soţia mea eram
încă tineri. După asta ar fi continuat să-mi ofere un venit lunar din care să se întreţină familia
mea dacă mi s-ar fi întâmplat ceva sau să-mi poarte mie de grijă la o vârstă înaintată. Şi acum
Isus îmi spunea să-mi vând siguranţa şi să dau tot profitul bisericii!
Am fost atât de supărat încât nu am mai vorbit cu Domnul câteva zile. Pur şi simplu nu
vroiam să vorbesc despre asta. În cele din urmă m-am răcorit suficient cât să aduc iar vorba
despre asta. „Doamne, chiar vrei să-mi vând duplexul?“ Atunci El mi-a explicat de ce: acesta
devenise un idol în viaţa mea. Căutam siguranţă mai degrabă la el decât la Domnul. Aveam
încredere într-un morman de ciment şi lemn decât în Dumnezeul Cel viu. M-am gândit la asta o
vreme şi am decis că El avea dreptate. El întotdeauna are! Aşa că, ce vroia El să fac în legătură
cu asta? „Vinde duplexul, plăteşte ipoteca şi dă restul de bani pentru biserică.“
M-am gândit la asta o vreme şi într-un târziu am cedat. „Bine“, am spus, „dar Tu vei fi
responsabil pentru familia mea! Şi dacă mor de foame la bătrâneţe, va fi vina Ta!“ El apărut mai
mult decât doritor să accepte responsabilitatea.
Domnul mi-a spus cum să fac anunţul de vânzare şi ce preţ să cer. În afară de asta, am
crezut că încă mai am o scăpare, pentru că eu credeam cu tărie în a cere consiliere pentru
deciziile majore din viaţa mea. Eram sigur că atunci când aş fi împărtăşit această idee
prezbiterilor mei ei vor vedea nebunia ei şi mă vor sfătui să nu vând casa. Dar când i-am întrebat
despre asta, ei amândoi au crezut că Dumnezeu era Cel care îmi vorbise. Cu astfel de prieteni,
cine are nevoie de duşmani?
Am făcut ce a spus Domnul şi am aşteptat să sune telefonul. Şi am aşteptat. Şi am
aşteptat. După şase sau opt luni pe piaţă fără oferte, Domnul mi-a spus: „Scoate-o de pe piaţă“.
Nu-mi mai păsa dacă se va mai vinde sau nu. În inima mea, casa nu mai era a mea. Isus mi-a
spus: „Asta am urmărit. Acum te încrezi în Mine, nu într-o clădire. Duplexul nu mai este un idol
în viaţa ta. Mi l-ai cedat Mie şi acum Eu ţi-l dau înapoi; fii administratorul Meu.“
Înainte de a acţiona conform acestei noi rhema, am supus-o din nou prezbiterilor mei.
Din nou, ei au fost de acord că Dumnezeu era Cel care-mi vorbise. Poate testarea nu era totuşi
chiar atât de rea!
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Mi s-a amintit de Avraam, căruia Dumnezeu i-a cerut să renunţe la ce avea mai
important în viaţă, fiul său. Pentru că el a vrut să facă asta, încrezându-se în Dumnezeu că până
la urmă va fi bine, Isaac i-a fost dat înapoi. Domnul nu era interesat de sacrificarea unui băiat
sau de o clădire. El e preocupat doar de purificarea inimilor noastre.
Aceste patru lucruri – o inimă curată, credinţă deplină, o inimă stropită şi curăţată de un
cuget rău şi un trup spălat cu apă – erau elementele finale de care aveam nevoie pentru a
deschide calea să am părtăşie intimă cu Domnul meu zi de zi, clipă de clipă.
Să vă păstraţi inima curată
Domnul nu este singurul Care caută să transmită gândurile Sale spontane în minţile
noastre. Aşa cum Cel Sfânt este cunoscut ca Mângâietorul, vrăjmaşul este cunoscut ca Pârâşul.
Satan va încerca să proiecteze în mintea ta gânduri negative, amărăciune, descurajare şi
mânie. El te va acuza şi îţi va spune ce păcătos putred eşti, cât de nevrednic eşti să intri în
prezenţa unui Dumnezeu sfânt. El îţi va aminti de slăbiciunile tale şi de păcate deja mărturisite.
El va încerca să te convingă că nu există iertare pentru cineva ca tine, că sângele nu este
suficient să acopere păcatele tale.
Apoi mincinosul va începe să îţi acuze familia şi fraţii şi surorile din Trup. El îţi va
spune că sunt toţi nişte ipocriţi care doar îşi iau o înfăţişare frumoasă pentru a ascunde inimile
lor rele. El te va convinge că nimeni nu te iubeşte cu adevărat, că bunătatea lor doar te pregăteşte
pentru ziua când se vor întoarce împotriva ta. El te va face să crezi că numai tu eşti sincer în faţa
Domnului, că eşti mai bun decât toţi ceilalţi.
În cele din urmă, Înşelătorul Îl va ataca pe Domnul prin cuvintele lui mincinoase. El va
spune că Dumnezeu nu este dragoste, ci mânie, nu este milă, ci judecată. El îţi va spune că lui
Dumnezeu nu-I pasă suficient de mult de tine cât să vrea să te întâlnească. El îţi va arăta
nedreptăţile şi tragediile din această lume ca o dovadă a faptului că Dumnezeu nu este interesat
de problemele oamenilor.
Îţi sună familiar vreunul din aceste lucruri? A apărut vreunul din aceste gânduri neinvitat
în mintea voastră? A fost o zi atât de glorioasă de eliberare şi de victorie când am realizat în
sfârşit că Pârâşul era sursa acestor gânduri şi, deci, nu trebuia să le iau în seamă! Prin autoritatea
lui Isus Hristos, pot să resping cuvintele Vrăjmaşului şi să le înlocuiesc cu pacea
Mângâietorului. Continui să veghez asupra inimii mele, protejând-o de minciunile lui Satan.
De asemenea, continui să veghez astfel încât duhul negativ şi distructiv al vreunei alte
persoane să nu se transfere către mine. Este atât de uşor să mă las târât în amărăciune, mânie şi
disperare de conversaţia cu cei din jurul meu. Dacă este posibil, evit oamenii care se bălăcesc
constant în păcat sau disperare sau critică. În loc de asta, continui să mă întâlnesc cu alţi
credincioşi care sunt preocupaţi de cum să ne încurajăm unii pe alţii la dragoste şi la fapte bune
(Evrei 10:24,25). Dacă trebuie să fiu cu oameni al căror duh tinde să mă tragă în jos, mă rog ca
Domnul să fie un scut pentru mine, protejându-mi duhul de cursele lor şi copleşindu-i cu Duhul
lui Hristos. Ţin fără şovăire la mărturisirea nădejdii mele, ştiind că Cel ce a făcut făgăduinţa este
credincios (Evrei 10:23).
Când Domnul nu vorbeşte
Am spus în mod repetat că Domnul vorbeşte întotdeauna şi că noi Îl vom auzi dacă
inimile noastre sunt curate. Există cel puţin patru excepţii de la această afirmaţie, patru motive
pentru care Domnul nu va răspunde întrebărilor voastre şi nu vă va onora cererile.
Aşa cum am arătat mai devreme, Dumnezeu nu va vorbi dacă nu am ascultat de ultimul
Său cuvânt. Regele Saul a fost în această situaţie. El a fost de mai multe ori neascultător de
Cuvântul Domnului, rostit prin profetul Samuel. În cele din urmă, Domnul a spus: „Gata!
Neascultarea ta v-a costat tronul pe tine şi pe familia ta. Nu vei mai auzi de la Mine niciodată.“
Data următoare când Saul a avut o problemă şi s-a dus la Domnul să ceară înţelepciune,
„Domnul nu i-a răspuns nici prin visuri, nici prin Urim sau prin profeţi“ (1 Samuel 28:6).
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Ocazional m-am uitat cu părere de rău la studenţi care L-au auzit pe Domnul cerându-le
să facă un lucru dificil şi au refuzat. Treptat, inimile lor au devenit reci şi ei s-au întors împotriva
a ceea ce ştiau că este vocea Domnului pentru că nu vroiau să se supună. Din fericire, astfel de
incidente sunt rare şi aproape toată lumea care-L aude pe Domnul învaţă să ia putere de la El să
se supună chiar şi când e vorba de sarcini dificile.
Când nu este treaba ta!
Domnul nu vă va vorbi nici dacă puneţi o întrebare la care El nu vrea să răspundă.
Dumnezeu nu Se face disponibil pentru noi ca ghicitorul nostru personal. Sunt multe lucruri pe
care El alege să nu ni le reveleze şi dacă insistăm să fim indiscreţi în acele zone nu numai că ne
vom lovi de tăcere din partea Domnului, dar ne putem deschide spre înşelare. În general,
Domnul nu ne va dezvălui viitorul. El ne va spune tot ce avem nevoie să ştim şi numai ce e
necesar.
Acest aspect este ilustrat în povestea femeii sterpe căreia îngerul Domnului i-a apărut şi
i-a spus că va avea un fiu. Îngerul i-a spus să nu bea vin sau băutură tare şi să nu mănânce
mâncare necurată pentru că băiatul va fi un nazirean al lui Dumnezeu încă din pântecele ei şi va
începe să elibereze Israelul de filisteni.
Când femeia i-a spus soţului ei Manoah despre mesajul îngerului, acesta L-a rugat pe
Dumnezeu să-i trimită un înger să-l instruiască în legătură cu modul cum să aibă grijă de acest
băiat. Domnul i-a îngăduit îngerului să se întoarcă şi Manoah a început să-l agaseze cu întrebări:
„Care va fi modul de viaţă şi vocaţia băiatului?“ Îngerul i-a răspuns: „Fii atent la tot ce am
spus“, şi a repetat mesajul pe care îl dăduse femeii prima dată când a venit (Judecători 13:1214). Manoah a fost indiscret într-o zonă în care nu avea nicio treabă, încercând să afle detalii
despre viitor pe care nu avea nevoie să le ştie. Aşa că Dumnezeu pur şi simplu i-a ignorat
întrebările şi nu i-a dat răspuns.
Motive necurate
Dumnezeu nu ne va răspunde dacă ne rugăm având motive greşite (Iacov 4:3). De câte
ori ne rugăm ca vieţile noastre să fie lipsite de durere şi presiune? De câte ori cerem protecţie de
consecinţele păcatului nostru? Dacă în viaţa noastră apare o circumstanţă nefericită, imediat ne
rugăm să fie înlăturată, fără să căutăm căi prin care să putem creşte prin suferinţă.
Biblia spune că noi „ne bucurăm chiar şi în necazurile noaste; ştiind că necazul aduce
răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare şi biruinţa aceasta aduce nădejdea (Romani 5:3,4).
Când focul din cuptor se înteţeşte sunt arse mai multe impurităţi şi se formează un caracter
dumnezeiesc. De aceea, când experimentăm presiune, de obicei nu este înţelept să ne rugăm
imediat pentru îndepărtarea ei. Întâi ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu. Eu personal am avut
cea mai mare creştere în perioade când am trecut prin cele mai mari presiuni.
Afectaţi de consumerismul epocii noastre, câţi dintre noi râvnim binecuvântări materiale
mult peste ceea ce avem nevoie ca să trăim? Gândindu-ne doar la confortul şi plăcerea noastre,
noi ne rugăm pentru asta şi revendicăm asta. Cred că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze
material şi financiar, dar nu ca să fie satisfăcute poftele firii. El vrea să ne binecuvânteze astfel
încât noi să fim o binecuvântare pentru alţii. El ne lasă să fim administratori ai mai multor
lucruri câtă vreme suntem înţelepţi şi plini de compasiune, dând celor în nevoie, văduvelor şi
orfanilor, folosind resursele Lui pentru a extinde împărăţia Lui pe pământ.
Dumnezeu este preocupat de valorile eterne, nu de satisfacţiile temporare. El este
preocupat de caracterul cinstit şi demonstrat, de sfinţenie şi de vindecarea sufletelor şi duhurilor
noastre mult mai mult decât de confortul firii. Când rugăciunile noastre se concentrează asupra
satisfacerii firii, putem să nu primim răspunsul pe care îl căutăm. De acea, când avem de-a face
cu presiune sau cu o situaţie nefericită, întâi trebuie să căutăm rhema, rugându-L pe Dumnezeu
să ne arate cum să ne rugăm. Apoi, când ne rugăm în conformitate cu voia Lui, putem fi siguri
că El ne va răspunde.
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Nevoia de a posti
Postul nu doar că ne curăţă trupul de reziduuri toxice, dar ne curăţă şi duhul, astfel încât
să ne fie mai uşor să urcăm în prezenţa Tatălui. Dacă nu mi se pare că ajung la Dumnezeu,
postul mă ajută să capăt o receptivitate spirituală mai mare. Întotdeauna am văzut că Dumnezeu
ajunge la mine sau că eu ajung la El când am petrecut o perioadă de timp în post. Mulţi dintre
cei mai importanţi paşi de creştere din viaţa mea au venit în perioade de post.
Isaia 58 este cel mai important capitol din Biblie referitor la post. El descrie motivele
greşite pentru a posti, motivele corecte şi rezultatele postului corect. În versetele 9 şi 11, ni se
promite: „Atunci tu vei chema şi Domnul va răspunde, vei striga şi El va zice: «Iată-mă!» Şi
Domnul te va călăuzi neîncetat.“
Postul era o parte normală a vieţii de rugăciune a Bisericii încă de la începutul ei. În
Fapte ni se arată în mod repetat că Petru, Pavel sau toată Biserica împreună posteau.
Sunt multe feluri de post sau post parţial. Un post total presupune abţinere de la mâncare
şi băutură. Un astfel de post absolut nu trebuie să ţină mai mult de trei zile. Un post normal ar
însemna abţinere de la orice, în afară de apă. O formă a acestuia este să bei sucuri de fructe şi
alte lichide folositoare şi să te abţii de la orice aliment solid. Aceste tipuri de post nu trebuie să
continue mai mult de patruzeci de zile. Şi posturile parţiale pot fi eficiente. Puteţi posti în fiecare
zi până la o anumită oră. Puteţi sări peste o masă a zilei. Sau puteţi folosi postul lui Daniel cu
legume şi apă.
Domnul vă va călăuzi să alegeţi postul potrivit. El vă poate indica o zi a săptămânii când
să postiţi constant. În anumite perioade, El vă poate chema la un post special de până la
patruzeci de zile. Nu trebuie să facem din asta o lege, dar trebuie să răspundem la călăuzirea
Duhului în această zonă specială a rugăciunii.
Înainte de a începe să postiţi, vă recomand cu tărie că citiţi o carte pe acest subiect. Cred
că God’s Chosen Fast, de Arthur Wallis, este o sursă excelentă. Vă rog să ţineţi cont de faptul
că persoanele cu probleme cronice de sănătate care pot fi afectate de dietă, ca diabetul, ar trebui
să postească doar sub supravegherea unui medic.
Tot nu pot să aud!
Când experimentaţi rugăciunea bidirecţională folosind principiile din această carte, mulţi
dintre voi veţi afla că puteţi dialoga efectiv cu Dumnezeul Atotputernic. Dar vor mai fi şi situaţii
rare când părem blocaţi să auzim vocea Lui. Uneori stăm în linişte cu creionul în mână şi nu
vine nimic. Frustrarea creşte şi ne întrebăm ce e în neregulă cu noi. De ce nu putem auzi?
Sunt câteva lucruri de verificat într-o astfel de situaţie.
- În primul rând, vedeţi dacă chiar aţi scris o întrebare pentru Dumnezeu. Poate spuneţi:
„De ce, asta e doar o chestiune tehnică. M-am gândit la întrebare în mintea mea. E suficient.“
Nu, uneori nu este! Adesea este important, mai ales când sunteţi la început, să scrieţi realmente
întrebarea şi răspunsul va începe să curgă.
- Sau poate vă gândiţi că Dumnezeu pur şi simplu nu vorbeşte. În acest caz, trebuie să vă
vărsaţi inima complet. Fiţi serioşi în legătură cu întâlnirea pe care o aveţi cu Dumnezeu.
Deveniţi dedicaţi complet experimentării Lui acum, în acest moment. Apoi începeţi să scrieţi
toate cuvintele pe care le primiţi, chiar dacă sunt doar unul sau două. Amintiţi-vă că impresiile
Duhului Sfânt sunt uşoare şi pot fi covârşite de propriile voastre gânduri.
Un student din Finlanda, pe nume Pekka, ne-a scris despre cât de important este acest act
al credinţei: „Pentru mine, cheia «auzirii» a fost să scriu! Vă mulţumesc pentru această
înţelegere a Habacuc 2:1,2 . De fiecare dată când încep ezit şi mă gândesc: „Nu poate fi nimic“.
Apoi Dumnezeu mă învaţă din nou ceva nou. Intrarea este de fiecare dată să-mi pun creionul pe
hârtie şi să încep să scriu primul gând, oricât de stupid sau ciudat pare. Numai după ce am fost
ascultător în a nota acest gând preliminar apare curgerea.“
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Era o vreme când simţeam că nu pot auzi nimic. Stăteam frustrat câteva minute şi cel mai
mult puteam oprimi cuvântul „eu“. Acum, nu aveam de gând să scriu cuvântul „eu“. Vroiam să
aştept până când primeam mai mult şi atunci aş fi decis dacă merita măcar să scriu. Ei bine, nu
mai venea nimic, aşa că, în disperare profundă, notam pur şi simplu cuvântul „eu“. Apoi îmi
venea în minte al doilea cuvânt: „aş“. Îl scriam. Apoi veneau al treilea, al patrulea, al cincilea,
„vrea să-ţi vorbesc despre...“ – şi începeam să vorbim. Vedeţi, eu blocam curgerea pentru că nu
vroiam să scriu un simplu cuvânt pe care-l auzeam. De aceea, scrieţi prin credinţă orice cuvinte
apar, având încredere că vă vor conduce la un râu de apă vie.
- Verificaţi că aţi pus într-adevăr o întrebare. Dacă nu, formulaţi-o ca pe o întrebare – o
întrebare specifică. Adesea, cu cât e mai specifică întrebarea, cu atât mai concentraţi sunteţi şi
astfel cu atât sunteţi mai capabili să recunoaşteţi răspunsul divin. Evident, aşa cum am spus,
puteţi deveni prea specific şi să aveţi tendinţa spre ghicitorie sau spre alte lucruri care nu sunt
treaba voastră. De aceea trebuie să păstrăm un echilibru.
- Uneori tot ce păreţi să primiţi înapoi sunt propriile voastre răspunsuri. Nu e prea greu
de spus că ele sunt pur şi simplu gândurile voastre. Sunteţi voi predicându-vă vouă înşivă. Când
se întâmplă asta, începeţi prin a vă bucura că măcar aţi ajuns în punctul în care puteţi discerne
clar când un răspuns este doar propriul vostru gând, mai degrabă decât gândul lui Dumnezeu!
Apoi trebuie să mergeţi mai în profunzime, liniştindu-vă mai mult, până când atingeţi
profunzimile inimii voastre, şi curgerea divină începe. Întoarceţi-vă la capitolul despre linişte şi
învăţaţi să vă liniştiţi până când Dumnezeul Atotputernic preia controlul. Cu puţină practică şi
experienţă, veţi putea să vă liniştiţi uşor şi repede. De fapt, veţi începe să cultivaţi un stil de viaţă
caracterizat de linişte interioară. Veţi învăţa cum să staţi liniştiţi înaintea lui Dumnezeu când
umblaţi printre oameni. Asta înseamnă să locuieşti în Hristos.
Vocea şi Focul
Ultimul blocaj la care aş vrea să mă refer este problema focului. Vocea lui Dumnezeu a
venit cu foc în Deuteronom 5. Focul, în Biblie, este simbolul pentru curăţare şi purificare. Când
copiii Lui nu vor să stea în foc şi să-i permită acestuia să-şi facă lucrarea purificatoare şi să-i
elibereze din robia cărnii şi să-i elibereze în libertatea în Duhul, asta constituie un blocaj
important în auzirea vocii lui Dumnezeu. Povestea israeliţilor la poalele muntelui ilustrează asta.
Iehova cel Atotputernic Şi-a eliberat poporul! El i-a spus lui Moise ce să facă şi Moise ia eliberat pe israeliţi din sclavie, dându-le mană din cer şi apă din stâncă. Totul era
nemaipomenit! Dumnezeu le-a purtat de grijă în toate nevoile lor şi a cerut foarte puţin în
schimb.
Apoi ei au ajuns la muntele Sinai şi Moise le-a adus veşti bune: Dumnezeu urma să vină
şi să stea de vorbă cu el şi ei erau invitaţi să asculte conversaţia. Următoarele două zile au avut
loc pregătiri, fiecare spălându-şi hainele şi consacrându-se astfel încât să fie gata să audă vocea
lui Dumnezeu.
Ziua promisă a venit în sfârşit. Tabăra zumzăia anticipând evenimentul şi vorbind despre
asta. „Cum va fi El? Va şopti ca o briză de vară sau va tuna ca o furtună de toamnă? Chiar
putem să-I auzim vocea şi să trăim? Moise poate, dar el e special. Crezi că Iehova chiar vrea să
stea de vorbă cu noi? Chiar putem avea părtăşie cu Dumnezeu? Ce va aduce această zi?“
Deodată, pământul a început să se cutremure. Muntele ardea. Luminile fulgerau şi un nor
gros de întuneric apăruse în aer. Moise a adus poporul mai aproape să-L întâlnească pe
Dumnezeu şi ei stăteau tremurând la poalele muntelui. Deodată, ei s-au întors şi au fugit
îngroziţi în timp ce sunetul asurzitor al unei trompete a lăsat loc unei voci: „Moise! Moise! Vino
pe vârful muntelui!“ Mulţimea l-a privit temătoare pe Moise pe când urca, aşteptându-se ca el să
moară în orice moment în faţa măreţiei lui Iehova. În cele din urmă, el a dispărut în întunericul
norului şi ei au fost lăsaţi să aştepte.
Pe măsură ce ziua se încheia, unii au continuat să vegheze la poalele muntelui. Alţii s-au
întors la corturile lor şi la muncile zilnice. Bătrânii şi conducătorii au ţinut o întâlnire lungă de
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comitet. Chiar când teoria scepticilor despre moartea lui Moise începea să câştige adepţi, a
izbucnit un strigăt: „Se întoarce! Moise coboară! E viu! Ura pentru Moise!“ Moise se întorcea
într-adevăr şi în mâinile lui era un mesaj de la Dumnezeu. Chiar înainte să aibă ocazia să stea să
se odihnească, bătrânii l-au luat deoparte şi i-au spus: „Moise, trebuie să vorbim.“
„Acum, Moise“, au spus ei, „a fost o zi chiar foarte frumoasă. A fost o adevărată
încântare să vedem gloria lui Dumnezeu şi măreţia Lui şi am auzit chiar şi vocea Lui. Toate au
fost bune şi frumoase. Dar, ce-i destul e destul. Ai văzut focul acela? Dacă El ne mai vorbeşte,
acel foc ne va termina! Adică, oamenii nu-L pot auzi pe Dumnezeu vorbind din mijlocul unui
foc, ca noi, şi să trăiască să vorbească despre asta. Aşa că uite ce vrem să faci. Întoarce-te şi
spune-I lui Dumnezeu că nu vrem ca El să ne mai vorbească. Îţi poate spune ţie ce vrea şi tu ne
spui nouă. Promitem să facem orice spune El. Aşa nu va trebui să mai mergem aproape de acel
foc. Ai înţeles, Moise? Vocea pur şi simplu nu merită focul!“
Desigur, Dumnezeu i-a auzit şi i-a spus lui Moise: „Tot ce a spus poporul acesta este
bun. Aş vrea ca ei să aibă o astfel de inimă încât să facă ce au spus şi să Mă asculte! Atunci aş
putea să-i binecuvântez pe ei şi pe copiii lor aşa cum tânjesc. Dar mergi şi spune-le că voi face
cum au spus ei. Nu voi mai veni la ei. Dar să ştii, Moise, că din cauză că ei au refuzat vocea
Mea, ei trebuie să aibă porunci şi legi şi rânduieli. Dacă nu vor trăi în comuniune, atunci trebuie
să trăiască în lege“ (Deuteronom 5:28-33, parafrazarea autorului).
Dumnezeu nu S-a schimbat în toţi anii care au trecut din acea zi decisivă de la Sinai.
Împreună cu vocea lui Dumnezeu încă vine focul lui Dumnezeu, focul care consumă reziduurile
şi purifică aurul. Dacă tânjiţi după o viaţă de comuniune cu Dumnezeu, fiţi pregătiţi pentru foc.
Alegeţi dacă pentru voi vocea merită focul! Alegeţi să vă încredinţaţi în mâna Lui indiferent ce
curăţare şi purificare a cărnii cere El.
O persoană educată în aceşti ultimi douăzeci de ani învăţa să audă vocea lui Dumnezeu.
Când Dumnezeu Şi-a exprimat dragostea, a primit-o ca fiind cu adevărat de la Domnul şi s-a
topit de plăcerea acceptării Lui. Apoi, într-o zi, Domnul i-a spus: „Phil, îţi aminteşti de vasele şi
de argintul pe care tu şi soţia ta le-aţi furat de la colegiu pentru prima voastră cină? Vreau să le
restitui!“ Au! Nu are cum să fie Dumnezeu! De ce, nici măcar nu eram creştini atunci! Cât de
nebun cred ei că sunt? Toartă lumea fură de la universitate! Nu era mare lucru!
Mi-a adus acel mesaj de la Dumnezeu, sperând că îi voi spune să uite de el, că nu era de
fapt de la Domnul. Dar n-am putut. Ştiam din propria viaţă că odată cu vocea vine şi focul. I-am
spus că ceea ce nu pare important pentru noi poate fi foarte important pentru Dumnezeu. Până
nu suntem ascultători de ceea ce El ne-a vorbit, El adesea nu mai spune nimic. Trist, Phil a ales
să se îndepărteze de foc şi de voce şi să trăiască un creştinism normal, o viaţă de legi şi reguli şi
tradiţie.
Un alt tânăr care era în comitetul bisericii mele a urmat unul din cursurile mele despre
auzirea vocii lui Dumnezeu. După aceea a venit la mine mâhnit. Se rugase, cerând de la Domnul
călăuzire în slujirea lui. Deodată, Domnul i-a adus aminte de un sistem stereo pe care l-a
cumpărat cu bună ştiinţă de pe piaţa neagră înainte să devină creştin. Dumnezeu i-a spus să
vândă sistemul şi să dea banii pentru lucrarea Lui. „Chiar crezi că asta poate fi de la
Dumnezeu?“, m-a întrebat. „Adică, nici măcar nu vorbeam cu El despre asta. Eu întrebasem
despre viitorul meu şi deodată acest sistem mi-a venit în minte de nicăieri. Este cu adevărat
Dumnezeu?“ L-am reasigurat că da şi după câteva luni de luptă a ascultat şi a scos sistemul
stereo la vânzare.
Focul purificator din viaţa mea
Focul a avut un rol important în viaţa mea şi fără voce nu aş fi putut supravieţui
flăcărilor. Patti suferise mult timp de depresie şi sentimente de inferioritate. Eu „ştiam“ că
problema ei era din cauza ei. Aveam chiar şi o dovadă biblică. Atunci, într-o zi, focul m-a atins.
„Tu eşti responsabil pentru mare parte din problemele lui Patti. Din cauza eşecului tău în a o iubi
este în starea aceasta.“ Am trântit jurnalul mormăind: „Niciodată nu am crezut în jurnal!“ Şi am
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plecat nervos. M-am domolit până a doua zi, deşi încă eram foarte sceptic. „Bine“, L-am
provocat pe Dumnezeu, „dacă am făcut ceva greşit, arată-mi unde“. Neaşteptându-mă să primesc
vreun răspuns, am fost mai mult decât surprins şi întristat când răspunsul a umplut două pagini!
El mi-a arătat cum antrenamentul meu referitor la emoţii m-a separat de cea mai
importantă parte a vieţii. Întotdeauna crezusem că emoţiile erau imprevizibile, neserioase şi
parte a naturii mele căzute. De aceea m-am antrenat să suprim orice răspuns emoţional, până
când în cele din urmă ele au dispărut complet din viaţa mea. Dragostea mea pentru soţia mea se
baza pe ce am învăţat în liceu despre dragostea agape, că era un legământ şi o decizie, nu o
emoţie. Dragostea mea pentru congregaţia mea era un angajament pentru creşterea şi cultivarea
lor. Dragostea mea pentru Dumnezeu era un legământ să slujesc.
E de mirare că duhul soţiei mele a început să se ofilească şi să moară? Pentru că ea era
foarte timidă şi introvertită şi nu avea prieteni apropiaţi, depindea în mare măsură de dragostea
mea să o sprijine. Dumnezeu m-a chemat să învăţ din nou să-mi „pese“. Această chemare nu mia schimbat doar personalitatea, ci şi căsnicia şi slujirea.
Dar nu ştiam nici măcar de unde să încep. Toate schimbările pe care le-am făcut pentru
Dumnezeu le-am făcut ca un act al voinţei mele. Am decis să fiu extrovertit. Am decis să fiu
entuziast. Am decis să fiu un lider. Dar acum puteam eu să decid să mă simt emoţional? Nu
puteam. Toate metodele mele testate şi adevărate de creştere în viaţa creştină erau inutile pentru
mine. Aşa că am striga pentru ajutor şi Dumnezeu a fost acolo. El mi-a dat patru obiective la
care să lucrez: să studiez jurnalul meu şi să văd cum m-a iubit El; să studiez Evangheliile să văd
cum Şi-a exprimat Isus dragostea pentru oameni; să studiez Psalmii pentru a învăţa cum şi-a
exprimat David dragostea pentru Dumnezeu; şi să mă rog cu credinţă ca Dumnezeu să
restaureze emoţiile în viaţa mea.
Un an întreg m-am concentrat să învăţ să-mi pese. Nici măcar nu ştiam ce înseamnă să-ţi
pese când am început. Dumnezeu mi-a dat o definiţie: să-ţi pese înseamnă dragoste exprimată la
nivel emoţional mai degrabă decât intelectual. Am studiat iar şi iar Evangheliile şi Psalmii. Şi
Dumnezeu a început să lucreze. Primele emoţii restaurate păreau să fie toate cele negative:
depresie, teamă şi mânie. Pentru prima dată în viaţa mea adultă m-am trezit plângând. Noapte
după noapte stăteam în braţele soţiei mele, primind mângâiere ca un copil când plângeam din
cauza lipsei de speranţă din viitorul meu. Când am simţit cu adevărat slăbiciunea mea, mai multe
straturi de mândrie au fost înlăturate şi în final am fost zdrobit complet.
Treptat a început vindecarea. Bucuria şi speranţa au explodat în sufletul meu. A crescut o
nouă dragoste şi apreciere pentru soţia pe care Dumnezeu o alesese special pentru mine. Când
am învăţat să o exprim, moartea a încetat să mai lucreze în ea şi, cu ajutorul unui consilier, a
început să fie şi ea vindecată.
Slujirea mea fusese întotdeauna caracterizată de o natură profetică. Este blând să spun că
uram păcatul şi distrugeam păcătosul! Biserica mea încercase să mă convingă de faptul că eram
prea sever, dar nu acceptam asta. Când Dumnezeu mi-a spus acelaşi lucrul, nu puteam să-l neg.
Vocea care vindecă
El m-a călăuzit spre Mica 6:8: „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine! Şi ce alta cere Domnul
de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?“ El mi-a
arătat că El iubeşte mila şi face dreptate. Îi aduce bucurie să arate milă, dar sfinţenia Lui cere ca
El să facă dreptate.
Întreaga mea viaţă eu făcusem exact invers: am iubit dreptatea şi am făcut milă.
Apropierea mea de orice persoană presupunea în primul rând judecată şi, poate, în al doilea
rând, milă. El mi-a arătat cele două aspecte ale naturii Lui: lumină şi dragoste. Dumnezeu este şi
judecată şi milă, şi dezacord şi vindecare, şi condamnare şi mângâiere.
Când m-am uitat la El, am văzut cât de dezechilibrat eram eu în întreaga mea abordare a
vieţii. Mă concentrasem asupra aspectelor legate de „lumină“ din natura Lui, trăind din
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contestare şi cerând precizie infinită în neprihănire. Acum am văzut că El mă cheamă să mă
concentrez asupra aspectelor legate de „dragoste“: iertare, împăcare şi har.
Când am făcut asta, un nou duh a început să pătrundă în slujirea mea. Acolo unde înainte
reacţionasem la diferenţele de opinie cu confruntare şi separare, am început să caut pace şi
împăcare. Acolo unde neprihănirea conform literei legii fusese standardul meu pentru părtăşie,
dragostea a devenit standardul în jurul căruia ne adunam. Acolo unde cerusem întotdeauna
judecată pentru orice încălcare a legii, acum am început să văd milă revărsându-se din mine.
Noul meu echilibru pe cale să apară între judecată şi milă a fost testat când o adolescentă
care se afla în grija noastră a fost descoperită într-o împrejurare sexuală compromiţătoare. Tot
din trecutul meu cerea imperativ o pedeapsă. Mintea mea a compus predici nesfârşite despre
nevoia de puritate şi despre pericolele imoralităţii.
Dar învăţasem. Înainte să mă ocup de această situaţie, am adus-o înaintea Domnului.
După ce am pus înaintea Lui tot păcatul şi vinovăţia ei şi nevoia de acţiune, El mi-a amintit pur
şi simplu de răspunsul Lui dat femeii prinse în adulter. „Nici Eu nu te condamn; du-te şi să nu
mai păcătuieşti“ (Ioan 8:11). Mesajul era clar. Ea nu avea nevoie de judecată. Dumnezeu o
convinsese deja de păcat. Acum avea nevoie să experimenteze mila şi iertarea Lui din mâinile
robului Lui.
Şi relaţia mea cu Domnul fusese afectată de atrofierea mea emoţională. Fără o dragoste
reală pentru El nu era posibilă părtăşia şi, ca şi israeliţii în pustie, m-am trezit trăind sub lege.
Căutam zilnic în Scriptură principiile vieţii creştine şi în fiecare săptămână stăteam în spatele
amvonului şi emiteam încă un decret pentru un creştinism plin de succes.
În patru ani am acumulat cincizeci de pagini de reguli pe baza cărora încercam să trăiesc.
Le-am comprimat în circa treizeci de principii generale pe care le-am scris pe faţa şi pe versoul
unei pagini pe care apoi am plastifiat-o. Acum redusesem creştinismul la un sistem. Chiar am
îmbunătăţit ce a făcut Moise, pentru că eu aveam treizeci de porunci săpate în plastic!
Singura problemă era că atunci când mă concentram să ascult de cele cincisprezece
porunci de pe faţă le ratam pe cele cincisprezece de pe spate. Când întorceam foaia ca să mă
ocup de acestea din urmă, ratam să le împlinesc pe cele de pe faţă. Nu mai e nevoie să spun că
viaţa mea creştină presupunea mai multă frustrare decât bucurie.
Pentru că duhul de povară atârna asupra congregaţiei mele, am început să recunosc ce-mi
spusese Biblia de-a lungul timpului: sfârşitul legii este moartea. Lipsa mea de comuniune
personală cu Domnul aducea pe soţia mea, biserica mea şi pe mine însumi sub lege, şi moartea
începuse să apară oriunde mă întorceam. Închinarea nu mai era spontană şi plină de entuziasm.
Voluntarii erau puţini. Timpul de părtăşie de după servicii s-a scurtat tot mai mult. Grupurile de
casă au scăzut şi ca număr, şi ca dimensiune. În sfârşit, bârfa, nemulţumirile şi controversele au
divizat Trupul. Din nefericite, nu umblasem în milă suficient de mult cât să repar răul pe care
anii mei de învăţătură îl făcuse. Roada pastoraţiei mele venise asupra mea.
Când am început să umblu în comuniune cu Dumnezeu şi să fiu conştient de lumea
spirituală din jurul meu, am încercat cu entuziasm să aduc congregaţia împreună cu mine pe
noul drum. Dar unele dintre concepte erau prea noi, iar principiile, prea controversate. Poate nu
trăisem cu ele suficient de mult timp ca să pot să le comunic altora. Unii dintre oamenii mei nu
au putut accepta această nouă abordare şi au răspuns aşa cum i-am învăţat eu, cu judecată şi
confruntare. Noi toţi am încercat să reconciliem diferenţele, dar erau prea multă durere, prea
multe resentimente. Curând a devenit clar că trebuia să demisionez.
În următoarele luni, în care nu am fost angajat, auzirea zilnică a lui Dumnezeu a fost cea
care m-a susţinut şi m-a călăuzit. Deşi calea noastră trece prin foc, El este cu noi la fiecare pas
pe acest drum.
Rezumat
Isus Hristos a deschis calea pentru ca noi să intrăm în Sfânta Sfintelor prin faptul că a
sfâşiat perdeaua şi ne-a stropit cu sângele Lui. El ne-a oferit privilegiul unei părtăşii directe cu
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Tatăl şi Fiul prin Duhul Sfânt. Calea nu este apăsătoare şi complicată. Isus a spus: Eu sunt
Calea“ (Ioan 14:6). El este Cel care a făcut lucrarea. El Şi-a vărsat sângele şi l-a pus pe inimile
noastre. El a pus în noi credinţă. El ne-a adus la El. Noi trebuie doar să fim vase care să vrea să
primească lucrarea Lui terminată. Noi trebuie să ne îndreptăm dragostea şi atenţia doar spre El.
În ultimele capitole am prezentat câteva concepte care să vă ajute să vă acordaţi mai
precis la vocea Domnului. În cele ce urmează găsiţi o listă de întrebări pe care le puteţi folosi
pentru a discerne ce domenii vă pot împiedica să-L auziţi pe Dumnezeu vorbind. Amintiţi-vă că
nu e nevoie să trecem prin toată lista de fiecare dată când începem să ne rugăm. De obicei putem
pur şi simplu să stăm jos şi să spunem: „Bună dimineaţa, Doamne“, şi să auzim răspunsul Lui.
Dar în acele ocazii rare când nu părem să stabilim contactul spiritual această listă poate să ne
ajute să găsim motivul pentru care nu putem face asta şi să-l corectăm.
Experienţa Cortului
1. Altarul: M-am prezentat pe mine însumi ca pe o jertfă vie? Îmi neg dorinţele cărnii şi
mă prezint pe mine însumi în faţa lui Dumnezeu ca pe un instrument al neprihănirii?
2. Ligheanul: Am studiat cu regularitate Biblia şi m-am supus poruncilor clare pe care leam găsit?
3. Masa pâinilor pentru punerea înainte: Am continuat în părtăşie cu Trupul lui Hristos?
Sunt măcinat fin prin relaţiile strânse pe care le am cu fraţii şi surorile mele? Cea mai profundă
dorinţă a inimii mele este să fac voia lui Dumnezeu?
4. Sfeşnicul: Mi-am prezentat mintea Domnului să fie iluminată prin Duhul Sfânt?
Studiez Scriptura cu inima acordată să aud revelaţia Lui prin ea? Sunt toate gândurile şi
procesele mele raţionale realizate în dependenţă conştientă de călăuzirea Duhului?
5. Altarul tămâierii: Îi ofer continuu Domnului o jertfă de mulţumire şi laudă, astfel încât
emoţiile şi reacţiile mele să fie sub controlul Lui? Trec de la un nivel emoţional înalt la unul jos
sau am o atitudine constantă de închinare şi recunoştinţă care mă aduce în echilibru?
6. Chivotul legământului: Am învăţat să umblu în prezenţa Lui imediată şi să aud
cuvintele Lui rostite în inima mea?
Jurnalul
1. Am găsit un loc liniştit, liber de sursele de distragere ale lumii?
2. Mi-am liniştit duhul? Am avut grijă de gândurile accidentale care ar putea să mă
distragă? Mă concentrez asupra unei vedenii a lui Isus?
3. Sunt gata să scriu în jurnal? Facilitez curgerea de rhema prin faptul că scriu
conversaţia noastră?
Acordare fină
1. Este inima mea curată şi sinceră? Sunt eu liber de orice înşelare şi ipocrizie? Sunt
onest în faţa Domnului? Ascund eu vreo rezervă?
2. Vin prin credinţă? Am luat o decizie de calitate de a crede tot ce Dumnezeu îmi spune,
cu toată inima mea?
3. Este cugetul meu curat? Mi-am mărturisit păcatul şi am primit sângele lui Hristos care
mă curăţeşte? Am încredere în El că mă va sfinţi şi mă va prezenta fără vină înaintea Tatălui?
4. Am ascultat de rhema pe care am primit-o deja?
Să îndepărtăm blocajele interioare
1. Pun întrebări la care Domnul nu vrea să răspundă? Încerc să obţin informaţii pe care
nu am nevoie să le ştiu? Încerc să manipulez jurnalul ca pe o bilă de cristal?
2. Sunt motivele mele corecte? L-am întrebat pe Domnul cum vrea El să mă rog?
3. Mă cheamă Domnul să postesc pentru a elibera răspunsul?
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Încă o dată vreau să subliniez faptul că aceste întrebări nu sunt preludiul fiecărui moment
de rugăciune. Ele sunt mai degrabă o excepţie decât o regulă. Chiar şi când nu pot să ajung la o
întâlnire spirituală, foarte rar am nevoie să trec prin întreaga listă de întrebări. Fiind conştient de
zonele potenţiale de dificultate, de obicei e foarte uşor să rezolv problema. Dar cunoaşterea
fiecărei întrebări face posibil să am dialog bidirecţional cu Domnul în fiecare zi, de fiecare dată
când mă acordez la El.
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7. Cum pot şti sigur că este vocea lui Dumnezeu?
Cei mai mulţi vestici au fost învăţaţi să trăiască raţional, în funcţie de ce le dictează
minţile lor; eu am încercat să detronez mintea recunoscând că nu este organul care primeşte
revelaţie de la Dumnezeu. Inima este locul întâlnirii Duh-duh. Dar nu trebuie să avem niciodată
gândul că noi, creştinii, trebuie să ne aruncăm mintea. Mintea are un loc foarte important în
umblarea spirituală – este organul folosit pentru testare.
Când încercăm să trăim în dimensiunea spirituală, vom face greşeli. Biblia recunoaşte
acest fapt şi îl acceptă. 1 Tesaloniceni 5:21 ne spune: „cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este
bun“. Nu trebuie să sărim pe ce nu este bun şi să ne certăm pe noi înşine pentru greşelile noastre.
În loc de asta, ar trebui pur şi simplu să testăm tot ce primim, să ignorăm ce nu e de la
Dumnezeu şi să umblăm conform a ceea ce este bun. Este omeneşte să greşim. Important este să
învăţăm din aceste greşeli.
Scopul nostru, ca întotdeauna, este să găsim un echilibru. Cei mai mulţi dintre noi tind să
fie la extreme. Ne putem uita de sus la cei care pretind că au experienţe mistice. Sau, mai ales
dacă tindem să fim cumva mistici prin natura noastră, îi putem dispreţui pe acei „intelectuali
snobi a căror religie este în întregime în capul lor“. Niciuna din aceste atitudini nu e bună.
Dumnezeu a creat şi capul şi inima. El a conceput funcţiile fiecăruia pentru a-l completa pe
celălalt. Dacă încercăm să ne trăim vieţile creştine depinzând numai de una sau de alta ne vom
trezi mergând în cercuri. Avem nevoie şi de cap şi de inimă, de aspectele raţionale şi spirituale
ale comuniunii noastre cu Domnul.
Prima întrebare pe care o pun oamenii la seminariile mele este: „Cum pot şti sigur că
Dumnezeu este Cel care îmi vorbeşte?“ Şi primul meu răspuns este: „Supune răspunsul
consilierului tău spiritual pentru evaluare şi testare“. Aş vrea să împărtăşesc două exemple care
au pus în inima mea o convingere clară despre nevoia de testare şi o dorinţă profundă de a face
mereu asta în viaţa mea. În primul rând, era un om dintr-o biserică pe care o păstoream a cărui
abilitate de a-L auzi pe Domnul şi al cărui dar de profeţie erau foarte respectate de adunare. Întro zi am auzit că a primit o „revelaţie“ cum că, din cauză că nici el, nici soţia lui nu erau creştini
când s-au căsătorit, căsătoria lui nu era de la Dumnezeu, de aceea i s-a spus, „de către Domnul“,
că ar trebui să divorţeze.
Imediat ce am auzit acest zvon m-am dus la el acasă să văd dacă era adevărat. El şi-a
confirmat „revelaţia“ şi intenţiile. Am împărtăşit cu el din Scriptură că Dumnezeu urăşte
divorţul şi că această „călăuzire“ violează şi litera, şi spiritul Cuvântului. De aceea am simţit că
era înşelat. El mi-a respins cuvintele, insistând asupra faptului că el cunoştea voce Domului şi că
asta era.
Aşa cum ne sfătuieşte Biblia, m-am întors la el câteva zile mai târziu cu doi dintre
prezbiteri, care au confirma poziţia mea şi au împărtăşit mai mult din Scriptură împotriva
„călăuzirii“ lui. El a răspuns arătându-ne exemple biblice şi versete (toate scoase din context)
care îi susţineau „revelaţia“ Ne-am întâlnit cu el de multe ori în următoarele două sau trei luni,
căutând să-l scoatem din această înşelare, dar el a devenit tot mai arogant şi autoneprihănit.
În cele din urmă n-am avut altă posibilitate decât să aducem problema înaintea întregului
Trup. El şi-a prezentat „revelaţia“ şi ei l-au asigurat în unanimitate că era în eroare. Dar el a
răspuns: „Nu-mi pasă. Am s-o fac oricum.“ A continuat să umble pe calea mândriei, aducând
distrugere nu numai în propria lui viaţă, ci şi în vieţile soţiei şi copiilor lui şi în viaţa tinerei
femei care a crezut „revelaţia“ lui că ea trebuia să-i fie soţie „în Domnul“.
Altă dată mă rugam când am primit o „revelaţie“ că un anumit bărbat din congregaţia
mea avea o aventură cu secretara lui. Nu eram prea încântat de perspectiva de a-l confrunta cu
acest cuvânt. Dacă nu era adevărat, putea cauza numeroase probleme. De fapt, şi dacă ar fi fost
adevărat, putea cauza numeroase probleme! Dar dacă Domnul mi-a dat această informaţie astfel
încât să-l pot ajuta să părăsească păcatul, eram dispus să risc.
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Dar în primul rând am împărtăşit „revelaţia“ mea cu prezbiterul meu Charles, a cărui
abilitate de a-L auzi pe Domnul o respectam foarte mult. După ce a ascultat atent ce i-am spus,
el s-a dus acasă şi s-a rugat pentru asta. Mai târziu s-a întors la mine cu două cuvinte pe care le-a
simţit ca fiind de la Domnul: „duh mincinos“, El credea că un duh mincinos încerca să mă înşele
şi să provoace o mare distrugere a relaţiei din cadrul adunării.
M-am întors la jurnal şi L-am rugat pe Domnul îndepărteze impresia pe care am avut-o
dacă Charles avea dreptate şi „revelaţia“ mea era o minciună. În câteva zile senzaţia, care a
rămas foarte puternică pentru trei săptămâni, a început să slăbească şi în curând a dispărut. L-am
binecuvântat pe Dumnezeu pentru că mi-a dat un consilier spiritual înţelept înainte ca eu să fac o
greşeală atât de mare.
Factori care afectează duhul
Unul dintre motivele principale pentru care trebuie să testăm toate revelaţiile pe care le
primim este acela că duhurile noastre pot fi afectate de alţi factori în afară de Dumnezeu.
Conform 1 Corinteni 6:17, duhul unui creştin se uneşte cu Duhul Sfânt. Dar asta nu împiedică
alţi factori să ne influenţeze duhurile şi să altereze revelaţia pe care o primim.
Când suntem copleşiţi de o mare supărare, duhurile noastre pot fi afectate şi mesajele
primite prin ele pot fi incorecte. Un exemplu despre asta găsim în 1 Samuel 1:1-15. Ana avea
„sufletul amărât“ pentru că nu avea niciun fiu.
Condiţia noastră fizică, trupească, poate şi ea să ne influenţeze duhurile. În 1 Samuel 30,
vitejii lui David au găsit un bărbat care fusese lăsat să moară de o armată care s-a retras. El era
foarte bolnav şi nu avusese nici mâncare nici băutură timp de trei zile. Ei i-au dat pâine şi fructe
şi apă să bea şi „duhul lui a renăscut“ (v. 12). Toţi am experimentat efectele pe care bolile le pot
avea asupra duhurilor noastre. Îndoiala şi descurajarea îşi găsesc uşor drum în inimile noastre
când trupurile sunt slăbite sau avem dureri. Trebuie să fim atenţi mai ales să nu acţionăm
conform revelaţiei primite când eram slăbiţi fizic sau aveam dureri, până când nu este
confirmată de altcineva sau testată când suntem mai puternici din punct de vedere fizic. Asta nu
se aplică întotdeauna, desigur, la slăbiciunea din timpul postului.
Şi Satan poate să ne afecteze inimile. Ioan 13:2 arată că Satan a pus un gând în inima lui
Iuda să-L vândă pe Isus. Bărbatul care căuta să divorţeze de soţia lui şi eu am fost amândoi
înşelaţi de duhuri de minciună. Adesea este dificil pentru noi să recunoaştem singuri că suntem
înşelaţi. Avem nevoie de ajutorul unu frate care ne iubeşte suficient cât să ne arate adevărul.
În sfârşit, şi eu însumi îmi pot influenţa duhul. Proverbe 16:32 ne spune că „cine este
stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi“. Motivaţiile noastre trebuie să fie
pure şi dorinţele noastre, aliniate cu voia lui Hristos, altfel „revelaţia“ pe care o primim poate fi
un vis al nostru.
Să testăm revelaţia
Din moment ce atâţia alţi factori în afara Duhului Sfânt ne pot influenţa duhurile şi cauza
impurităţi în modul în care Îl auzim pe Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l căutăm când
testăm orice fel de revelaţie este dovada acestor influenţe. În capitolul despre vedenie am
menţionat trei aspecte specifice ale revelaţiei care pot fi testate: originea, conţinutul şi roada.
Vedenia şi revelaţia de la mine, de la Satan şi de la Dumnezeu are fiecare caracteristici distincte.
Gândurile din propriul meu duh se nasc în contemplare. Ele sunt rezultatul unei
construcţii progresive de idei, bazate pe ce am învăţat. Dacă am fost hrănit cu ceva bun sau rău,
asta va ieşi din inima mea. Dacă mi-am păzit duhul, permiţând numai lucrurilor bune şi curate şi
sfinte să intre, atunci meditaţiile duhului meu vor fi o reflecţie a acestui lucru.
Gândurile plantate de Satan vin ca idei sau imagini fulgerătoare în mintea mea. Ele nu se
potrivesc cu felul meu de a gândi şi par o intruziune. Sunt distructive şi rele. Îmi aduc teamă şi
robie. Mă pot simţi presat sau obligat să mă supun solicitării lor. Ele sunt contrare şi naturii şi
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Duhului lui Dumnezeu. Ele se opun să fie supuse Cuvântului sau chiar împărtăşite cu Biserica,
adesea apelând pentru asta la ego-ul meu.
Revelaţia de la Duhul Sfânt este încurajatoare şi mângâietoare. Dacă ea presupune
convingerea de păcat, este specifică şi instructivă, nu generală sau acuzatoare. Nu se teme de
testare şi chiar încurajează asta. Este în armonie completă cu natura şi Cuvântul lui Dumnezeu.
Rhema îmi impulsionează credinţa şi aduce pace omului dinăuntru. Este înţeleaptă. Ea
încurajează producerea de roade ale Duhului în viaţa mea.
Fiecare rhema şi vedenie pe care le primim trebuie testate pentru a determina sursa ei.
Fiecare revelaţie trebuie să fie şi comparată cu Logos, Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Este
absolut necesar că aveţi o bună cunoaştere a Bibliei dacă aveţi de gând să investigaţi
dimensiunea spirituală. Biblia este standardul nostru absolut pentru adevăr. Orice revelaţie de la
Dumnezeu va fi în acord perfect cu litera şi spiritul Cuvântului. Va fi în conformitate cu tot
planul lui Dumnezeu cu privire la acest subiect, aşa cum este revelat pe parcursul întregii Biblii.
Un singur verset nu este un teren suficient pentru doctrină sau credinţă.
Prima chemare a lui Dumnezeu pentru mine a fost să fiu un om biblic. Am dedicat zece
ani din viaţa mea doar studiului Cuvântului lui Dumnezeu. În acest timp am citit şi recitit Biblia
întreagă, subliniind şi făcând scheme pentru fiecare capitol. Şi când studiam căutam ca, prin
harul lui Dumnezeu, să mă aduc pe mine însumi în ascultare de poruncile Lui. Numai după ce
am avut o bună cunoaştere a Logos m-a chemat Dumnezeu să devin un om spiritual.
Cunoaşterea Bibliei pe care o aveam a oferit un fundament solid pentru creşterea mea spirituală.
Siguranţa relaţiilor
Un alt instrument foarte important de testare a revelaţiei este Trupul lui Hristos, Biserica.
Când devenim creştini devenim mădulare unii altora, unite ca o expresie vizibilă a lui Hristos pe
pământ. Există siguranţă în relaţiile noastre de părtăşie cu cei care cred Biblia. Iar puterea şi
abilitatea de a creşte sporesc foarte mult când suntem într-un legământ cu alţii care au scopuri
similare.
Ne este în mod deosebit de ajutor să fim într-o relaţie de dare de socoteală când încercăm
să schimbăm obiceiuri adânc înrădăcinate. Dacă ai încercat de unul singur să slăbeşti câteva
kilograme, probabil ai experimentat descurajare şi eşec. Dar când ne adunăm mai mulţi oameni
care întâmpină aceleaşi dificultăţi în atingerea aceloraşi scopuri, şi mai ales cu oameni care au
atins cu succes aceste scopuri, şansele de succes sunt mai mari. Este chiar mai eficient când
aceştia ştiu de scopurile voastre şi vă cer socoteală constant în legătură cu progresele
înregistrate. Un alcoolic rareori este capabil de unul singur să nu mai bea, dar cu ajutorul unei
persoane întâlnite la Alcoolicii Anonimi mulţi pot reuşi.
De câte ori aţi citit cărţi motivaţionale care promiteau să vă schimbe personalitatea şi să
vă aducă succes? Probabil aţi încercat pe cont propriu să aplicaţi învăţăturile, dar rareori aţi avut
succes pe termen lung. Dar dacă aţi studiat acelaşi tip de carte cu un grup de oameni şi v-aţi
întâlnit regulat pentru a împărtăşi cum aţi aplicat, rezultatele şi obiectivele voastre pentru
săptămâna următoare, probabil aţi experimentat o schimbare pe termen lung în viaţa voastră.
Această carte nu este o excepţie. Cred că puteţi deveni foarte încântaţi de ce citiţi aici.
Puteţi aplica toate principiile şi sugestiile şi să aveţi experienţe minunate ale unor întâlniri
spirituale. Dar dacă nu găsiţi pe cineva care să umble cu voi în această călătorie, încântarea va
dispărea în curând, mai ales când obstacolele vă blochează drumul. Cartea aceasta se va alătura
atunci celorlalte cărţi care adună praf pe rafturi. Creşterea şi schimbarea apar rareori la cei care
încearcă să facă totul pe cont propriu. Creşterea şi schimbarea se întâmplă în relaţii.
Supuneţi-vă
Dumnezeu a conceput fiecare persoană pentru a avea un tip particular de relaţie cu cel
puţin o altă persoană. Efeseni 5:21 ne spune să ne supunem unii altora. În special americanii
protestanţi par să aibă probleme cu acest tip de relaţie. Unul dintre lucrurile împotriva cărora au
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reacţionat protestanţii la momentul Reformei a fost autoritatea excesivă exercitată de Biserica
Romană. În această reacţie, însă, şi adevărul despre supunere a fost aruncat de mulţi oameni.
Este o nevoie stabilită de Dumnezeu pentru supunere printre credincioşi.
Şi idealul american de individualism brutal ne împiedică să îmbrăţişăm conceptul
supunerii. Eroii noştri americani tind să fie rebeli, nonconformişti care luptă împotriva
sistemului. Noi îi admirăm pe John Wayne, Butch şi Sundance, şi pe infractorii care au păcălit
legea. Noi râdem şi aplaudăm când poliţia sau alte autorităţi sunt descrise ca stupide. Noi suntem
cultura anti-eroului. Noi nu vrem să auzim de autoritate sau de supunere sau de dare de
socoteală.
Dumnezeu nu ne dă autorităţi pentru a ne face vieţile mai dificile. Autoritatea este un dar
valoros de la Domnul, dat pentru protecţia şi beneficiile noastre. Proverbe 11:14 arată că
„birunţa vine prin numărul mare de sfetnici“. E atât de uşor să facem o greşeală sau să fim
dezamăgiţi şi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un sfătuitor dintre fraţii şi surorile noastre pentru
a minimaliza acest risc. Romani 13:4 ne aminteşte că autoritatea „este slujitorul lui Dumnezeu,
spre binele tău“. Într-o epocă a fărădelegii, respectarea legii şi ordinea ar trebui să caracterizeze
oamenii lui Dumnezeu.
Mai ales pentru aceia dintre voi care îşi doresc întâlniri spirituale este nevoie de relaţii de
dare de socoteală. Eu nu aş merge pe drumul acesta singur. Posibilitatea de a greşi şi de a fi
înşelat este mult prea mare, înclinaţia spre mândrie şi autoneprihănire este mult prea mare. Am
nevoie de un frate sau o soră care să umble în Duhul şi care să mă ajute să rămân pe calea cea
bună. Când primesc ce cred eu că este un cuvânt de la Domnul, vreau confirmarea unei alte
persoane care, de asemenea, cunoaşte vocea lui Dumnezeu. Nu fac nicio promisiune majoră
privitoare la timpul meu sau la banii mei şi nu fac nicio schimbare majoră în viaţă fără să
împărtăşesc întâi cu un frate ce am primit şi să primesc reacţia lui.
Nu vorbesc despre o viaţă de robie în care nu pot face nimic fără permisiunea altcuiva.
Nu alerg la fratele meu în fiecare zi cu ce am primit în jurnal. Sunt liber să cresc şi să fac greşeli
pe cont propriu. Dar înainte de a face o mişcare importantă, una care ar putea avea efect pe
termen lung în viaţa mea şi a familiei mele, vreau sfatul Domului şi confirmarea unei alte
persoane.
Am auzit oameni care spun: „De ce ar trebui să mă supun altcuiva? Domnul îmi vorbeşte
mie la fel de mult cum le vorbeşte lor. De ce trebuie să ascult de altcineva?“ Este exact ce au
spus Miriam şi Aaron despre Moise (Numeri 12:1-15). Era adevărat! Domnul le vorbea şi
vorbea prin ei. Dar Dumnezeu S-a mâniat foarte tare când ei au folosit asta ca pe o scuză pentru
o atitudine rebelă. Ca rezultat al cuvintelor ei, Miriam s-a îmbolnăvit de lepră şi numai
rugăciunile lui Moise i-au adus vindecarea.
Să găsim un sfătuitor
Oamenii mă întreabă adesea cum pot să-şi găsească un sfătuitor spiritual, pe cineva
căruia să-i poată împărtăşi rhema lor şi deciziile lor majore. Cel mai bun lucru pe care îl puteţi
face este să vă rugaţi ca Dumnezeu să vă aducă împreună. El vrea să mergi pe cale cu cineva. El
este Cel care a spus: „Nu este bine ca omul să fie singur“ (Geneza 2:18). El vă va ajuta.
Sunt anumite caracteristici pe care trebuie să le cauţi la un sfătuit. Prima şi cea mai
importantă este că trebuie să fie un prieten/o prietenă. Această relaţie este clădită pe dragoste şi
prietenie. Va fi cineva care vrea să petreacă mult timp cu tine. Acest lucru este important mai
ales la început, când vei avea o mulţime de întrebări despre care vei avea nevoie să vorbiţi.
Prietenul tău ar trebui să ia această relaţie în serios şi să vrea cu adevărat să-L caute pe Domnul
cu tine, nu doar să-ţi ofere sfatul lui.
Sfătuitorul tău ar trebui să fie o persoană „biblică“. El ar trebui să aibă o bună cunoaştere
a Cuvântului şi să se bazeze în viaţă pe el. Ar trebui să fie o persoană spirituală, capabilă să
discearnă scopurile lui Dumnezeu. Şi ar trebui să fie el însuşi în relaţie cu alte persoane
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spirituale. Oricine care stă singur este susceptibil de înşelare. Nu vrei să fii dus în rătăcire de
rebeliunea altcuiva.
În sfârşit, prietenul tău nu trebuie să fie un slujitor ordinat. Practic vorbind, nu mulţi
pastori pot să aibă astfel de relaţii apropiate ca cele despre care vorbim aici cu toţi cei din
congregaţia lor. Dar, şi mai important, nu este nevoie să fie ordinat ca să poată umbla în Duhul.
Adesea nu e nevoie să căutaţi prea departe pentru a găsi un sfătuitor spiritual. Poţi începe
cu soţia ta. Eu nu iau nicio decizie importantă decât dacă Patti şi cu mine suntem de acord. Dar
uneori suntem amândoi prea implicaţi într-o situaţie ca să putem avea încredere deplină în
propriul nostru discernământ. Atunci cădem de acord să căutăm pe altcineva pentru confirmare.
Liderul unui grup de studiu biblic de casă poate fi persoana potrivită pentru voi.
Ca tânăr pastor de tineret proaspăt ieşit din colegiu, am văzut cum un pastor matur a stat
singur şi nesupus şi a adus o scindare importantă în biserica lui. De aceea, când am ajuns pastor
senior la numai 24 de ani, am ştiut că nu puteam să-mi îndeplinesc îndatoririle cum trebuie
singur. Ca rezultat al studiului nostru referitor la structurile din Biserica Noului Testament,
părtăşia noastră tânără a înscris conceptul de supunere faţă de prezbiterii Trupului în statut. Eu
m-am oferit să-mi aduc viaţa sub autoritatea a doi dintre fraţii mei. Am început să mă supun lor
nu doar în problemele bisericii, ci şi în toate deciziile majore din viaţa mea personală.
De atunci am rămas în ascultare faţă de doi sau trei oameni în toate perioadele din viaţa
mea. Nu fac niciun angajament important privitor la timpul şi banii mei sau la orice altă
schimbare din viaţa mea fără să vorbesc întâi despre decizia mea cu oamenii cei mai apropiaţi.
Nu am cuvinte să spun cât de mult apreciez aceste relaţii. Îi onorez pe aceşti bărbaţi care dau de
bunăvoie de la ei pentru a avea grijă de noi într-un mod atât de apropiat şi personal. Îi sunt atât
de mulţumitor Domnului pentru protecţia Lui faţă de mine pe care şi-o arată prin aceste
autorităţi. Ele m-au călăuzit în vremuri grele şi m-au ferit să fac greşeli care ar fi putut să mă
coste familia, resursele şi slujirea.
Să înţelegem principiul autorităţii
Îi sunt recunoscător lui Bill Gothard pentru învăţătura despre autoritate pe care el o dă în
seminarul Basic Youth Conflicts. Multe din ideile de mai jos sunt bazate pe ce am învăţat de la
el.
Pentru a mă raporta corect la autoritate şi a o respecta, sunt câteva lucruri pe care trebuie
să le înţelegem. Primul şi cel mai important este că trebuie să acceptăm faptul că Dumnezeu este
responsabil de plasarea oricărei autorităţi peste noi. Romani 13:1 arată că „nu este stăpânire care
să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu.“ Psalmistul
ne spune că „nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălţarea. Ci Dumnezeu
este Cel ce judecă: El coboară pe unul şi înalţă pe altul“ (Psalm 75:6,7). Nimeni nu poate uzurpa
vreo autoritate fără permisiunea lui Dumnezeu. Nimeni nu are autoritate asupra noastră cu
excepţia oamenilor cărora Dumnezeu le îngăduie să aibă autoritate asupra noastră.
O întrebare care apare adesea este: dar despre autoritatea răului? Despre oameni ca
Hitler? El cu siguranţă nu a fost slujitorul lui Dumnezeu. El cu siguranţă a fost un om scăpat de
sub control. Israeliţii au avut propria lor versiune a lui Hitler: Nebucadneţar. El s-a năpustit
asupra regatului Iuda aducând moarte, distrugere şi teroare în toată ţara. Poporul striga să fie
eliberat din mâna lui, dar un profet al lui Dumnezeu numit Ieremia s-a ridicat şi a spus: „Nu vă
opuneţi lui. Nebucadneţar este robul lui Dumnezeu, trimis să ne răsplătească pentru căile noastre
rele. El nu este decât o armă de război în mâna lui Dumnezeu.“ (Vezi Ieremia 25:8-12 şi 51:2023.)
Dar chiar trebuie să ne supunem unor autorităţi atât de rele? Guvernarea romană sub care
a trăit Pavel când a scris Romani era pervertită, sadică şi păcătoasă. Creştinii erau folosiţi ca
torţe care să lumineze străzile, ca momeală pentru lei înfometaţi, şi erau torturaţi de gladiatori
pentru amuzamentul oamenilor. Totuşi, Pavel le-a scris credincioşilor care trăiau sub această
guvernare crudă că ei trebuie să se supună autorităţilor guvernatoare. „Cine se împotriveşte
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stăpânirii se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua
osânda... De aceea trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul
cugetului“ (Romani 13:2,5). Isus le-a spus ucenicilor Lui să-i dea Cezarului ce este al Cezarului.
Petru ne-a îndemnat să ne supunem „...oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât
împăratului, ca înalt stăpânitor, cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să pedepsească
pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este
bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti. Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să
faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. Cinstiţi pe toţi
oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! Slugilor, fiţi supuse
stăpânilor voştri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi celor greu de
mulţumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă
întristare şi suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare, să fiţi pălmuiţi, când
aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu răbdare când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui
Dumnezeu. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o
pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui“ (1 Petru 2:13-21).
Al doilea principiu important pe care să ni-l amintim este că Dumnezeu este mai mare
decât orice altă autoritate. Încrederea mea nu este într-un om, ci în abilitatea lui Dumnezeu de a
lucra prin om. Uneori suntem tentaţi să protestăm împotriva supunerii în faţa unei alte persoane
imperfecte. Este uşor de spus că ne supunem lui Hristos pentru că El este perfect. Dar de ce ar
trebui să ne deschidem spre influenţa unei alte persoane care ar putea să se înşele?
Răspunsul simplu este că siguranţa mea este în Dumnezeu, că El va lucra prin autorităţile
pe care El le-a adus în viaţa mea. Proverbe 21:1 spune: „Inima împăratului este ca un râu de apă
în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea“. Dacă ne punem cu încredere în mâna celor
pe care El i-a pus peste noi, El va face ca inimile lor să fie îndreptate conform voii Lui. Şi chiar
şi atunci când ei încearcă să se opună cu aroganţă influenţei Domnului asupra inimilor lor, El
poate să-i facă să spună opusul a ceea ce şi-au plănuit, astfel încât voia Lui să se împlinească
totuşi! (Vedeţi Proverbe 16:1.)
Orice autoritate este de la Dumnezeu. Oricine care are autoritate peste mine o are doar
pentru că Domnul i-a permis să o exercite. Autorităţile din vieţile noastre nu pot exista decât
prin puterea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Isus nu i-a răspuns lui Pilat când a fost întrebat. În
cele din urmă, de frică şi frustrare, Pilat a strigat: „De ce nu-mi răspunzi? Nu ştii că am putere să
Te eliberez sau să Te răstignesc?“ Dar Isus i-a răspuns: „N-ai avea nicio putere asupra Mea dacă
nu ţi-ar fi fost dată de sus“ (Ioan 19:8-11). Nu sunt două sau trei sau patru autorităţi în viaţa ta.
Nu există decât o singură autoritate, care este Dumnezeu, exercitându-Şi voia prin oameni.
Când Dumnezeu foloseşte naţiuni ca Asiria să-Şi pedepsească aspru poporul în Vechiul
Testament, lor li s-a permis să aibă un anumit nivel de autoritate peste Israel. Dar acele naţiuni
au devenit arogante şi în curând au crezut că datorită măreţiei lor l-au luat pe Israel prizonier.
Aşa că, atunci când şi-au împlinit scopul pentru care au fost chemaţi, Dumnezeu le-a luat
puterea şi i-a pedepsit. El a spus: „Se făleşte oare securea împotriva celui ce se slujeşte de ea?“
(Isaia 10:15). Orice stăpânire vine de la Dumnezeu şi El are autoritate peste orice autoritate.
Autorităţile de peste noi pot face numai ce le permite El să facă.
Din moment ce Dumnezeu este deasupra tuturor autorităţilor, Timotei ne îndeamnă să
facem rugăciuni, cereri, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi cei care sunt în autoritate (1 Timotei
2:1,2). Prin rugăciunile noastre putem trăi o viaţă liniştită şi calmă, cu demnitate şi evlavie.
Dacă credem că Dumnezeu este responsabil pentru autorităţile din vieţile noastre, putem
cu siguranţă să-L întrebăm de ce le-a pus peste noi. Eu nu acţionează din capriciu sau cu
nedreptate. Nebucadneţar a primit autoritate să-l ţină pe Iuda în robie şaptezeci de ani. Ieremia a
spus poporului motivul pentru care a fost îngăduit acest lucru. Pentru 490 de ani, Israel neglijase
sărbătorirea Anului Jubileului. Ei furaseră şaptezeci de ani de odihnă de la pământ şi de la
Domnul. Aşa că au fost forţaţi să dea înapoi acest timp. Era un motiv, nu doar pentru robie, ci şi
pentru lungimea ei exactă.
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Caracteristicile cu care e mai dificil să ai de-a face ale autorităţilor de peste noi
reprezintă un scop de bază al lui Dumnezeu pentru vieţile noastre. Suntem transformaţi după
chipul Lui; transformarea necesită presiune. Dumnezeu ne perfecţionează şi El va folosi
autorităţile să facă asta. Aşa cum ne aminteşte Petru, dacă suferim cu răbdare nedreptatea,
mergem pe urmele Domnului.
Când nu suntem de acord cu stăpânirea
Sunt momente când nu vom fi de acord cu autorităţile şi consilierii noştri. Poate este pur
şi simplu un diferend de opinie, în care nu există o poruncă biblică clară să tranşeze cazul. Poate
noi credem că Domnul ne-a spus să facem ceva, dar prietenul nostru spiritual nu este de acord.
Ce facem atunci?
Avem mai multe variante. Putem să ne reafirmăm independenţa şi să ieşim din relaţie,
având încredere că ştim vocea lui Dumnezeu şi ce e mai bine pentru noi. Sau, din moment ce
suntem convinşi că Dumnezeu lucrează prin supunere, putem să ne liniştim şi să ne
depersonalizăm. Putem să ne oprim minţile şi liniile de comunicare cu Domnul şi să răspundem
ca roboţii. Atât de adesea părem să credem că acestea sunt singurele două posibilităţi într-o
relaţie de dare de socoteală. Mie personal nu-mi place niciuna dintre ele.
Dumnezeu, ca întotdeauna, are o idee mai bună! Dacă procedăm în felul Lui, putem să
nu fim de acord fără ca asta să aducă distrugere. Putem să fim supuşi, smeriţi, fără să devenim
preş de şters picioarele, fără minte, fără duh. În Daniel 1 găsim o descriere clară a modului în
care Dumnezeu ne călăuzeşte să găsim alternative creative care să satisfacă ambele părţi, şi pe
noi înşine, şi pe sfătuitorii noştri. Daniel era un tânăr luat în robie de Nebucadneţar. El a fost ales
pentru pregătire la palat ca să servească la curtea regelui. În această calitate, i s-a dat mâncare
bogată, necurată, şi vin ca porţie zilnică. Daniel nu mâncase niciodată astfel de lucruri şi nu avea
de gând să o facă. În această situaţie era un mare potenţial de necazuri: guvern versus religie.
Dar Daniel a putut rezolva problema fără ostilităţi.
Primul lucruri pe care l-a făcut a fost să se asigură că inima lui era curăţată cu dragoste
tandră. S-a asigurat că avea cugetul curat, că nu erau atitudini de critică, respingere sau
condamnare în el. El ştia că dacă îl aborda pe comandant cu astfel de emoţii acesta le-ar fi simţit,
ceea ce ar fi distrus orice posibilitate de relaţie. Dar, pentru că inima lui Daniel era curată,
comandantul a răspuns cu favoare şi compasiune (Daniel 1:9). Deşi era un dezacord, între ei
erau dragoste şi respect.
Dacă descoperim că atitudinile noastre au fost greşite, dacă am simţit mânie şi
condamnare faţă de autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o peste noi, trebuie să cerem iertare şi
de la Dumnezeu şi de la acea persoană. Nu este loc pentru „Cred că poate am avut o atitudine
negativă faţă de tine“. Nu se poate pasa vina: „Am fost mânios pentru că ai făcut asta şi asta“.
Nici nu putem generaliza: „Dacă am făcut ceva să te rănesc, îmi pare rău“. Noi suntem
responsabili pentru acţiunile şi reacţiile noastre. De aceea trebuie să ne pocăim profund pentru
gândurile, atitudinile sau cuvintele greşite. Noi putem sau să raţionalizăm, sau că ne pocăim.
Dacă vrem să fim deschişi la mişcarea lui Dumnezeu, pocăinţa este singura alegere. O inimă
curată ne deschide să se întâmple lucruri bune.
Când Daniel a fost sigur că şi-a făcut partea pentru a menţine o relaţie bună, el a căutat să
discearnă intenţia principală a celui aflat în autoritate peste el. Intenţia comandantului era simplă
– el vroia să trăiască! Dacă nu s-ar fi supus poruncii regelui şi tinerii sufereau din cauza asta,
regele l-ar fi executat. Dar de ce vroia regele ca băieţii să mănânce mâncăruri atât de bogate?
Încerca să le profaneze religia? Îi forţa el cu bună ştiinţă să aleagă între supunerea faţă de
Dumnezeu şi supunerea faţă de om? Nu! Nebucadneţar vroia ca băieţii să fie puternici şi
sănătoşi şi inteligenţi. El le dădea ce avea mai bun, mâncare de la propria lui masă. Intenţia lui
principală a fost să le fie bine.
De multe ori când nu suntem de acord cu cineva putem vedea doar punctul nostru de
vedere. Suntem orbiţi de propriile noastre atitudini greşite. Dar când inimile noastre sunt curate,
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putem recunoaşte motivele din spatele cererii celorlalţi. Adesea suntem atunci capabili să vedem
că ei chiar sunt interesaţi de ce e mai bun pentru noi.
Daniel se confrunta cu o autoritate care i-a spus să acţioneze în neascultare de legea lui
Dumnezeu. El putea să se ridice în rebeliune şi să spună pur şi simplu. „Nu! Nu mă voi supune!“
şi şi-ar fi pierdut fără îndoială capul imediat. Dar păstrându-şi inima plină de dragoste el a putut
veni cu o alternativă care i-a permis să-L asculte pe Dumnezeu fără să-l ofenseze pe regele lui.
Ca rezultat, el a fost înălţat pe o poziţie de autoritate unde putea să-şi exercite influenţa
dumnezeiască într-o ţară fără Dumnezeu.
Soluţia pe care a propus-o Daniel a fost ca el şi prietenii lui să fie supuşi unui test de zece
zile. În acest timp ei să se abţină de la mâncarea regelui şi să mănânce numai legume şi să bea
numai apă. La finalul perioadei de test, comandantul putea să-i compare cu ceilalţi tineri, care au
continuat să mănânce delicatesele regelui. În funcţie de ce observa atunci, el putea să ia o
decizie.
Comandantul a putut accepta asta. Băieţii erau în grija lui pentru trei ani. Orice rău făcut
în zece zile putea fi reparat uşor în trei ani. Aşa că el a fost de acord cu testul şi, desigur, Daniel
şi prietenii lui aveau o condiţie fizică mai bună decât restul tinerilor la finalul perioadei de test.
Pentru a veni cu astfel de alternative creative, trebuie să fim în legătură cu Creatorul.
Trebuie să trecem dincolo de mânie, spre dragoste, astfel încât vocea lui Dumnezeu să poată să
fie auzită cu claritate în inimile noastre. Când ne confruntăm cu un dezacord cu sfătuitorul
nostru sau cu altă autoritate, avem nevoie să cerem în rugăciune Domnului o idee care să aducă
o soluţie satisfăcătoare pentru ambele părţi la acea problemă.
O alternativă creativă
Acum câţiva ani, mi s-a cerut să părăsesc o biserică în care am slujit ca pastor asociat,
din cauza unei diferenţe teologice. Unui grup mare de credincioşi i s-a cerut, de asemenea, să
plece, din acelaşi motiv. Nu era altă biserică în acea zonă care ne-ar fi primit, aşa că mi s-a cerut
să păstoresc o biserică nou nouţă.
Să pui bazele unei noi slujiri este o experienţă interesantă. Erau multe bucurii şi multe
dureri de inimă, dar mai ales era multă muncă grea. După cinci ani, aveam clădirea noastră şi
stabiliserăm politicile şi tradiţiile care ne aşteptam să dureze mult timp. Mi-am planificat să fiu
pastor toată viaţa şi să păstoresc acea biserică pentru tot restul vieţi mele.
Din păcate, pacea şi satisfacţia nu au durat la nesfârşit. Probleme teologice au ameninţat
din nou să aducă dezbinare. În cele din urmă, un grup de şase bărbaţi mi-a prezentat o cerere
formală să demisionez. Am fost şocat şi, desigur, foarte rănit. Cum puteau să-mi ceară să
părăsesc adunarea pentru care muncisem atât de mult? În acelaşi timp, ştiam că nu pot să
păstoresc pe nimeni care nu mă vroia ca pastor. Dacă oamenii aveau consens, atunci plecam.
Aveam nevoie de înţelepciune, aşa că m-am dus la Domnul. El mi-a spus în jurnal că nu
voi demisiona. El m-a pus pastor peste acea turmă şi eu eram responsabil pentru ea până când El
mi-ar fi spus altceva. Eu eram acolo nu din voia omului, ci prin ordinarea lui Dumnezeu.
Oamenii nu aveau pe cineva care să-mi ia locul, deci, dacă demisionam, aş fi fost vinovat pentru
că am lăsat turma lui Dumnezeu neprotejată, fără păstor. Nu puteam face asta!
Asta îmi lăsa totuşi o problemă. Un refuz deschis la cererea acelor oameni putea cauza
un rău din care biserica putea să nu-şi revină. Dar nu puteam nici să nu ascult de trimiterea lui
Dumnezeu. L-am rugat pe Domnul să-mi arate motivele de bază ale cererii bărbaţilor. El mi-a
arătat că ei erau nefericiţi din cauza unora dintre credinţele şi învăţăturile mele. Ei chiar vroiau
ca problema să fie rezolvată. Nu vroiau ca biserica să se despartă mai mult decât vroiam eu. Dar
câtă vreme eram în faţa activităţilor bisericii, învăţând oamenii la toate serviciile şi împlinindumi îndatoririle de pastor, problema rămânea în faţă. Ce vroiau ei de fapt era o „pauză“, o
oportunitate să se tempereze spiritele şi să se cureţe atitudinile. Apoi puteam să discutăm despre
problemele noastre şi puteam rezolva diferenţele dintre noi.
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Domnul mi-a oferit o alternativă creativă. Nu demisionam ca pastor, dar făceam un pas
în spate pentru şase săptămâni. Îmi păstram responsabilităţile pe care mi le-a dat Dumnezeu
pentru turmă, dar toate îndatoririle mele pastorale ar fi fost preluate de aceşti bărbaţi şi de alţi
prezbiteri. I-am supus această idee spre testare lui Roger, asociatul meu, şi el a fost de acord că
era soluţia potrivită. Când am prezentat această alternativă celor şase bărbaţi, ei au acceptat-o şi
au pus-o imediat în practică.
Am avut şase săptămâni minunate. Practic, mi se dăduse un Sabat plătit în care puteam
face ce iubeam mai mult - să studiez Cuvântul. În această perioadă, am făcut o examinare
intensă a inimii şi duhului omului, explorând fiecare verset din Biblie despre acest subiect. Am
organizat ce am găsit şi, ca rezultat al acelei perioade, am scris două cărţi!
În acele şase săptămâni, congregaţia noastră a petrecut şi ea timp vorbind despre
problemele noastre şi diferenţele dintre noi. Am adus un pastor binecunoscut şi respectat de
toată lumea să ne ajute arbitrând cazul. Înţelegerea a fost restaurată. Au fost făcute
compromisuri şi a fost prevenită o dezbinare majoră.
În următoarele şase lui, Domnul a început să lucreze la inima mea. El mi-a arătat că cel
mai mare dar şi chemarea vieţii mele era învăţătura, mai degrabă decât pastoraţia. În mine a
crescut dorinţa să mă dedic full-time studiului şi predării. Apoi am simţit că Domnul m-a
eliberat de responsabilităţile pastorale, lăsându-mă liber să caut un alt angajament. I-am supus
din nou această călăuzire spre testare lui Roger, care a confirmat că e momentul potrivit. Mi-am
anunţat demisia, dând preaviz de treizeci de zile, şi ne-am despărţit în termeni prieteneşti, pentru
că Dumnezeu îmi dăduse o alternativă creativă la dezbinare.
Când Daniel i-a prezentat comandantului alternativa lui, a făcut-o atât de respectuos,
subliniind cum ar fi împlinit scopurile regelui (Daniel 1:12,13). El a arătat clar că decizia era a
comandantului la finalul perioadei de test. Şi noi trebuie să fim atenţi să ne prezentăm cererile cu
respect, păstrându-ne duhul smerit şi nepermiţând niciunei aluzii de condamnare să contamineze
inimile sau cuvintele noastre.
Odată ce ne-am prezentat alternativa, trebuie să ne dăm un pas înapoi şi să-I dăm lui
Dumnezeu timp să schimbe ideile stăpânitorului. Trebuie să fim conştienţi de faptul că, din
moment ce Dumnezeu pune presiune pe el, şi el va pune presiune pe noi. Când Dumnezeu
încearcă să schimbe mintea noastră, este adesea o luptă interioară care se revarsă spre cei din
jurul nostru. Când se întâmplă asta, trebuie să-I îngăduim lui Dumnezeu să folosească presiunea
care se exercită asupra noastră ca să zidească un caracter dumnezeiesc în vieţile noastre. Trebuie
să continuăm să răspundem în dragoste şi neprihănire.
În cazuri rare, cineva aflat în poziţie de autoritate ne poate pune în situaţia în care au fost
Petru şi Ioan, care au văzut că trebuie să aleagă între a se supune lui Dumnezeu şi a se supune
omului. Ocazional este imposibil să găseşti o alternativă creativă care să satisfacă scopurile
stăpânirii fără să ne violeze conştiinţa. Dacă autoritatea ne porunceşte să facem ceva care este în
mod direct contrar Cuvântului sau rhema de la Dumnezeu pentru noi, dacă nicio alternativă nu
este satisfăcătoare, trebuie să ne supunem lui Dumnezeu, nu omului. Într-un astfel de caz putem
avea de suferit, chiar dacă nu am făcut nimic greşit. Mai bine să suferim din mâinile unui om
nedrept decât să stăm la scaunul de judecată al lui Dumnezeu să dăm socoteală de noi înşine
neavând o scuză nai bună decât: „N-am făcut decât să respect ordinele“.
Daniel a fost în această situaţie când era într-o poziţie înaltă de autoritate în guvernul
babilonian. Regele Darius a fost păcălit să semneze un decret care nu îngăduia rugăciuni către
altcineva decât regele timp de treizeci de zile. De data aceasta nu era loc de compromis şi Daniel
a mers în groapa cu lei. Dar Dumnezeu a fost tăria lui şi prin intervenţie supranaturală numele
Domnului a fost glorificat (Daniel 6).
Dar înainte să rezistăm în faţa autorităţii este important ca întâi să fim foarte siguri că nu
e nicio modalitate prin care să ne supunem şi lui Dumnezeu, şi autorităţii rânduite. Neascultarea
noastră trebuie să se bazeze pe o poruncă clară a Scripturii, nu pe interpretări personale vagi.
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Trebuie să ne amintim că dacă ne opunem autorităţii de peste noi când ea nu ne cere să fim
neascultători de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci Îi rezistăm lui Dumnezeu Însuşi (Romani 13:2).
Autorităţi care se schimbă
În viaţa noastră sunt momente când facem schimbări care duc la ruperea relaţiilor cu
autoritatea existentă. Când ne căsătorim, avem un loc de muncă nou, ne mutăm într-o altă locaţie
sau schimbăm biserica, se schimbă şi relaţiile noastre. Oricând trebuie să se întâmple o astfel de
schimbare, trebuie să facem tot posibilul ca tranziţia să fie cât mai lină şi mai armonioasă. „Dacă
este cu putinţă, întrucât depinde de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii“ (Romani 12:18). Dacă a
fost o tensiune, căutaţi iertare. Fiţi siguri că inima voastră este plină numai cu dragoste şi
acceptare. Ideal este să fie un acord între tine şi consilierul tău privitoare la schimbarea care se
va produce. Dar, din nefericire, nu este întotdeauna posibil.
Important este ca atunci când ieşim dintr-o relaţie să intrăm în alta. Întotdeauna ar trebui
să fim parte a unei expresii locale a Trupului lui Hristos. Adevărul şi cunoaşterea şi
înţelepciunea lui Dumnezeu sunt prea mari ca să aibă loc într-o singură persoană, indiferent cât
de grozavi ai fi! Adevărul trăieşte în întregul Trup al lui Hristos şi noi avem nevoie unii de alţii.
Concluzie
Principiul autorităţii nu ar trebui să devină niciodată o sursă de robie în viaţa unui
credincios. Este un principiu care trebuie aplicat prin revelaţia Duhului. Autoritatea şi supunerea
pot fi o mare binecuvântare sau o mare sursă de durere. Scopul meu nu este să aduc pe nimeni
sub o nouă lege, ci să ilustrez cât de mare a fost pentru mine valoarea supunerii. Dacă această
învăţătură pare străină sau împovărătoare, dacă este o mare luptă pentru voi să o puneţi în
practică, să ştiţi că nu sunteţi singurii. Deşi am o mare dragoste pentru ascultare, sunt momente
când şi eu mă lupt şi mă opun ei. Dar când cedez întotdeauna este o binecuvântare în viaţa mea.
Permiteţi-mi să mai împărtăşesc o poveste. De când eram la colegiu, Patti şi cu mine am
avut un interes puternic pentru comunităţile creştine. Credeam că prin punerea la comun a
resurselor şi împărţirea cheltuielilor cu alte familii vom putea oferi şi mai mult din punct de
vedere financiar pentru lucrarea Domnului. Chiar am conceput o casă în care am panificat să
trăim cu prietenii noştri cei mai buni.
Planul nostru din colegiu nu a funcţionat, dar câţiva ani mai târziu dorinţa unei
comunităţi a crescut iar în noi. Ne apropiaserăm foarte mult de alte două cupluri din adunarea
noastră şi am început să facem planuri să locuim împreună. Căutam case în care ar fi putut să
încapă trei familii când am înţeles deodată că planificam să iau o decizie importantă fără să fi
împărtăşit asta cu fraţii mei. Neaşteptându-mă să fie vreo problemă, i-am supus ideea spre
testare lui Roger. Am fost şocat când el a răspuns: „Cred că mai bine ai aştepta“.
Am scris în jurnal despre acest plan şi am crezut că Domnul ne chema la un stil de viaţă
în comunitate. Dar i-am respectat părerea lui Roger şi capacitatea Domnului de a vorbi prin el.
Aşa că, în loc să devin nervos şi rebel, am căutat intenţia de bază a lui Roger. A fost uşor să o
găsesc. El ne iubea şi ne vroia binele, nu vroia să fim răniţi. Şi Domnul mi-a dat o alternativă
creativă care satisfăcea şi dorinţa lui Roger ca noi să aşteptăm, şi dorinţa mea de a trăi în
comunitate. Cu binecuvântarea lui Roger, am început să vizităm comunităţi în nord-estul
Statelor Unite şi Canadei. Am locuit în comunităţi diverse pentru două sau trei zile, muncind cu
ei, stând la masă cu ei şi închinându-ne cu ei. Ei reprezentau multe convingeri teologice şi multe
moduri diferite de a implementa viaţa în comunitate.
Când ne-am întors acasă, am scris un rezumat al tuturor lucrurilor pe care le-am observat
şi le-am învăţat. (Nu am învăţat cu adevărat ceva până când nu am scris!) Unul dintre lucrurile
cele mai importante pe care le-am descoperit a fost conceptul de „casă de slujire“. Mai degrabă
decât familii întregi stând împreună într-o casă, o familie care primea persoane sau familii
destrămate. Oameni singuri, divorţaţi, familii monoparentale şi copii fugiţi de acasă puteau toţi
să găsească dragostea şi acceptarea familiei într-o astfel de casă de slujire.
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Ne-am simţit atraşi de asta şi l-am întrebat pe Roger dacă poate să confirme mişcarea
noastră în această direcţie. El a făcut-o şi în următorii trei ani am avut treisprezece persoane
diferite care au stat în casa noastră. Erau de la pre-adolescenţi fugiţi de acasă la oameni în vârstă
şi bolnavi, de la studenţi la seminar la mame singure. Şederea lor la noi a durat de la o noapte la
doi ani.
În cele din urmă, Domnul ne-a călăuzit afară din această slujire şi spre altele, dar
important este că nu am regretat niciodată că am primit sfatul lui Roger. Acum înţelegem că
pentru noi, la acel moment, comunitatea ar fi fost o greşeală dezastruoasă. Întotdeauna Îi vom fi
mulţumitori Domnului şi lui Roger pentru că ne-au protejat de mersul pe drumul nostru. Ce am
scris în jurnal a fost în mare parte corect. Dumnezeu ne chema să ne împărţim casa, banii şi
dragostea. Dar cuvintele care descriau chemarea Lui erau „casă de slujire“, şi acele cuvinte nu
erau în vocabularul nostru atunci. Am crezut că Dumnezeu spunea „casă comună“.
Neînţelegerea noastră ar fi putut da naştere la o greşeală costisitoare dacă nu am fi ascultat de
consilierii noştri spirituali.
Dacă nu simţi că poţi accepta tot ce am spus aici despre autoritate, pur şi simplu pune-o
deoparte şi las-o să mai fiarbă o vreme. Nu trebuie să te lupţi cu asta. Lasă-l pe Domnul
elaboreze acest adevăr pentru tine. Lasă-L să te înveţe cum vrea El să aplici asta în viaţa ta. Dar,
te rog, măcar găseşte un prieten cu care să poţi împărtăşi. Nu încerca să explorezi dimensiunea
spirituală a creştinismului singur.
Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă
se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe
altul care să-l ridice... Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă
(Eclesiastul 4:9-12).
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8. Mai multe gânduri despre rugăciune
Deşi în Isus şi prin Duhul Sfânt noi ne-am reîntors la părtăşia cu Dumnezeu pentru care
am fost creaţi, nu am învăţat încă tot ce are să ne înveţe Biblia despre rugăciune. Studiul
Scripturii pe care l-am făcut eu pe tema rugăciunii mi-a revelat alte înţelegeri şi principii
aplicabile părtăşiei noastre cu Domnul. Au fost scrise multe cărţi excelente care acoperă aceste
aspecte diverse ale vieţii de rugăciune; dar sunt şase principii importante pe care simt cu tărie că
ar trebui să le amintesc aici.
Este important să ne amintim de locul corect al acestor principii când le explorăm. Ele nu
sunt legi care să ne ducă iar în robie. Nu ar trebui să ne concentrăm vieţile asupra principiilor,
străduindu-ne să ne aducem vieţile în ascultare de ele. Am făcut această greşeală timp de mulţi
ani. Ca rezultat al preocupării mele de a găsi, de a-i învăţa pe alţii şi de a mă supune principiilor
pentru a avea o viaţă de succes, m-am adus pe mine şi mi-am adus congregaţia sub lege. Atenţia
noastră ar trebui să fie asupra lui Hristos, nu asupra principiilor. Este important să învăţăm şi să
înţelegem perfect aceste principii ale rugăciunii, dar apoi trebuie să ne întoarcem atenţia spre
Isus, având credinţă că El ne va scoate la iveală orice avem nevoie să ştim în orice situaţie.
Când te rogi, iartă
Cea mai importantă cheie a unei rugăciuni ascultate este iertarea. Isus Şi-a învăţat
ucenicii despre puterea eliberată prin rugăciune (Marcu 11). După ce le-a spus că ei ar putea
chiar să mute munţii prin rugăciune, Isus a adăugat: „Şi oricând staţi în picioare de vă rugaţi, să
iertaţi orice aveţi împotriva cuiva“ (v. 25). Această poruncă este uimitoare prin incluziune – nu
sunt excepţii permise. Dacă vrem să mutăm munţii ca rezultat al rugăciunilor noastre, trebuie să
iertăm orice avem împotriva cuiva.
Când trăim în neiertare, devenim limitaţi şi închişi. Muşchii ni se contractă şi maxilarele
ni se încleştează. Toate funcţiile trupului nostru îşi pierd fluiditatea şi echilibrul de care e nevoie
pentru a opera normal. Acelaşi lucru se întâmplă şi în duhurile noastre. Ne contractăm şi
înţepenim, ridicând pumnii într-o poziţie defensivă. Noi împiedicăm la propriu dragostea lui
Dumnezeu să curgă prin noi şi spre ceilalţi.
Isus I-a chemat pe ucenicii Lui să locuiască în El, explicând că dacă noi locuim în Isus
locuim în dragostea Lui (Ioan 15:4,9). Mânia, amărăciunea şi spiritul critic nu pot fi cu noi dacă
locuim în dragostea lui Hristos. Este imposibil să iubeşti mai mult decât a iubit Hristos, pentru
că El Şi-a dat viaţa pentru noi. Dar asta e dragostea pe care suntem chemaţi să o arătăm, o
dragoste în care dorim să ne dăm viaţa, drepturile şi tot ce e al nostru pentru familia şi prietenii
noştri (Ioan 15:12,13). Aceasta este dragostea care răspunde cu iertare la nedreptate, cu
binecuvântare la blestem, cu acceptare la respingere.
Această dragoste este imposibilă pentru om. Este Unul singur Care are puterea de a iubi
în faţa oricărei dureri. Nu pot să strâng din dinţi şi să mă forţez să iubesc. Sunt slab. Dar Cel
Care este puternic, Cel Care este absolut capabil să iubească incomensurabil, Cel al Cărui nume
este Dragoste, locuieşte în mine. Este clar în Ioan 4:12 că dacă ne iubim unii pe alţii în orice
condiţii avem dovada clară că Dumnezeu locuieşte în noi şi că dragostea Lui este desăvârşită în
noi, pentru că numai prin El care trăieşte în noi vom exprima o astfel de dragoste.
Dacă mi se întâmplă să nu pot iubi pe cineva, nu mă lupt şi nu mă încordez, promiţându-I
lui Dumnezeu: „Încerc să-l iubesc. O să fac asta! Doar lasă-mă să mă străduiesc puţin mai mult.“
Mai degrabă vin cu sinceritate înaintea Lui, fără să pretind că e vreo putere în mine: „Îţi
mulţumesc pentru că dragostea lui Hristos se răspândeşte în inima mea. Îţi mulţumesc pentru că,
deşi eu sunt slab, Tu eşti tare. Îţi mulţumesc că iubeşti atât de mult această persoană şi pentru că,
prin harul Tău, schimbi lipsa mea cu abundenţa Ta. Îţi mulţumesc pentru că eşti tot ce am
nevoie.“ Când îmi întorc ochii la realitatea lui Hristos din mine, dragostea şi iertarea sunt
eliberate şi „eu“ pot să iubesc.
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Isus a promis că jugul Lui e bun şi povara Lui e uşoară. Domnul ne-a oferit o imagine
frumoasă a relaţiei noastre de legământ cu El în Psalmi. Tatăl nostru ne spune: „Deschide-ţi gura
larg şi ţi-o voi umple!“ (Psalm 81:10). Puteţi vizualiza imaginea? Imaginaţi-vă un cuib cu pui de
păsări. Când arunci privire la un cuib vezi numai ciocurile, larg deschise şi aşteptând să fie
umplute. Când puii sunt înfometaţi, pasărea-mamă nu-i lasă să încerce să găsească ei singuri
hrană, pentru că ar cădea din cuib şi s-ar lovi rău. În loc de asta, ea spune: „Deschideţi gurile
larg. Eu voi face treaba. Eu voi zbura pe aici şi voi prinde micul vostru dejun. Voi doar odihniţivă şi deschideţi gura larg ca să primiţi tot ce am să vă dau.“
Aceasta este relaţia noastră cu Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne agităm să încercăm să ne
acoperim nevoile. El este cel puternic. El este cel care ni le acoperă. Partea noastră este pur şi
simplu să ne deschidem şi să primim tot ce are El să ne dea. Iertarea este posibilă doar prin harul
lui Dumnezeu. Dar dacă vom primi harul Lui, abilitatea Lui, dragostea şi iertarea vor curge
dinspre noi.
1 Ioan 4:18-21 spune că nu este teamă în dragoste, pentru că dragostea desăvârşită
izgoneşte frica. Eu folosesc acest verset ca un barometru care măsoară cât de complet locuiesc
eu în dragostea lui Hristos. Dacă intru într-o cameră cu frică de judecată, asta arată că viaţa mea
este în afara focusului corect. Dacă gestionez o situaţie cu teamă, nu locuiesc în dragoste.
Dragostea mă ridică dincolo de mine, dincolo de preocupările şi de nevoile mele. Dragostea mă
ajută să mă concentrez asupra lui Isus şi a celorlalţi, astfel că cea mai mare dorinţă a mea este să
le slujesc cu dragostea Lui.
Mânia leagă; iertarea eliberează. Iertarea îl eliberează şi pe cel care iartă şi pe cel iertat.
Şi ea eliberează puterea lui Dumnezeu de a lucra în fiecare şi în acea situaţie pentru a aduce
gloria Lui. Am descoperit puterea dragostei şi a iertării acum câţiva ani, când l-am iertat pe tatăl
meu.
Pentru un timp am avut numeroase probleme în a-i învăţa pe părinţii mei despre
Domnul! Era atât de mult adevăr despre care vroiam să le vorbesc, dar în special tatăl meu era
foarte ezitant faţă de indicaţiile mele. Într-o vară situaţia a ajuns la apogeu. Patti şi cu mine îi
vizitam pe părinţii mei la ferma lor din Adirondacks. Era atât de multă înţelepciune pe care
vroiam să o împărtăşesc cu ei, dar ei pur şi simplu nu acceptau! Am schimbat cuvinte mânioase
şi amintirea acelei vizite semăna cu Războiul Rece.
Întorcându-mă acasă, m-am gândit la tot ce se întâmplase. Am înţeles treptat că
încercările mele de a le da învăţătură părinţilor mei reprezenta un rol inversat. Nu eram chemat
să-i păstoresc pe părinţii mei. Ei trăiau în Florida şi aveam un pastor foarte capabil care fusese
ordinat să fie învăţătorul lor. Slujirea mea era faţă de congregaţia din New York. Am fost foarte
atent să nu am deloc mânie faţă de tati. Eram pur şi simplu bucuros că erau 1.500 de mile între
noi şi că nu trebuia să ne mai întâlnim vreme îndelungată! Aveam sentimentul că şi el simţea la
fel. Timp de patru lui nu a existat niciun fel de comunicare între noi.
În toamna aceea am fost la un studiu biblic de casă. După închinare, am stat în linişte,
permiţându-I Duhului Sfânt să ne vorbească fiecăruia în parte. Deodată am auzit că Domnul
spune: „Tu nu-ţi iubeşti tatăl“. Imediat am răspuns: „Ei bine, nu-l urăsc!“ „Dar nici nu-l iubeşti.
Dragostea este activă, agresivă, se revarsă în afară. Tu pur şi simplu eşti neutru, şi asta nu e
dragoste.“
Am înţeles adevărul cuvintelor Lui şi m-am pocăit de faptul că nu-i iubeam şi nu-i
cinsteam pe părinţii mei cum ar trebui. Am împărtăşit cu grupul de studiu ce se întâmplase în
mine şi ei mi s-au alăturat în rugăciune ca relaţia să poată fi restaurată.
Nu mi-am contactat imediat părinţii, dar peste două zile am primit prima scrisoare de la
ei în patru luni. Şi, dacă asta nu era suficient de surprinzător, conţinutul scrisorii aproape m-a
copleşit. Părinţii mei se ocupau de o parte din ipoteca duplexului pe care-l deţineam. Rata
dobânzii era rezonabilă la momentul la care am făcut înţelegerea şi când în următorii ani ratele
au crescut, rata plătită lor devenise chiar şi mai mult o binecuvântare. Dar tata mi-a scris acea
scrisoare să-mi spună că Domnul l-a certat pentru că lua dobândă de la un frate creştin. De aceea
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nu mai avea de gând să ne ia dobândă şi a transferat toată dobânda pe care i-o plătisem până
atunci în valoarea împrumutată.
Nu-mi venea să cred! Puterea iertării a străbătut 1.500 de mile pentru a-mi atinge părinţii
fără ca eu să spun un cuvânt. I-a eliberat să-şi afirme dragostea pentru fiul lor. Sunt bucuros să
spun că familia noastră a fost restaurată şi că acum avem o relaţie minunată.
Nu cred că puterea iertării poate fi supraapreciată. O inimă curată, eliberată de mânie şi
amărăciune, oferă un vas prin care puterea lui Dumnezeu poată să fie eliberată prin rugăciune.
Rugăciunea cu toată inima
Aş greşi teribil dacă aş lăsa pe cineva să creadă că statul în linişte la birou scriind este
singurul mod de rugăciune. Este absolut vital să împărtăşeşti dragostea cu Isus, dar asta nu
reprezintă toastă relaţia noastră cu El. Sunt momente în care e nevoie de rugăciune intensă,
ferventă.
Ilie era un om cu o natură ca a noastră, dar când s-a rugat cu sinceritate nu a plouat trei
ani (Iacov 5:17). La finalul celor trei bani, el s-a rugat să înceapă să plouă iar. El s-a chircit pe
jos cu faţa între genunchi, căutându-L fervent pe Dumnezeu. De şase ori şi-a trimis slujitorul să
se uite după un nor şi de şase ori cerul a rămas senin. Aşa că el a continuat rugăciunea sinceră şi
a şaptea oară s-a uitat şi era un mic nor. Ilie ştia că rugăciunea lui fusese ascultată şi cei doi
bărbaţi au fugit să se adăpostească înainte să vină furtuna (1 Împăraţi 18:42-45).
Psalmistul s-a rugat stăruitor, cu toată inima, pentru mila Domnului (Psalm 119:58). Toţi
oamenii din Iuda au jurat din toată inima să Îl asculte pe Domnul şi să-L caute cu sinceritate şi
de bunăvoie (2 Cronici 15:15). Datorită fervorii lor, Domnul a dat la o parte perdeaua şi i-a lăsat
să-L găsească.
Este un moment pentru agonie în rugăciune, pentru milă, poveri, lacrimi, suspine şi
chinuri. Isus a fost mişcat de compasiune să vindece (Matei 20:34). El ne-a oferit rugăciuni şi
cereri cu strigăte mari şi lacrimi (Evrei 5:7). În agonie în Grădina Ghetsimani, El S-a rugat
fierbinte şi sudoarea I s-a făcut ca nişte picături mari de sânge (Luca 22:44).
Psalmistul ne cheamă să ne vărsăm inimile înaintea Domnului, pentru că El este
adăpostul nostru (Psalm 62:8). Puteţi vedea ce înseamnă asta? Puteţi vizualiza intensitatea
emoţiilor celor ale căror inimi se varsă înaintea lui Dumnezeu? Domnul este aproape de cei cu
inima înfrântă şi îi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit (Psalm 34:18). Însuşi Duhul Sfânt
mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite (Romani 8:26).
Acum câţiva ani am participat la „Washinghton for Jesus“, un maraton conceput să
cheme naţiunea noastră la pocăinţă şi să mijlocească pentru păcatele ei. Am mers cu intenţia de a
petrece timp în chin înaintea Domnului. Am simţit povara Domnului pentru naţiunea noastră şi
m-am aşteptat să mă alătur câtorva mii de alţi oameni care purtau aceeaşi povară.
Când ne-am adunat pentru program în prima noapte, am anticipat un timp de rugăciune
corporatistă pentru guvernul nostru şi pentru poporul nostru. În loc de asta, am ascultat un
vorbitor după altul, şi ne-am bucurat de un cântăreţ după altul. Atmosfera era mai mult de
festival decât de suspine şi pocăinţă.
În cele din urmă a venit la microfon Keith Green. El simţea în mod evident ca mine,
pentru că mesajul lui a fost scurt şi la obiect: „Unde sunt lacrimile voastre?“, a întrebat el. „Unde
sunt suspinele voastre? De ce nu strigaţi la Dumnezeu pentru milă în loc să bateţi din palme şi să
vă simţiţi bine? Acum e timpul pentru părere de rău, nu pentru bucurie, timpul pentru lacrimi, nu
pentru râsete. Să ne aşezăm pe genunchi şi să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de naţiunea
noastră şi să o curăţească de păcatul ei!“
Sunt momente când trebuie să cad cu faţa la pământ înaintea Domnului. Sunt momente
când trebuie să fac studiu, în care să strig literalmente la Dumnezeu, momente când, dacă El nu
vine spre mine, eu nu pot să ajung la El. Dumnezeu vrea să venim cu sinceritate şi cu toată inima
la El.
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Vorbeşte muntelui
Când Isus a blestemat smochinul, ucenicii Lui au fost uimiţi să vadă că acesta a murit
într-o singură zi. Văzând surprinderea lor, Isus le-a spus despre puterea rugăciunii, că dacă ei iar vorbi unui munte prin credinţă şi i-ar porunci să se mute în mare, asta s-ar întâmpla (Marcu
11:23).
Sunt momente când rugăciunile noastre ar trebui să nu fie adresate lui Dumnezeu ca
cereri, ci circumstanţelor, ca porunci. Când Isus S-a confruntat cu vânturi şi furtună şi cu valuri
care loveau barca, El nu a spus: „Oh, Doamne, Te rog fă să se oprească furtuna. Te rog nu lăsa
vântul să bată prea tare.“ NU! El S-a adresat direct problemei şi a spus: „Taci!“ Şi ea s-a supus.
După ce Moise a condus poporul afară din Egipt, ei s-au aflat curând în mare necaz. În
faţa, lor era Marea Roşie. La stânga şi la dreapta erau munţi. Şi în spatele lor era o armată
mânioasă de egipteni. Poporul se văita şi Moise se ruga. În cele din urmă, Dumnezeu a spus:
„De ce strigi către Mine? Spune fiilor lui Israel să meargă înainte. Cât despre tine, ridică-ţi
toiagul şi întinde-ţi mâna spre mare şi desparte-o“ (Exod 14:15,16).
Ei nu au avut nevoie să aştepte ca Dumnezeu să acţioneze – El îi aştepta pe ei.
Ni s-a dat autoritate să stăpânim şi să domnim în această viaţă. Nu avem întotdeauna
nevoie să-L rugăm pe Dumnezeu să îndeplinească voia Lui pe pământ ca şi în cer. Fraza din
Rugăciunea Domnului nu este o cerere, ci o poruncă; o poruncă adresată nu lui Dumnezeu, ci
mai degrabă situaţiilor, să se alinieze cu voia lui Dumnezeu. Noi am luat înţelegerea greşită a
acestei fraze şi am făcut-o sfârşitul tuturor rugăciunilor noastre. Pentru că nu-I cunoaştem vocea
lui Dumnezeu, nu cunoaştem voia Lui înainte să ne rugăm. De aceea, după ce ne prezentăm
ideile despre ce ar trebui El să facă într-o anumită situaţie, noi adăugăm şi cuvintele: „dacă este
voia Ta“.
Dar nu e deloc cum ne-a învăţat Isus să ne rugăm. Fraza este de fapt: „Vie împărăţia Ta!
Facă-se voia Ta!“ Noii suntem cei care aud vocea lui Dumnezeu şi vedem vedeniile Lui. Nu
facem nimic din proprie iniţiativă, ci doar ce Îl vedem pe Tatăl că face. Vorbim doar ce L-am
auzit pe Tatăl spunând. Noi am văzut voia lui Dumnezeu şi planul lui Dumnezeu pentru acea
situaţie şi vorbim ca să se transforme în realitate. Ca puterea dinamică ce a făcut să ia fiinţă
lumea când nu era nimic, Duhul duce mai departe porunca şi se face voia lui Dumnezeu!
De exemplu, dacă mă rog pentru vindecarea unui picior rupt, nu mă concentrez asupra
membrului aflat în gips şi asupra limitărilor pe care le aduce. În loc de asta, mă uit cum S-a uitat
Isus, dincolo de boală, în realitatea mai profundă a sănătăţii divine. Văd pacientul alergând şi
sărind şi lăudându-L pe Dumnezeu. Apoi proclam, aşa cum a făcut Isus, împărăţia lui
Dumnezeu, şi îi poruncesc osului să se facă întreg, aşa cum a fost creat.
Datorită autorităţii pe care am primit-o în calitate de copii ai Regelui, uneori trebuie să
vorbim membrului şi să-l vedem mişcându-se. Apoi trebuie să ne ţinem de mărturisirea credinţei
noastre fără să şovăim, ştiind că Cel care a promis este credincios. Dumnezeu trăieşte în afara
timpului şi uneori trebuie să aşteptăm să vedem împlinirea declaraţiei noastre. În acest timp
trebuie să fim atenţi să nu cedăm îndoielii, ci să continuăm să stăm drept în credinţa noastră.
Rugaţi-vă până ajungeţi la laudă
Nu ne-am rugat cu adevărat pentru o nevoie până când nu a fost învinsă de puterea şi
promisiunile lui Dumnezeu şi până când nu am ajuns să avem pace. Filipeni 4:6,7 ne încurajează
să nu fim îngrijoraţi de nimic, „ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui
Dumnezeu prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice
pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.“
Remarcaţi progresia. Începem cu rugăciune, prezentând cererile noastre Domnului. Apoi
trecem la cerere, o formă mai intensă de rugăciune. Dar cum trecem de la a cere la a mulţumi?
Cum trecem de la a implora la a primi? Numai luând timp să fim liniştiţi şi să simţim mişcarea
lui Dumnezeu. El ne poate arăta prin viziune sau ne poate spune prin rhema cum vrea El să ne
rugăm. El poate să ne arate sau să ne spună că cererea a fost luată în considerare. Poate fi o
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ridicare a poverii sau doar un sentiment de pace în care ne relaxăm în cunoaşterea faptului că El
este în control şi că totul va fi bine. Când ştim că El a auzit şi a răspuns, ne închinăm Lui şi Îi
mulţumim pentru bunătatea pe care ne-o arată.
Au fost vremuri când pacea nu venea din prima zi când mă rugam pentru o chestiune –
numai după câteva zile de cereri intense simţeam eliberarea din duhul meu care îmi spunea că
rugăciunea mea a primit răspuns. Alteori aveam nevoie să mă rog doar o dată şi primeam
asigurare care mă făcea să aduc mulţumiri şi să am pace. Noi trebuie să lăsăm pacea lui
Dumnezeu să domnească în inimile noastre, determinând când se aranjează lucrurile şi când
poate începe lauda.
Rugăciunea când aveţi nevoie de puterea lui Dumnezeu
În Psalmul 50:15, Domnul ne încurajează să-L chemăm în ziua necazului şi ne spune că
El ne va izbăvi. Autorului Epistolei către Evrei ne-a chemat să ne apropiem de tronul lui
Dumnezeu cu încredere ca să găsim îndurare şi ajutor la vreme de nevoie (Evrei 4:16).
Atât de des suntem tentaţi să facem exact invers. În vremuri de nevoie, când am păcătuit
şi ne simţim atât de murdari şi de nevrednici, suntem tentaţi să alergăm şi să ne ascundem de
faţa lui Dumnezeu. Vrem să îndepărtăm toată mizeria şi să ne curăţăm singuri înainte de a veni
în faţa tronului. Dar dacă încercăm să facem asta respingem harul lui Dumnezeu şi ne bazăm iar
pe propria neprihănire. Numai Dumnezeu ne poate face curaţi şi puri; şi El tânjeşte să facă asta.
El tânjeşte să ne îmbrace cu puterea şi neprihănirea Lui, dar poate face asta numai dacă venim la
El în vreme de nevoie.
Când ispita este puternică şi simţim că nu putem rezista, putem să-L chemăm pe
Dumnezeu. Nu e nevoie să ne luptăm cu Satan prin propria noastră putere. De fapt, nu putem.
Dar Cel care trăieşte în noi l-a învins deja! Când vom striga la Domnul, El ne va elibera de
ispită.
Biblia ne aminteşte în mod repetat să nu încercăm să luptăm cu duşmanul prin propria
noastră putere, ci ,ai degrabă să ne punem încrederea în Domnul. Iacov ne-a spus să ne supunem
lui Dumnezeu şi să ne împotrivim diavolului (Iacov 4:7). Putem fi siguri că el va pleca de la noi.
În 2 Corinteni ni se reaminteşte că armele cu care ne luptăm nu sunt supuse firii pământeşti, ci
sunt puternice, întărite de Dumnezeu (2 Corinteni 10:4,5). Cu ele noi putem să distrugem orice
se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu. Noi suntem puternici în Domnul şi în puterea Lui.
Punându-ne întreaga armură a lui Dumnezeu, putem sta fermi împotriva tuturor planurilor celui
rău (Efeseni 6:10,11).
Mişcarea lui Dumnezeu în rugăciune
Există tendinţa de a ne gândi la rugăciune ca la o activitate a credinciosului. Noi decidem
pentru ce ne rugăm, cum să ne rugăm şi ce răspuns vrem. Noi venim la Dumnezeu şi-I
prezentăm cererile noastre. Dar o astfel de viziune reprezintă numai o parte a imaginii adevărate
a rugăciunii.
În Romani 8:26, Domnul ne reaminteşte că noi nu ştim să ne rugăm cum ar trebui.
Înţelegerea noastră este limitată. Noi tindem să vedem numai din perspectiva noastă. Minţile
noastre nu percep întotdeauna scopurile divine. Totuşi, adesea uităm de limitările noastre şi
credem că ştim destul încât să-I spunem lui Dumnezeu ce să facă şi cum. Şi dacă aroganţa nu ne
motivează, ignoranţa o face. E nevoie de o revelaţie de la Domnul pentru a ne face să
recunoaştem că slăbiciunea noastră în rugăciune este continuă, astfel încât să putem învăţa să
fim continuu dependenţi de Duhul Sfânt.
Pentru că nu ştim să ne rugăm cum ar trebui, Duhul Sfânt lucrează prin noi în slăbiciunea
noastră. Nu avem nevoie să ne ascundem slăbiciunea sau să ne străduim în slăbiciunea noastră.
Trebuie să învăţăm să ne odihnim în dependenţă de Domnul ca să lucrăm prin slăbiciunea
noastră. Pentru că nu ştim cum să ne rugăm, Dumnezeu Însuşi preia controlul întregului proces
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de rugăciune. Puterea Lui în slăbiciunea noastră este făcută desăvârşită. Dacă ne încredinţăm
Lui, întreaga Dumnezeire Se va implica în viaţa noastră de rugăciune.
Dumnezeu Însuşi va fi iniţiatorul rugăciunilor noastre. Când ne este prezentată o nevoie,
dacă vom aştepta în linişte înaintea Lui, Duhul Sfânt ne va da cuvintele potrivite. „Păzeşte-ţi
piciorul când intri în casa lui Dumnezeu şi apropie-te mai bine să asculţi... Nu te grăbi să
deschizi gura şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu
este în cer şi tu, pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe“ (Eclesiastul 5:1,2). Dacă ne
liniştim inimile prin închinare şi prin contactul cu Duhul Sfânt care locuieşte înnoi, El ne va
revela cum să ne rugăm. El poate spune un cuvânt, da o vedenie sau poate să ne lase să-I simţim
emoţiile.
Când Duhul Sfânt ne stăpâneşte, dându-ne înţelepciune în privinţa a cum să ne rugăm,
atunci putem rosti ce ne-a revelat El. Dacă ne rugăm mereu în Duhul, rugăciunile noastre vor fi
inspirate, călăuzite, energizate şi susţinute de Duhul Sfânt. „Îndrăzneala pe care o avem la El
este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă orice I-am cere,
ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut (1 Ioan 5:14,15). Dacă ne rugăm pe
baza îndemnurilor Duhului Sfânt din noi, ştim că ne rugăm conform voii Lui.
Uneori ne simţim presaţi să ne rugăm fără să fi devenit înainte liniştişi şi acordaţi la
vocea Duhului Sfânt. Asta pentru mine este adevărat mai cu seamă când sunt chemat să mă rog
în grupuri. Simt că ar trebui să spun ceva imediat, orice, chiar dacă nu e exact ce vrea Duhul să
spun. E nevoie de curaj să aştept în linişte până simt mişcarea lui Dumnezeu. Recunosc că
uneori cedez presiunii şi vorbesc din inima mea. Dar care e folosul rugăciunii care doar umple o
tăcere inconfortabilă? Cu siguranţă merită jena de moment ca să ştim că Dumnezeu a auzit şi că
El va răspunde.
Duhul Sfânt nu este singura persoană a Trinităţii implicată în rugăciunile noastre. Isus
Însuşi stă la dreapta Tatălui, prezentându-I rugăciunile noastre şi mijlocind pentru noi.
Rugăciunea este o activitate a Dumnezeirii şi eu sunt prins în curgerea Tatălui, a Fiului şi a
Duhului Sfânt.
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9. Domnul răspunde
Vreau atât de mult să vă încurajez să începeţi să scrieţi în jurnal în fiecare zi. Ca să vă
ajut să vedeţi ce lucruri minunate are Domnul pregătite pentru voi, aş vrea să împărtăşesc câteva
dintre lucrurile vindecătoare, înţelepte şi încântătoare pe care El le-a spus altor oameni exact ca
voi. Sunt exemple de jurnal normal, cum aud la fiecare seminar şi primesc în fiecare zi pe email.
Ele vin de la bărbaţi şi femei, creştini tineri şi maturi, pastori şi enoriaşi din întreaga lume.
Vreau să le mulţumesc tuturor oamenilor care şi-au deschis vieţile şi inimile către noi
împărtăşind aceste fragmente de jurnal.
Sper că ele vă vor da încredere când veţi începe voi înşivă să scrieţi. Într-un fel, ele pot fi
un sistem de măsurare la care vă puteţi raporta propriile experienţe de început. Desigur, ele nu
ţin locul testării folosind Scriptura şi împărtăşirii jurnalului vostru cu un consilier spiritual.
Aceste exemple demonstrează câteva adevăruri uimitoare. În primul rând, ele au venit de
la mulţi oameni, de diferite vârste, din diferite culturi, confirmând că oricine poate auzi vocea lui
Dumnezeu. Nu este ceva rezervat pentru câţiva aleşi. În al doilea rând, ele arată că tehnicile
prezentate în această carte chiar sunt eficiente în a aduce oamenii la un dialog bidirecţional cu
Dumnezeul Atotputernic. În cele din urmă, mi se pare remarcabil cât de similar sună cu jurnalul
meu toate aceste jurnale individuale. Aceasta este o dovadă puternică a faptului că noi contactăm
toţi acelaşi Dumnezeu, DOMNUL, Marele EU SUNT.
(Pentru mai multă claritate, toate pronumele referitoare la Dumnezeu au fost scrise cu
majusculă, deşi nu au fost mereu scrise aşa în jurnale. De asemenea, am scris cu italic cuvintele
Domnului. Asta nu arată deloc că noi credem că aceste cuvinte sunt similare Scripturii sau că ar
trebui adăugate la aceasta. Este pur şi simplu pentru a pune în evidenţă modul în care curge
conversaţia.)
Nu te teme de furtună
„Ce ai vrea să-mi spui?“
„Eşti un copil minunat, cu ochi inocenţi. Vezi norii care apar la orizont? Braţele Mele te
vor ţine în siguranţă. Furtunile sunt momente tulburătoare. Tunetele şi fulgerele – să nu-ţi fie
frică, pentru că braţele Mele te înconjoară şi Eu nu te voi lăsa.
Poţi dansa pe muzica furtunii – cu picioarele lângă ale Mele şi cu mâinile Mele ţinândule pe ale tale.
Dansăm abandonaţi. Bătaia inimii tale nu e din cauza fricii, ci de plăcere şi anticipare.
Vântul face ca mantia Mea să te înfăşoare. Priveşte şi vei fi uimit de ce fac Eu. Vei găsi pace în
mijlocul haosului..“
Carole
Nu voi face nicio greşeală
„Micuţul meu, te înţeleg foarte bine. Eu nu te condamn pentru aceste îndoieli. Ştiu
dorinţa inimii tale, ea este bună şi curată, şi aceste îndoieli vor dispărea când păşeşti prin
credinţă. Pentru că încă eşti om, vei face greşeli, dar Eu sunt şi în controlul lor. Eu nu voi lăsa
ca dezastrul să te lovească, pur şi simplu pentru că în perioada de creştere poţi percepe greşit
ce îţi spun Eu. Încrede-te în Mine că nu voi face nicio greşeală crescându-te. Sunt pe cale să-ţi
dau ce-Mi ceri. Nu te teme să faci greşeli.
Doar continuă să Mă cauţi în interior. Eu sunt întotdeauna credincios. Eu te iubesc. Un
tată nu-şi scuteşte întotdeauna copiii de a face greşeli, pentru că acesta e modul în care ei
trebuie să înveţe. Dar nici nu îi va lăsa cu bună ştiinţă să facă o greşeală care va aduce
dezastru, suferinţă sau durere puternică, lor sau altora. Nu ai încredere în Mine, care cunosc
viitorul, să te apăr de greşeli periculoase, neproductive? Îţi iubesc inima. Ai încredere în
Mine.“
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Anonim
Vindecat de complexul de inferioritate
„Când mă uitam după o vedenie, am văzut că Isus şi cu mine mergeam împreună şi eu Lam rugat pe Duhul Sfânt să preia controlul asupra vedeniei. Imediat m-am văzut începând să mă
micşorez până când am dispărut complet. Când m-am uitat la vedenie, m-am gândit: «Unde mam dus?»
Deodată, imaginea s-a schimbat şi am văzut faţa Tatălui din profil, de la stânga, uitânduSe atent în sus. Am ştiut imediat că El Se gândea la mine, dar că asta se întâmpla acum un
miliard de ani, înainte de crearea pământului. El făcea planuri pentru mine în gândurile Lui.
Imaginea s-a schimbat brusc din nou; ca şi înainte, L-am văzut din profil stânga, dar de
această dată se uita în jos la ceva. M-am uitat peste umărul Lui drept şi am văzut spermatozoidul
şi ovulul întâlnindu-se. Pe faţa Tatălui se citea aşa o încântare când privea la conceperea mea. Lam auzit spunându-Şi: «Vine Buck!»
Din nou, imaginea s-a schimbat, dar de această dată El privea în sus, la un embrion fără
formă din pântecul mamei mele. Se uita la mine şi îmi vorbea despre dragostea Lui pentru mine
şi despre planurile şi scopurile Lui pentru viaţa mea. Vedenia s-a terminat aici şi pentru prima
dată în viaţă am ştiut că Tatăl era tatăl meu adevărat. Era Tati. Părinţii mei pământeşti încă nici
nu ştiau că eu eram acolo.
El a făcut planuri pentru mine cu un miliard de ani înainte şi era încântat de conceperea
mea când ea s-a produs. Apoi El a rostit viaţă în mine înainte ca mama mea să fie conştientă
măcar că eu eram acolo deja.
Această vedenie mi-a dat un sentiment al valorii în faţa lui Dumnezeu pe care nu l-am
mai cunoscut niciodată. Am crescut cu probleme de imagine de sine şi asta s-a schimbat complet
când Tatăl meu mi-a arătat cum m-a văzut înainte ca eu să fi început măcar să respir pe pământ,
înainte să fi experimentat vreo respingere. El a planificat, a vegheat, a aprobat şi a rostit viaţă în
mine. El era adevăratul meu Tată, care mă cunoştea înainte ca vreo altă persoană să ştie că
exist.“
Buck
Auzirea vocii lui Dumnezeu transformă vieţi în spatele gratiilor
„Niciodată nu am ştiut dacă Domnul îmi aude rugăciunile şi cu siguranţă nu m-aş fi
gândit că El ar vrea să stea de vorbă cu mine în modul în care am experimentat asta în ultimele
luni. Datorită acestei noi relaţii pe care o am, ca şi datorită înţelepciunii oferite de Duhul Sfânt,
viaţa mea s-a schimbat mult şi acum e o plăcere să trec prin fiecare zi, în loc de clipele
întunecate şi goale cu care mă obişnuisem în acest loc rece şi pustiu. Azi, de câte ori merg în
celulă, Îl am pe Isus lângă mine şi vorbim şi mă bucur de compania Lui. Nu mă mai simt singur.
Am un sentiment de pace pe care nu l-am mai avut niciodată în trecut şi chiar şi în acest loc,
unul dintre cele mai întunecate de pe acest pământ, El îmi luminează drumul şi mă călăuzeşte
când îmi pun întreaga încredere în puterea Lui cea mare.“
Steven
Jurnalul eliberează ungere în afaceri
Soţului meu Leo i s-a dat la serviciu o muncă de echipă foarte provocatoare. Câteva
săptămâni fiecare a încercat să finalizeze un anume proiect, dar nu se făcea niciun progres. Au
petrecut ore în şir în şedinţe, au analizat idee după idee şi le-au respins şi nimic nu părea să fie
ce căutau.
Leo a început un nou week-end de brainstorming acasă şi mi-a cerut părerea despre
proiect. Eu i-am spus că ar trebui să scrie în jurnal despre asta. (De fapt, îi spusesem de mult că
ar trebui să scrie în jurnal despre asta!) Aşa că l-a întrebat pe Dumnezeu ce idei are El despre ce
ar trebui făcut şi a scris. Şi ideile au fost, desigur, strălucite!
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Leo şi-a organizat revelaţia şi s-a asigurat că prezentarea era corectă. A luat-o la serviciu
luni şi şi-a aşteptat rândul să o împărtăşească. Şedinţa a început ca de obicei, cu alţi parteneri
vorbind despre sugestiile lor pe marginea proiectului, şi toate au fost considerate inacceptabile.
Apoi soţul meu a împărtăşit ideile pe care i le dăduse Dumnezeu – şi tuturor le-au plăcut!
S-a decis în unanimitate că era cea mai bună prezentare cu care venise cineva şi că era exact ce
vroiau! În cele din urmă, a apărut o idee cu care au fost toţi de acord – un miracol!!
Ideea este că Dumnezeu are cea mai bună perspectivă asupra a orice, aşa că, în loc să
aşteptăm ca toate celelalte să dea greş, poate ar trebui să începem să-L întrebăm ce crede El.
Interceptarea creativităţii divine care există în interiorul nostru eliberează ungerea lui Dumnezeu
la locul de muncă. La urma urmei, nu de asta ne-a pus El acolo?“
Charity
Matematică într-un vis?
„În 1995, soţul meu Roger lucra la teza lui de doctorat în inginerie aerospaţială. Teza era
despre robotică şi titlul ei era «Cinematica şi Designul unei Clase de Manipulatori Paraleli“.
Sigur că e nevoie de multă matematică pentru controlul manipulatorilor paraleli; singura
problemă era că matematica nu mergea aşa de bine pe cât ar fi avut nevoie Roger.
Într-o noapte, în vis, Roger a primit ecuaţia de care avea nevoie pentru a controla roboţii.
El s-a trezit şi a început să scrie ce a primit. Ecuaţia pe care a primit-o într-un vis s-a întins pe 33
de pagini la finalul tezei. La începutul tezei, Roger a scris: «Vreau să-I mulţumesc lui Dumnezeu
pentru că mi-a dat constant înţelepciune, călăuzire şi putere.» A avut parte de numeroase reacţii
ostile din cauza acestei declaraţii, mai ales de la coordonatorul lucrării, dar nu a dat înapoi.“
Susan
Mai multe soluţii în afaceri
„Scriam în jurnal din 1992, folosind materialul dumneavoastră. Adesea am scris despre
probleme de afaceri şi Dumnezeu mi-a dat înţelepciunea să le rezolv şi călăuzire în relaţii,
campanii de vânzări şi soluţii de abordare.
Au fost două exemple care am simţit că v-ar putea interesa. Primul a apărut într-o
întâlnire de marketing unde încercam să dezvoltăm o nouă linie de etichete care să amintească
de valoarea unei noi soluţii pe care o aduceam pe piaţă. Echipa se poticnise, aşa că am scris în
jurnal şi Dumnezeu mi-a dat ideea pentru etichetă. I-am spus echipei, ei au fost uimiţi şi au spus
că era foarte bună şi asta a deschis o abordare complet nouă pe baza căreia să continuăm.
Altă dată mă blocasem cu adevărat încercând să scriu o broşură de marketing pentru un
seminar pe care eu şi soţia mea îl organizăm, am încercat să scriu, dar am fost cu adevărat
blocat. Am scris în jurnal şi Domnul mi-a dat textul integral. E doar l-am notat.“
Bill (Business Solution Manager pentru o companie internaţională din Canada)
Încurajare printr-un vis
„Într-o noapte am visat că făceam pare dintr-o echipă de baseball de mare succes. Eram
un membru foarte respectat al ei şi nu vroiam deloc să o dezamăgesc. Era rândul meu să lovesc
mingea. Aruncătorul şi-a făcut treaba cât de bine a putut şi eu am trimis mingea în afara
terenului. Nu am alergat pentru puncte. Am aşteptat o altă aruncare. Aruncătorul a încercat tot ce
avea în repertoriu. M-am gândit că era pur şi simplu prea uşor. Fiecare minge pe care mi-o
arunca ajungea afară din teren. Chiar şi „mingea curbă“ de temut pe care ştiam că nu o pot lovi.
Apoi decorul visului s-a schimbat şi eu eram aruncătorul şi echipa adversă a răspuns foarte bine.
Am aruncat mingea cât am putut de bine şi nimeni nu a putut să lovească niciodată.
Am fost foarte încântat de acest vis. Fiind născut în Africa de Sud, nu am crescut jucând
baseball. Ştiam jocul, dar nu n-aş putea să mă simt confortabil jucând la nivel de competiţie!
Când Domnul m-a chemat să fiu misionar în America, noi am părăsit lucrurile familiare ale
slujirii din Africa de Sud şi am avut parte de aroma străină a slujirii în SUA. Oamenii sunt
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diferiţi. Felul în care fac ei lucruri este diferit. Eram ca un jucător de crichet (un joc pe care îl
jucăm în Africa de Sud) pe un teren de baseball. Ştiam că eram parte a echipei Domnului pentru
că El ne chemase acolo. Dar tot eram emoţionat în legătură cu abilităţile mele. Puteam sluji în
Africa de Sud, dar ce se va întâmpla în America?
Domnul m-a asigurat că voi putea să fac faţă fiecărei mingi! Indiferent care ar fi
provocările, circumstanţele sau atacurile, eu voi trimite mingea în afara terenului! Chiar dacă
situaţia („mingea curbă“) era una în care în mod normal aş fi avut probleme. Domnul m-a
asigurat şi că toate eforturile mele (aruncările) vor fi foarte bune. Nu aş fi aruncat afară. Ele vor
pătrunde şi vor împlini scopul pentru care au fost concepute.
Acesta a fost un vis care mi-a zidit încrederea în mine într-un mod extraordinar. Am fost
uimit că Domnul m-a pus în decorul unui joc pentru care nu aveam niciun interes, dar asta avea
atât de mult sens. Toată priceperea dispare şi cu fiecare minge schimb slujirea, circumstanţele
sau aruncările duşmanului către mine. Sunt foarte încrezător în abilităţile pe care Domnul mi lea dat, pur şi simplu pentru că El m-a reasigurat de asta sub formă de vis.“
Rudolf (Pastor senior la unei biserici din Ohio)
Împreună suntem o trataţie unică?
„Doamne, ce ai vrea să-mi spui?“
„Eşti prea dur cu tine însuţi. Eu nu Mă aştept să fii perfect. Te-am chemat ca să pot trăi
în tine şi astfel să experimentăm amândoi ce înseamnă combinaţia dintre noi doi când ne
exprimăm personalitatea prin acest „un“ trup. Când suntem separaţi – Eu sunt ca ciocolata şi
tu ca untul de arahide. Amestecă-ne şi rezultatul este o trataţie gustoasă. Doar că există numai
unul ca noi în întreaga lume. Împreună suntem o trataţie gustoasă RARĂ.
Vreau să te bucuri de acest lucru despre tine – în Mine – şi să te opreşti să te mai
lamentezi în legătură cu ce nu eşti. Eu te voi face desăvârşit în domeniile tale slabe. Fă-le robi
şi lasă deoparte gândurile de inadecvare din zona darurilor tale. Aminteşte-ţi să te uiţi la Mine
şi să te bazei pe Mine şi să depinzi de Mine, şi Eu îţi voi oferi tot ce ai nevoie pentru a sluji în
Împărăţie.“
Anonim
Iubeşte cum te iubesc Eu
„Tată, ştiu că trebuie să mă concentrez să fiu mai iubitor şi mai romantic cu Jeanie, să-i
arăt dragoste în fiecare zi în moduri practice. Mă tem atât de mult să nu profite cineva de mine.
Ce vrei să-mi spui în legătură cu asta?“
„Dacă îţi închizi inima din cauza fricii că vei fi rănit sau că va profita cineva de tine,
asta vă jefuieşte pe tine şi pe Jeanie de bucuria şi împlinirea dragostei. Dragostea dă.
Dragostea se deschide şi dă. Egoismul păstrează. Ştiu că asta nu e ceea ce vrei. Ai auzit că ceea
ce ai semănat aceea vei culege. Şi când semeni întotdeauna culegi mult mai mult decât ai
semănat. Întotdeauna. Să o iubeşte pe Jeanie, să fii sensibil faţă de ea şi de nevoile ei înseamnă
să semeni în pământ fertil, unde culesul şi secerişul vor fi foarte bogate.
Aşa cum te-am iubit Eu, să vă iubiţi unii pe alţii! Uită de momentele când cineva a
profitat de tine şi uită chiar şi percepţia că Jeanie sau altcineva a profitat de tine. Să araţi
dragoste nu ar trebui niciodată să se bazeze pe ceea ce au făcut sau nu au făcut alţii. Aşa cum
te-am iubit Eu... aici ar trebui să fie focusul tău şi din înţelegerea acestui fapt şi din acceptarea
dragostei Mele dragostea va curge prin tine spre alţii. Nu lăsa ca viziunea ta şi atenţia ta să se
îndrepte spre om, ci spre ATÂT DE MULT A IUBIT DUMNEZEU, ÎNCÂT A DAT!
De asemenea, uită-te la Jeanie ca la o floare delicată. Când o uzi şi o tratezi cu
blândeţe, ea va înflori şi va aduce un miros şi o aromă rare şi minunate. Când îi oferi ceva, tu
uzi această floare, şi când o pui pe primul plan şi îi dăruieşti din dragostea şi resursele Mele, e
ca şi cum soarele îşi trimite razele spre acea floare şi îi dă puterea de a fi minunată şi
luminoasă.
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Teama ta să nu profite Jeanie de tine este nefondată. Ea te iubeşte şi îţi este devotată.
Investeşte în ea. În ea sunt dividende extraordinare. Ea este cea mai bună investiţie pe care ai
putea să o faci vreodată. Ea merită complet să vinzi tot şi să investeşti în ea şi să torni în ea. Fii
sensibil cu ea azi, slujeşte-o. Ajut-o cu copiii. Fii cu ochii în patru să vezi în ce zone ai putea să
o binecuvântezi.
Nu vei regreta asta. Eu nu am regretat niciodată că M-am dat cu totul. Că Mi-am dat
întreaga viaţă pentru tine şi pentru întreaga lume. Meriţi asta. Aş face-o iar şi iar dacă ar fi
nevoie. Nu există dragoste mai mare decât să-şi dea un om viaţa pentru altcineva. Da-ţi viaţa
pentru Jeanie. Nu este dragoste mai mare. Vezi şi priveşte dragostea Mea pentru tine şi apoi dăo mai departe. Aceasta este porunca Mea, ca voi să vă iubiţi unui pe altul. Dacă faceţi asta
bucuria voastră va fi deplină. Te iubesc, Mike, cu dragoste tandră şi nesfârşită!“
Mike (Canada)
Ce am pus Eu în mâna ta...
„L-am văzut pe Domnul lângă mare; m-am alăturat Lui şi am început să aruncăm pietre
în apă ca să sară. Eu am aruncat o piatră care a sărit de trei ori. Domnul a făcut la fel şi a aruncat
până la orizont. Domnul a zâmbit. Am aruncat din nou şi de data asta a fost mai bine, piatra a
sărit de cinci ori. Domnul a aruncat şi El din nou şi piatra a ajuns la orizont. Când m-am aplecat
să iau o altă piatră El m-a oprit şi mi-a dat o piatră. Nu arăta ca o piatră bună de aruncat în apă,
dar am luat-o. Am aruncat-o şi a sărit PÂNĂ LA ORIZONT. Domnul s-a uitat la mine zâmbind
şi a spus: «Paul, ce am pus în mâna ta merge mai departe decât lucrurile pe care le culegi tu.»
WOW... Asta m-a făcut să mă întreb dacă atunci când îmi sunt oferite lucruri şi când vin invitaţii
asta e ce pune Domnul în mâna mea sau este ceva ce ridic eu!“
Paul (Anglia)
Tu eşti bucuria Mea
„Doamne, m-am îndepărtat atât de uşor în ultimele două săptămâni. Tu ştii de ce. Am
nevoie de Tine. Trebuie să am intimitate cu Tine mai mult decât orice altceva. Viaţa mea
depinde de asta. Vorbeşte-mi în dimineaţa aceasta.“
„E greu pentru tine să Mă vezi sau să Mă înţelegi când dansez deasupra ta cu bucurie.
Eu nu te văd cum te vezi tu. Eu nu mă poticnesc de trecut şi de eşecuri. Tu eşti bucuria Mea. Tu
eşti o bucurie pentru Mine.“
„Dar toate eşecurile mele, chiar şi cele mai recente?“
„Ele au trecut. Au fost spălate. Uitate. Le-ai mărturisit. Eu îţi văd inima, inima Mea în
tine. Sunt două opţiuni înaintea ta azi. Să locuieşti în Mine sau să locuieşti în tine, cu păcatele
tale, eşecurile tale şi luptele tale. Alege-o pe cea mai bună. Stai la picioarele Mele şi învaţă de
la Mine. Vei găsi odihnă pentru sufletul tău obosit. Vino şi stai. Adăposteşte-te. Odihneşte-te.
Relaxează-te în prezenţa Mea.“
Anonim
Eu vreau să reuşeşti!
„Am ieşit să alerg (după o pauză de circa trei luni) şi încercam să determin cât de mult să
alerg... în ciuda sentimentului de forţare, am ascultat de ceea ce venea din interior. Am putut
alerga această distanţă, înţelegând că dacă aş fi urmat imboldul meu aş fi eşuat să-mi ating
scopul. Pe când mă gândeam la asta (aproape de finalul alergării), am simţit că Dumnezeu îmi
spune: «Lynda, Eu vreau să reuşeşti!»“
Lynda
Lasă-te în voia destinului tău
„Mai spune-mi o dată de ce ar trebui să mă predau?“

95

Nu ai suficient spaţiu pe disc să încapă răspunsul, nici suficientă cerneală să-l printezi!
Dar, da, înţeleg că ai nevoie de un motiv. Predă-te Mie pentru că dacă faci aşa asta îţi permite
să fii ceea ce ai fost făcut să fii: un copil al Tatălui tău. Unii oameni nu îşi împlinesc niciodată
destinul pentru că nu vor să renunţe la poziţia şi puterea lor de adulţi. Nu fi unul din aceşti
oameni, Jess!“
Jessie
Eu sunt Cel care te-a adus aici
„Ieri Domnul m-a învăţat o lecţie foarte valoroasă despre trăirea sub lege şi trăirea pe
baza revărsării de la Duhul Sfânt.
Eu sunt un misionar trimis de biserica mea. Am fost în Filipine, dar din cauza unui
accident destul de serios a trebuit să mă întorc în Canada pentru tratament medical. Mi s-a spus
că imediat ce voi fi gata mă voi întoarce în Filipine. Apoi mi s-a cerut să mă rog în legătură cu
mersul în Taiwan. Inima mea nu vroia să meargă. Îmi plăcea Filipine şi vroiam să mă întorc. În
ziua următoare, directorul misiunii noastre m-a chemat şi mi-a spus că eram trimis în Taiwan.
Eu cred complet în principiul supunerii în faţa autorităţii, aşa că am plecat în Taiwan.
Asta era acum un an şi jumătate şi a fost ceea ce eu aş numi un pustiu. Nu mă puteam
gândit decât la Filipine şi la oamenii de acolo pe care îi iubeam. Mă simţeam foarte frustrat.
Apoi mi-a venit în minte un gând: De ce să nu pun la lucru principiile de la cursul de
Comuniune cu Dumnezeu şi să văd ce are Domnul să-mi spună.
Aşa că, după ce am scăpat de idolul din inima mea şi mi-am concentrat ochii asupra Lui
Isus în loc de Filipine, L-am întrebat pe Domnul ce vrea să-mi spună despre această situaţie.
Nici măcar nu am avut nevoie să stabilesc decorul. Imediat ce am pus întrebarea, Domnul mi-a
adus în minte scena cu ucenicii în barcă pe furtună şi cu Isus mergând la ei pe apă.
Când m-am uitat mai mult la vedenie, eu eram în barcă, luptându-mă şi încordându-mă
să vâslesc pentru a aduce barca în siguranţă la ţărm. Apoi L-am văzut pe Isus intrând în barcă şi
nu doar liniştind apa, ci luând şi vâsla şi conducând barca El Însuşi. Barca a ajuns în siguranţă
într-un golf şi când m-am uitat am ştiut că era Golful Taichung, oraşul unde locuiam atunci.
Apoi Domnul mi-a vorbit şi mi-a spus: «Am fost cu tine, călăuzind şi direcţionând tot ce
s-a întâmplat în viaţa ta. Eu sunt Cel care te-a adus aici şi nu a fost o greşeală.» Această
vedenie şi aceste cuvinte au adus în duhul meu o asemenea eliberare şi libertate. Au adus viaţă.
Aş fi putut să-mi petrec următorii doi ani şi jumătate simţindu-mă mizerabil şi trăind sub
legea ascultării. Ascultarea este un principiu scriptural şi e un lucru corect de făcut. În trecut aş
fin trăit pur şi simplu pe baza acestui principiu, ştiind că e corect. Dar aş fi pierdut viaţa din
belşug pe care vedenia şi curgerea de la Duhul Sfânt au eliberat-o în mine în această situaţie.
Vreau ca această viaţă să curgă continuu.“
Cindy (Taiwan)
Te cunosc după nume
„M-am luptat din greu în viaţă să nu mă pângăresc cu femei şi acum sunt gata să-mi caut
viitoarea parteneră, să mă aşez şi să mă bucur tot restul vieţii în dragostea lui Dumnezeu.
Dragă Doamne, cum să ştiu exact cu cine să mă întâlnesc şi din ce trib ar trebui să fie şi
ce cultură să aibă în spate? Care va fi culoarea şi trăsătura pe care o voi vedea ca să fiu sigur că
este persoana potrivită?“
„Domnul mi-a spus: «Înainte de a te fi născut te-am cunoscut şi te-am conceput în
pântecele mamei tale. Nu crezi că am un plan pentru viaţa ta? Te-am păstrat încă de când te-ai
născut pe această lume şi fără nicio îndoială te-am călăuzit pe calea cea bună. Tot ce ai văzut şi
toate lucrurile prin care ai trecut nu au fost întâmplătoare. Abilitatea ta e abilitatea Mea. Ţi-am
dat harul şi privilegiul care te-au susţinut toată viaţa.
Şi acum, că eşti la începutul unei noi etape din viaţa ta, prin alegerea partenerei de
viaţă, nu crezi că încă sunt cu tine? Sau ai uitat că Eu am spus în Cuvântul meu că nu te voi
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părăsi niciodată? Uită-te la robul Meu Isaac. La vremea potrivită pentru el i-am găsit partenera
şi Eu încă sunt Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov. Eu nu Mă schimb. Pune-ţi
încrederea şi speranţa în Mine şi crede cuvintele Mele. Aruncă-ţi toate grijile asupra Mea,
pentru că Mie Îmi pasă atât de mult de tine. Chiar dacă lumea poate a devenit coruptă, este încă
o cale pentru copiii Mei. Eu ştiu cum să-ţi programez viaţa pentru succes. Nu-ţi bate capul prea
mult cu această problemă, pentru că tu eşti al Meu şi Eu voi fi mereu acolo pentru tine.
Concentrează-te asupra a ceea ce te-am chemat să faci şi lucrează în căile pe care le deschid
înaintea ta.
Îţi voi da ce e mai bun şi voi face ca viaţa să fie interesantă pentru tine. Akintayo
Ebenezer, Eu te ştiu după nume şi te-am predestinat să ai mare succes în viaţă. Uită-te la Mine
şi concentrează-Te asupra Mea, Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei tale.“
„Oh, dragă Doamne, binecuvântez numele Tău pentru că mi-ai deschis ochii să Te
cunosc şi să fiu numit fiul Tău. Întotdeauna voi avea încredere în Tine şi nu voi permite acestei
probleme legate de găsirea partenerei să-mi întârzie progresele în viaţă. Doamne, mă bazez pe
Tine şi voi fi întotdeauna recunoscător pentru ce ai făcut pentru mine. Doamne, nu mă voi
plânge şi nu voi fi panicat pe motiv că nu sunt sigur că eşti de partea mea. Îţi mulţumesc,
Doamne Isuse, pentru cuvintele pe care mi le-ai spus astăzi. Ştiu că tu vei fi întotdeauna acolo
pentru mine. Mă bazez pe Tine, dragă Doamne!“
Pastorul Akintayo (Nigeria)
Protejat de vocea Lui
„Am aflat că vocea lui Dumnezeu este foarte blândă şi totuşi foarte distinctă de gândurile
mele. Textul ne învaţă că noi toţi avem gânduri, idei, emoţii sau impresii spontane din când în
când şi dacă le dăm atenţie vom afla că Dumnezeu ne vorbeşte. De exemplu, sora mea şi cu
mine eram pe autostradă, mergând la un film. Pe drum îmi tot venea în minte un gând să părăsim
autostrada la următoarea ieşire. L-am ignorat pentru o vreme, dar nu dispărea.
În cele din urmă i-am spus sorei mele că o luăm pe alt drum şi ieşim de pe autostradă.
Când am ajuns acasă, mama mea s-a grăbit spre uşă şi a spus: «Sunteţi bine!» I-am răspuns «da»
şi am întrebat-o ce se întâmplase. Ea a spus că după ce am plecat ne-a văzut într-un accident
groaznic de maşină. Aşa că a început să se roage şi nu s-a oprit până când nu a simţit că noi
eram în siguranţă. I-am spus despre impresia pe care am avut-o să ieşim de pe autostradă şi când
i-am spus la ce oră am ieşit de pe autostradă am aflat că era exact momentul când ea s-a oprit din
rugăciune. Coincidenţă? Nu cred.“
Anonim
M-am bucurat la naşterea ta!
„La mulţi ani, fiule! M-am bucurat în ziua naşterii tale. Am binecuvântat mâinile care ţiau dat naştere şi am vegheat peste ele cu gelozie blândă şi te-am vegheat în toate zilele vieţii
tale. Te-am binecuvântat şi te-am primit bine în această lume şi aşa cum ai auzit (de la profetul
Meu), te voi scoate în evidenţă. Eşti un trofeul al harului Meu.“
Michael
Ai încredere în dragostea Mea pentru tine
Notă: În următoarea secţiune de jurnal Dumnezeu ajuta această persoană să facă faţă
unor probleme personale serioase cauzate de răni şi de respingerea din trecut. Ea s-a ferit de
relaţii apropiate de teama că va fi rănită iar.
Ea a început să scrie în jurnal vorbindu-I lui Dumnezeu – apoi Dumnezeu a început să-i
vorbească ei. În Psalmul 95:7-9 vedem că psalmistul a început propoziţia ca şi cum el ar fi fost
cel care vorbea, apoi, în mijlocul ei, şi-a dat seama că de fapt Dumnezeu e Cel care vorbeşte, şi a
schimbat la prima persoană şi a continuat ca şi cu Dumnezeu vorbea cu adevărat, ceea ce,
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desigur, aşa era. Primul rând al acestei secţiuni de jurnal seamănă mult cu felul în care vorbeşte
Dumnezeu, şi ar fi putut fi scris: „Eşti o făptură nouă în Hristos.“
„Sunt o nouă făptură în Hristos. Cele vechi s-au dus, iată că Eu fac toate lucrurile noi!
Dragostea mea pentru tine este mai mare şi mai puternică decât temerile tale. Dragostea mea
va birui slăbiciunea ta. Dragostea mea îţi va înnoi inima şi sufletul şi Eu te voi face întreagă în
mine. Ai încredere, crede, ai încredere în dragostea Mea pentru tine. Nu te îndoi de ea, pentru
că Eu am murit pentru tine, ca să fii a Mea.
Am lucruri mari pregătite pentru tine. Nu te îndoi, doar crede. Împreună noi vom cuceri
lumea; pentru că tu eşti mâna Mea dreaptă şi savoarea Mea cea dulce pentru acest pământ.
Prin tine ei vor veni să Mă vadă.
Pacea să fie cu tine, pentru că ţi-am dat pacea Mea. Nu aşa cum o dă lumea, ci, pentru
că Duhul Sfânt locuieşte în tine, vei cunoaşte pacea Mea.“
Anonim
În Sala Tronului
„În timpul de rugăciune de dimineaţa devreme cu care începe fiecare zi la Şcoala
Liderilor... I-am spus Domnului că vreau să vin în Sala Tronului şi să-I cânt. Eu nu cânt bine,
dar ştiam că Domnul locuieşte în mijlocul laudelor mele, deci ştiam că poate să suporte.
L-am rugat pe Duhul Sfânt să mă ia în sala Tronului. Am căutat din nou o vedenie şi
imediat am văzut o uşă deschisă. Am intrat pe ea şi am putut vedea Tronul, dar era o ceaţă careL acoperea pe Tatăl meu şi nu am putut vedea decât conturul picioarelor Lui. Dar L-am văzut
per Isus stând în picioare lângă Tron, îmbrăcat foarte obişnuit şi cu cotul stâng sprijinit pe braţul
din dreapta al Tronului.
Gleznele lui Isus erau încrucişate şi El stătea acolo perfect relaxat, aplecat asupra
scaunului Tatălui Lui. Când m-am uitat la acest decor, am observat că Isus avea culoarea unei
persoane. Am încercat să mă uit prin Glorie să-L văd pe Tatăl, cum am făcut în vedenia
anterioară, dar nu puteam să-L văd. Aşa că mi-am concentrat privirea asupra lui Isus şi am
început să-I cânt. Întreaga mea atenţie era spre El. Nu mă uitam în spate ca să nu rup contactul
vizual cu Isus.
După câteva momente, deodată, Tatăl a sărit de pe Tron, a aterizat pe ambele picioare, cu
braţele întinse, şi a spus: «Vreau să iau şi Eu parte la asta!» Asta a fost o mare surpriză pentru
mine. Am rămas năucit pentru o clipă, dar mi-am adunat gândurile şi am zis: «Bine, o să Vă cânt
amândurora.»
Isus şi Tatăl nostru stăteau unul lângă altul când am început să-I laud şi să mă închin Lor.
Am observat că Tatăl nu avea aceeaşi culoare ca a lui Isus, Care arăta ca un om. El era complet
strălucitor, «alb ca lumina», cum descrie Matei 17:2 schimbarea la faţă a lui Isus. Singura
comparaţie la care mă puteam gândi era cu o săgeată de lumină. De asemenea, în această
vedenie, Ei aveau exact aceeaşi înălţime.
După câteva momente în care Le-am cântat amândurora, Isus m-a luat cu mâna Lui
dreaptă de braţul meu stâng şi m-a adus într-o îmbrăţişare cu Tatăl. Când ne îmbrăţişam, am
putut să simt dragostea Lui revărsându-se peste mine şi prin mine. Mi-am spus că nu aş pleca
niciodată de acolo. Eram la pieptul Tatălui. Poate fi vreun loc mai bun în toată existenţa? Dar,
după o vreme, Isus m-a împins înapoi, arătându-mi în spate uşa şi spunându-mi: «Acum, ia
această dragoste şi împărtăşeşte-o cu poporul Meu.»
Când m-am întors şi L-am auzit pe Isus spunând aceste cuvinte, am observat că fiecare
parte din mine care fusese în contact cu Tatăl, de la mijloc la faţă, devenise la fel de „albă ca
lumina“ ca la Tatăl nostru.
Mi-am spus: «Asta va fi uşor» - referindu-mă la cuvintele prin care Isus mi-a poruncit ce
să fac. Întotdeauna fusesem emoţionat şi temător referitor la slujire. Dar asta m-a eliberat
complet de frică. Având atingerea Tatălui meu peste mine, ştiam că El mă făcuse capabil să-I
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urmez chemarea şi frica a dispărut instantaneu. Puteam să umblu în planurile Lui pentru viaţa
mea fără vreo frică. Îţi mulţumesc, Isus!“
Buck
Promovarea vine de la Mine
Acest bărbat tocmai a obţinut scoruri slabe la unele teste de aptitudini pe care le-a dat de
curând şi se simte deprimat.
„Aminteşte-ţi, fiul Meu, că i-am ales pe Petru, Iacov şi Ioan şi pe mulţi alţii bazându-mă
pe darurile pe care Eu le-am dat, nu pe ce vedeau ceilalţi oameni. Inima ta dezamăgită nu este o
surpriză, dar aminteşte-ţi că Eu ţi-am spus, ţie şi bisericii Mele, că am ales lucrurile nebuneşti
ale lumii ca să le fac de ruşine pe cele înţelepte.
Gândeşte-te la ce au spus oamenii învăţaţi de pe vremea lui Petru despre el şi despre
ceilalţi când au ieşit să predice Evanghelia Mea. Nici chiar Fiul Meu, Isus, nu a fost privit de
semenii Lui ca un om învăţat, şi totuşi El a dat lumii cel mai mare dar pe care omenirea şi l-ar fi
putut imagina vreodată, viaţa veşnică.
Scorul tău slab la test nu înseamnă nimic pentru Mine; nu te mai gândi la asta şi
întoarce-te la visul pe care Eu l-am pus în inima ta. Ţine-te de scopul tău de a absolvi şcoala şi
Eu îţi voi deschide uşile unde vreau să mergi. Avansarea şi promovarea ta se vor datora faptului
că Eu le-am rânduit să se întâmple, nu puterii tale.
Primeşte asta ca pe o lecţie în smerenie şi bucură-te că nu trebuie să depinzi de
abilităţile tale, ci de Duhul Meu.“
Anonim
Chiar un copil...
Prima secţiune de jurnal a unei fetiţe de şapte ani: „De ce ne iubeşti Tu atât de mult?“
„Pentru că sunteţi copiii Mei.“
„Doamne, este ceva ce vrei să-mi spui?“
„Da, ceva foarte, foarte important. Că te iubesc foarte, foarte mult.“
„Mai vrei să spui ceva?“
„Nu.“
„Îţi mulţumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai spus. Noapte bună.“
Aceeaşi faţă a scris pentru a doua oară în dimineaţa următoare.
„Dragă Doamne, Îţi mulţumesc foarte mult pentru că m-ai ajutat să scriu în jurnal
noaptea trecută. Am o întrebare pentru Tine. De ce ai spus «Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i
opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei?»“
„Pentru că Eu sunt Mântuitorul lor şi îi iubesc.“
Tatăl ei i s-a alăturat şi au citit Matei 19:13-15. Ea a încercat să vizualizeze scena cu Isus
şi copiii şi să se vadă pe sine însăşi prezentă în acea scenă, oricum ar fi apărut ea. Iată ce a notat.
„Stau pe genunchii lui Isus. El are o mână pe umărul meu şi cealaltă în jurul taliei. El a
spus:«Dumnezeu să te binecuvânteze.»
M-am simţit foarte, foarte bine.“
Charity
Fii plin de Mine
Jurnalul aduce pace celor care au o viaţă aglomerată şi li se pare greu să stea pur şi
simplu în linişte în faţa Domnului.
„Mergeam împreună de-a lungul ţărmului. Am urcat pe o barcă mică şi El a vâslit în larg
– lacul era liniştit; mi-am plimbat mâna pe apă şi era caldă. Soarele începea să se ridice. Era o zi
perfectă. Mi-am exprimat dragostea faţă de El şi El a primit-o cu căldură. Am vâslit înapoi spre
ţărm, am tras barca la mal şi ne-am plimbat unul cu braţul în jurul celuilalt. El mi-a vorbit,
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spunând că avem timp să ne plimbăm împreună, să alergăm împreună, să râdem împreună, să ne
bucurăm unul de altul. Este întotdeauna un timp petrecut bine.“
„Cel care îşi rezervă timp să fie plin de Mine nu va fi gol niciodată când ceilalţi vin la el
fiind în nevoie. Şi când ei ajung să ia din tine, Mă vor găsi pe Mine.“
Carol
Împărtăşeşte viaţa Mea
Meditam la Domnul, când mi-a apărut o vedenie a Lui pe cruce.
El mi-a spus: „De aici vine moartea păcatului tău şi a naturii vechi“.
Apoi am văzut un mormânt. El stătea lângă acesta în trupul Lui înviat.
„De aici vine la tine viaţa şi primeşti o natură nouă.“
Apoi L-am văzut stând pe tronul Lui. Lângă El era o cameră. Ştiam că era pentru mine.
El Şi-a întins mâna spre mine şi a spus: „Vino aici lângă Mine. De aici îţi vine puterea.
Tu eşti copil de Împărat şi Eu împărtăşesc cu tine puterea şi autoritatea ca să domneşti. Unii
dintre copiii Mei nu ajung niciodată la tron. Am aici un loc pentru ei, dar ei nu ascultă vocea
Mea, nu se uită la semnele pe care le fac Eu. Ei au viaţă, viaţa Mea, dar nu o au din belşug cum
am promis. Pentru a o primi, ei trebuie să vin la tronul Meu şi să ia autoritatea pe care le-o dau
Eu. A împărtăşi viaţa Mea însemnă a împărtăşi crucea Mea, învierea Mea şi tronul Meu.
Continuă să vii cu îndrăzneală la tronul Meu, micuţule.“
Anonim
Cuvântul profetic confirmă vedenia
„Duhul a întipărit cu putere în mine Apocalipsa 1:6, „El a făcut din noi o împărăţie şi
preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său“.
„L-am văzut pe Isus pe partea cealaltă a unui râu care curgea învolburat. El era înalt şi
puternic şi în mâna dreaptă ţinea două chei pe care mi le-a întins mie. Ştiam că vroia să iau acele
chei. Cu mâna stângă S-a întins după mine să mă ajute să traversez râul. M-am uitat la râu –
deodată torentul năvalnic s-a ridicat până la un asemenea nivel încât nu-L mai puteam vedea pe
Isus. M-am uitat în sus să-L văd şi mi-am luat ochii de la apă. Nivelul apelor a scăzut şi El era
tot acolo.
Fixându-mi ochii asupra Lui, am păşit în curent şi am fost atras la fund. M-am întins
după mâna Lui şi, deşi eram prea departe să o prind, mâna Lui a ajuns la mine şi m-a apucat cu
fermitate. Puteam să văd braţul Lui lung. El m-a lăsat pe malul celălalt al răului şi când am
strigat m-a ţinut strâns. Ştiam că El vrea să iau cheile şi să le folosesc. Ele reprezentau puterea
Lui şi autoritatea peste moarte şi peste toate lucrările vrăjmaşului.
L-am rugat să-mi vorbească despre ce vedeam. El Şi-a întins mâna dreaptă spre mine, cu
palma în sus şi cu cele două chei în palma Lui. Când m-am uitat la ele, am văzut o cicatrice
adâncă în palma Lui. Ştiam că El îmi reamintea că moartea Lui pe cruce a câştigat acele chei
pentru El şi că dacă vroiam să le folosesc trebuie să renunţ complet la sinele meu. Am sărutat
cicatricea din palma Lui şi am strigat ce întreba El. Era o asemenea rugăminte în ochii Lui –
ştiam că El vroia mult asta de la mine.
Apoi mi-a arătat că nu ar fi lăsat cheile în mâna mea, ci că eu trebuia să-mi pun mâna în
mâna Lui şi mâna Lui m-ar fi condus în folosirea cheilor. Ele ar fi la dispoziţia mea, dar ar fi
fost folosite numai sub călăuzirea Lui.“
Următoarea seară, la întâlnirea de rugăciune a bisericii, o femeie a profeţit despre această
secţiune de jurnal, spunând despre chei că erau disponibile pentru ea şi că ea va avea îndrăzneală
în folosirea lor. Profeţia a confirmat ce primise ea în jurnal.
Anonim
Fire de praf în calea Mea
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Această persoană a simţit că Domnul îi deschidea o cale spre un anumit scop. Dar pe cale
păreau să fie obstacole foarte mari. Domnul a răspuns:
„Sunt Eu Domnul? Atunci Eu voi determina circumstanţele şi voi fi Domn şi peste ele.
Nimeni nu poate împiedica să se facă ce am decis Eu. Ce vezi tu ca pe un obstacol major sunt ca
firele de praf în calea Mea. Poţi să te încrezi în Mine cu toate lucrurile acestea care te
îngrijorează?“
Anonim
Eu îţi voi arăta lucruri bune
Această femeie L-a rugat pe Domnul să-i reveleze caracteristicile, atitudinile şi
motivaţiile din duhul ei, mai ales pe cele care nu-I plăceau.
„Eu aş putea să-ţi arat lucruri bune, dar totuşi tu nu le vei primi. Te concentrezi prea
mult asupra lucrurilor din interiorul tău pe carele vezi ca displăcându-Mi Mie. Eu Mă
concentrez asupra acelor lucruri care Îmi plac. Pentru că inima ta este aproape de Mine, aceste
lucruri care Îmi displac vor dispărea. Prefer să te concentrezi asupra lucrurilor bune şi să
primeşti bucuria pe care Eu o găsesc în ele.
Inima ta este cu adevărat aproape de Mine. În inima ta este dragostea Mea. Aceasta este
motivaţia ta; aceasta este caracteristica ta de bază, aşa cum este şi a Mea. Momentele când
simţi altceva ridicându-se în tine sunt adesea încercările lui Satan de a te limita – dar, dacă te
încrezi în Mine şi Mă rogi, voi alunga aceste lucruri de la tine – cât timp Eu ştiu că nu este
dorinţa inimii tale să primeşti sau să întreţii motive diferite de dragostea Mea.“
Joanna
Necazurile nu te vor depăşi
„Vino, copilul Meu, şi mergi cu Mine. Vezi apele izbindu-se de ţărm? Ele nu vor depăşi
niciodată graniţele pe care Eu le-am stabilit. Nici necazurile tale nu vor depăşi limitele pe care
Eu le-am stabilit pentru ele. Finalul tuturor acestor lucruri va fi bun. Nu te îngrijora în legătură
cu ce vei spune sau vei face – Eu voi continua să dau când ai nevoie, aşa cum am dat mana de
care aveau nevoie copiii lui Israel. Ce nevoie (ai mai avea) să crezi în Mine dacă toate
răspunsurile ar fi aşezate frumos undeva unde să le poţi vedea şi de unde să le iei după plac? Eu
port de grijă; Eu te susţin; Eu îţi dau energie. Tu nu trebuie decât să te uiţi la Mine, să depinzi de
Mine.
Primeşte mângâiere, copilul Meu – umblă în pacea Mea astăzi.“
Anonim
Eu sunt succesul tău
„Doamne, Te iubesc atât de mult şi apreciez dragostea şi grija Ta pentru mine. Cum aş
putea să-Ţi mulţumesc vreodată pentru că mi-ai arătat că dacă voi lua timp să ascult, Tu chiar
îmi vei vorbi?!“
„Te iubesc, copilul Meu, şi această dragoste este mult mai puternică şi mai profundă
decât poţi tu înţelege. Dragostea aceasta te va susţine în toate zilele care-ţi stau înainte. Când te
simţi descurajat, confuz, trudit, dragostea Mea este mereu acolo să-ţi înconjoare inima care
suferă. Fii bucuros că ştii asta!
Îţi văd îngrijorarea când lucrurile nu se întâmplă în viaţa celorlalţi atât de repede pe cât
ai vrea, dar îţi spun să ai pace; odihneşte-te în Mine. Acestea sunt preocupările Mele, tu eşti
doar instrumentul Meu. Cel care mânuieşte instrumentul este responsabil de ceea ce face acel
instrument. Nu trebuie să simţi presiunea de a «reuşi». Eu sunt succesul tău. Odihneşte-te pur şi
simplu în Mine şi crede în Mine că voi lucra în vieţile celorlalţi.“
„Doamne, eşti atât de bun cu mine! Primesc orice de la Tine!“
„Atunci primeşte dragostea Mea. Ea se revarsă ca o fântână pentru totdeauna. Încă nu
vezi cât de mult ţin la tine? O, copilul Meu, crede ce îţi spun. Eu te legăn la pieptul Meu. Te ţin
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şi te protejez. Nimic din această lume nu poate să-ţi facă rău sau să-ţi ia ce ţi-am dat Eu –
dragoste, bucurie, pace, odihnă în Mine. Te voi învăţa Eu. Nu te zbate – doar aşteaptă-Mă.
Crede în Mine pentru toate lucrurile care te îngrijorează. Eu mă uit cu bucurie la inima ta. Eu
îţi aud cererile. Consideră-le rezolvate.“
Anonim
Eşti un învingător prin Mine!
„Te vezi ca pe un eşec atât de mare, ca pe un caz fără speranţă şi de aceea ai cedat deja
şi ai aruncat prosopul în semn de înfrângere şi eşec. Te-ai convins chiar înainte de luptă că nu
vei câştiga, ceea ce duce la eşec şi înfrângere sigure. Când cineva intră în luptă crezând deja că
va pierde nu este speranţă sau putere să învingă. Înfrângerea este inevitabilă.
Dar Eu nu te văd aşa! Eu nu sunt convins de aceste minciuni şi concepţii greşite. Tu eşti
fiul Meu. Cumpărat cu sângele Meu preţios. Mai mult decât un învingător! O încântare pentru
Tatăl. Tu răstorni mulţi ani şi multe generaţii de credinţe şi alcătuiri nedumnezeieşti care s-au
ridicat împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu. Te voi ajuta să identifici şi să dărâmi modelele
nedumnezeieşti de necredinţă din viaţa ta. Te voi duce într-un loc al odihnei complete în Mine şi
al unei intimităţi foarte mari care va duce la fapte ce vor atinge naţiuni. AŢINTEŞTE-ŢI ochii la
Mine! Eu pot face asta! Eu sunt marele Eu Sunt.
Tu nu eşti diferit de ucenicii mei. Şi ei au fost cufundaţi într-o mare necredinţă pe când
umblau cu Mine şi au văzut tot ce am făcut şi totuşi erau scufundaţi în necredinţă şi modele
nedumnezeieşti de gândire. Dar i-am adus într-un loc al credinţei mari şi al relaţiei cu Mine. Eu
sunt credincios. Credincioşia Mea faţă de voi este mare.
Tu eşti al Meu. Eşti al Meu la fel cum apostolii erau ai Mei. Ei nu erau copiii Mei mai
mult decât tine şi nu erau mai favorizaţi decât tine. Eşti la fel de mult un copil al Meu cum erau
ei. Continuă să mărturiseşti şi să te pocăieşti de păcatul necredinţei şi întoarce-ţi atenţia şi
concentrează-te asupra Mea, a cuvintelor Mele pentru tine, şi vei continua să vezi o
transformare în viaţa ta care va revoluţiona lumea ta, care astfel va revoluţiona viaţa tuturor
celor pe care eşti chemat să-i influenţezi.
Ai încredere în Mine cum are încredere un copilaş în tatăl lui. Aminteşte-ţi de Josiah
când era mic şi tu îi tot spuneai să aibă încredere în tine când era gata să sară în braţele tale în
apă. Îi era atât de frică să sară, dar l-ai convins să aibă încredere şi să sară, pentru că ştiai că
nu-l vei abandona. Şi nu ai făcut-o. El a sărit, apoi încă o dată şi încă o dată, până când frica
de apă a fost depăşită. Încrederea a fost clădită şi stabilită. Acum ai încredere în Mine şi sari.
Eu te voi prinde. Poţi face asta. Sari! Eu nu te pot lăsa. Nu te voi lăsa. Eşti mereu în siguranţă
în braţele Mele. Nu te vei scufunda. Eu nu te voi lăsa. Încrederea va fi zidită şi consolidată.“
Michael (Canada)
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10. Yada – Să împărtăşim dragostea
Patti a crescut în partea de vest a New-Yorkului. Ca adolescentă, ea asculta la radio
aproape în fiecare zi un DJ pe nume Danny. El era foarte popular printre tineri şi oriunde se
adunau aceştia radiourile erau pornite imediat şi se auzea vocea lui.
După colegiu şi după ce am trăit pentru o vreme în altă pare a statului, ne-am mutat
înapoi în vestul New-Yorkului. Într-o zi, pe când ascultam ştirile la televizor, Patti a fost
surprinsă să recunoască vocea pe care o auzea atât de des ca adolescentă. În timp ce a continuat
ca DJ la radio, Danny a devenit o personalitate a televiziunii locale. Patti atunci a avut o imagine
pe care o putea asocia cu vocea. Oricând vroia să asculte ce avea de zis Danny ea putea deschide
televizorul pe canalul respectiv, unde putea să-l audă şi să-l vadă bine.
Toate formulele, principiile şi poveştile din această carte au scopul de a vă ajuta să auziţi
şi să recunoaşteţi vocea lui Dumnezeu în duhul vostru. Sper că aţi putut să adăugaţi şi vedenia la
viaţa voastră şi să-L vedeţi cu ochii inimii voastre pe Dumnezeu mişcându-Se şi că aţi învăţat
cum să vă acordaţi inima pentru a vă spori receptivitatea. Dar dacă vă opriţi aici nu aveţi o
relaţie mai bună cu Isus decât avea Patti cu DJ-ul Danny.
Patti cunoaşte vocea lui Danny şi chiar îi recunoaşte faţa, dar ea nu îl cunoaşte personal.
Ei nu şi-au împărtăşit niciodată gândurile şi emoţiile. Între ei nu este dragoste sau măcar
prietenie. Este posibil să cunoşti vocea cuiva fără să îl cunoşti pe el.
Aşa că ne întoarcem la început. Comuniunea cu copiii Lui este cea mai profundă dorinţă
a inimii lui Dumnezeu. Pentru noi e important să putem recunoaşte vocea Lui pentru că asta ne
creşte mult abilitatea de a avea părtăşie cu El. Dar scopul nostru nu e să cunoaştem pur şi simplu
vocea lui Dumnezeu, ci să-L cunoaştem pe Dumnezeu.
Isus ne-a spus că „viaţa veşnică este acesta, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care Tu L-ai trimis“ (Ioan 17:3). Mântuirea noastră nu este o
posesiune, ci o relaţie. Viaţa veşnică nu înseamnă doar să trăieşti pentru totdeauna; noi trebuie şi
să creştem în dragoste.
Cuvântul grecesc tradus prin „a cunoaşte“ este ginosko. Acesta nu se referă la o
„cunoaştere“ simplă, întâmplătoare, a unei cunoştinţe sau chiar a unui prieten apropiat. Ginosko
înseamnă să fii implicat într-o relaţie intimă, care evoluează. Este cuvântul folosit în Septuaginta
în Geneza 4:1, unde se spune că Adam „a cunoscut-o“ pe Eva şi ea a născut un fiu. Ginosko se
referă la cea mai intimă relaţie personală dintre un soţ şi o soţie. Aceasta este viaţa veşnică.
Pentru asta am fost mântuiţi: ca să putem avea o relaţie intimă, profundă, de dragoste cu Tatăl şi
cu Fiul, relaţie care devine tot mai plăcută în timp şi în eternitate.
Corespondentul ebraic al lui ginosko este cuvântul yada, şi acesta este cuvântul pe care
îmi place să-l folosesc pentru a caracteriza timpul nostru de părtăşie iubitoare în rugăciune.
Rugăciunea nu este o activitate pe care o facem – este să fim cu El. Până nu trecem de
percepţiile noastre limitate despre rugăciunea ca cerere, implorare, laudă şi mulţumire, nu vom
ajunge niciodată să avem relaţia profundă de dragoste pentru care am fost creaţi. Aceste aspecte
ale rugăciunii sunt importante – vă rog să nu mă înţelegeţi greşit! Dar dacă ele nu se revarsă din
yada, cunoaşterea intimă a lui Dumnezeu, ele sunt în pericol să devină simple activităţi
religioase.
El tânjeşte să te iubească
Când Îl primim pe Isus ca Domn al vieţilor noastre, noi ne logodim cu El. Timpul cât
rămânem pe pământ după convertire până la întoarcerea Domnului este perioada noastră de
logodnă. Este oportunitatea noastră de a petrece mult timp împreună, aprofundându-ne relaţia,
împărtăşindu-ne speranţele şi visurile, bucuriile şi durerile, succesele şi provocările. Pavel i-a
spus bisericii din Corint: „v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe
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o fecioară curată“ (2 Corinteni 11:2). Când Domnul Se întoarce, vom fi parte a Bisericii unite cu
Domnul ei la marea nuntă a Mirelui.
În timpul logodnei noastre, Logodnicul tânjeşte după compania noastră. El vrea ca noi
să-I împărtăşim orice e în inima noastră şi să ne simţim suficient de confortabil cât să putem pur
şi simplu să stăm împreună în linişte, bucurându-ne unul de dragostea celuilalt. El i-a spus
următoarele cuvinte lui Patti în jurnalul ei:
„Te iubesc. Tânjesc să te întorci la Mine la fel de mult tânjeşti tu după cineva cu care să
împărtăşeşti ce ai pe inimă. Am nevoie de dragostea ta. Eu te iubesc. Tânjesc să-Mi exprim
dragostea pentru tine. Te rog nu Mă respinge. Te iubesc. Te rog să accepţi toate binecuvântările
pe care le-am turnat peste tine ca daruri ale dragostei. Te iubesc, copilul Meu, dragul Meu copil.
Eşti preţioasă pentru Mine. Eşti o comoară pe care o păstrez cu drag lângă inimă. Vino şi
împărtăşeşte-ţi dragostea cu Mine.“
Când Isus S-a uitat la Ierusalim, oraşul pe care îl iubea atât de mult, El a fost rănit de
respingerea oamenilor, dar încă iubea fără măsură. El a strigat: „Ierusalime, Ierusalime... de câte
ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum îşi strânge cloşca puii sub aripi, şi n-aţi vrut!“ (Luca 13:34).
Isus încă tânjeşte să ne aducă aproape de El, să ne dea siguranţă şi identitate, să ne lase să-I
simţim inima bătând de dragoste pentru noi! Cât de mult Îl rănim când suntem prea ocupaţi ca să
petrecem timp cu El. Cât e de rănită inima Lui când alegem regulile în locul relaţiei, serviciul în
locul dragostei.
Un student a primit asta de la Domnul în jurnal: „Copilul Meu, simţi că ai o problemă cu
rugăciunea. De ce? Este mai degrabă o conversaţie cu un prieten apropiat, intim – Eu. Vino la
mine şi vorbeşte, ascultă, bucură-te – toate lucrurile pe care ai vrea să le faci cu un prieten
pământesc – deşi Eu pot fi mai mult – Eu sunt totul pentru tine. Permite-mi să curg prin tine, din
tine în orice gândeşti, spui şi faci. Vorbeşte mai mult. Ascultă mai mult. Priveşte mai mult. E
uşor dacă te uiţi la Mine pentru călăuzire – pentru călăuzirea Mea. Te iubesc. Vino. Odihneşte-te
în Mine. Lasă-Mă să curg.“
Cât de încântat este Isus când alegem yada! „Cum se bucură mirele de mireasa lui, aşa
Se va bucura Dumnezeul tău de tine“ (Isaia 62:5). Mă întreb dacă noi putem cuprinde cu
adevărat această dragoste pe care Mântuitorul o are pentru noi! Ascultaţi: „Mi-ai răpit inima,
soro, mireaso, mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănţişoarele de la gâtul
tău! Ce lipici în dezmierdările tale, soro, mireaso! Dezmierdările tale preţuiesc mai mult decât
vinul, şi miresmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele! Miere picură din buzele tale,
mireasă, miere şi lapte se află sub limba ta, şi mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului“
(Cântarea Cântărilor 4:9-11).
Acestea sunt cuvintele unui bărbat îndrăgostit! Deşi Cântarea Cântărilor vorbeşte despre
dragostea dintre soţ şi soţie, este şi o reprezentare frumoasă a dragostei dintre Hristos şi mireasa
Lui, Biserica. El ne iubeşte cu o dragoste greu de descris. El tânjeşte să-Şi exprime această
dragoste faţă de noi.
Domnul nu vrea ca noi să venim la El doar când avem o nevoie sau o întrebare. El nu
vrea ca noi să avem mereu un motiv ascuns pentru a-L căuta. Deşi părtăşia ne face mai
productivi, El nu vrea ca noi să venim la El doar ca să ne sporim productivitatea. El vrea să
venim la El pentru că-L iubim atât de mult încât nu putem sta departe.
Domnul mi-a spus: „Îmi place să fiu pur şi simplu cu tine, fără să facem ceva anume
împreună, doar să fim împreună. Mă bucur de aroma închinării tale. Momentele de solitudine
sunt pline de pace pentru Mine. Este ca un pârâu liniştit, curgând într-o zonă de munte. Doresc
prezenţa ta. Este înviorătoare pentru Mine. Este împlinirea scopurilor Mele când alegi să fii cu
Mine. Îmi aduce o mare plăcere. Fă asta des. Nu te gândi că de fiecare dată când stăm împreună
trebuie să facem ceva. Să fim pur şi simplu împreună este cea mai mare realizare, doar să fim
unul cu altul. Vino, să ne bucurăm unul de altul.“
Să ne luăm timp să iubim
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„Dragostea la prima vedere“ este o fantezie romantică. Dragostea nu explodează în
inimile noastre. Ea începe ca o sămânţă foarte mică ce se transformă într-o floare puternică şi
minunată dacă este îngrijită cu atenţie. Dragostea vine când petreci timp împreună, râzi, plângi,
munceşti şi te joci împreună. Nu există scurtătură la adevărata dragoste care suferă, în ciuda a
ceea ce Hollywood-ul ne-a făcut să credem.
Când Domnul i-a chemai pe cei doisprezece ucenici, prima şi cea mai importantă
motivaţie a Lui a fost ca ei să poată fi cu El (Marcu 3:14). El nu a vrut în primul rând slujirea
lor, deşi asta ar fi venit cu siguranţă. În primul şi cel mai important rând El a vrut ca ei să fie cu
El, să fie prietenii Lui, să împărtăşească bucurii şi păreri de rău cu El.
Când Patti şi cu mine ne întâlneam, petreceam cea mai mare parte a timpului nostru
împreună. Cu excepţia momentelor când orarul nu ne permitea asta, eram aproape inseparabili.
Ne trezeam devreme ca să fim împreună în timpul devoţional. Când timpul şi finanţele ne
permiteau, ieşeam la întâlniri. Vorbeam despre orice şi nicio parte a vieţilor noastre nu era
ascunsă de celălalt.
De ce, puteţi întreba, ne purtam noi aşa? Am făcut noi o regulă potrivit căreia trebuia să
petrecem fiecare oră posibilă împreună? Era acolo o lege care ne forţa să ne scriem zilnic în
perioada vacanţelor? M-a forţat vreo cerinţă ciudată să fac lucruri nebuneşti, cum ar fi să conduc
toată noaptea ca să petrec ceva timp cu ea? Sigur că nu! Noi ne iubeam. Vroiam să fim
împreună. Când eram despărţiţi ceva în noi era incomplet. Cu cât mai mult timp eram împreună,
cu atât mai mult vroiam să fim împreună, până am ştiut că vroiam să ne petrecem tot restul vieţii
împărtăşindu-ne dragostea.
Relaţia mea cu Domnul este la fel. Nu există o lege care să mă forţeze să-mi împărtăşesc
viaţa cu Isus. Nu am făcut o regulă că eu trebuie să petrec o anumită perioadă de timp cu El
scriind în jurnal în fiecare săptămână. Dar dragostea Lui mă aduce la El. Când sunt prins cu
ocupaţiile mele, adânc în interior Îl pot auzi chemându-mă să mă odihnesc în prezenţa Lui.
Într-o zi El a spus: „Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Eu pot face mult mai
mult decât tot ce poţi tu să gândeşti sau să ceri. Vino doar la Mine şi Eu voi fi puterea ta. Eu voi
fi Iubitul tău. Tu trebuie pur şi simplu să vii la Mine. Asta nu se poate realiza fără timp petrecut
împreună. Aşa că vino des la Mine, încontinuu. Eu sunt întotdeauna aici. Eu sunt întotdeauna
gata să ascult şi să răspund. Eu sunt un Dumnezeu mare şi iubitor, încet la mânie şi plin de
bunătate iubitoare. Trebuie doar să Mă cauţi cu toată inima ta şi să vii la Mine. Vei face asta?“
El îi cheamă iar şi iar pe cei care-L aud să vină să petreacă timp cu El. Lui Patti, El i-a
spus: „Vreau să înveţi să trăieşti după inima Mea. Ştii ce îi face plăcere lui Marc şi cauţi să
trăieşti pe baza acestor lucruri. Să ştii ce-Mi place Mie. Să mă cunoşti şi să Mă iubeşti. Nu poţi
locui în Mine până nu mă cunoşti şi nu mă iubeşti. Şi nu poţi să mă cunoşti şi să mă iubeşti până
când nu petreci timp cu Mine. Vino la Mine. Ia-ţi timp să mă cunoşti.“
Aşa cum „adâncul cheamă adâncul“, duhurile noastre răspund tânjind după El. „Cum
doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! Sufletul meu
însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu; când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea
lui Dumnezeu?“ (Psalm 42:1,2).
Aşa cum îndrăgostiţii folosesc fiecare oportunitate pentru a fi împreună, inima mea caută
fiecare şansă de a petrece timp cu Iubitul sufletului meu. În prezenţa Lui blândă eu găsesc pace,
satisfacţie şi bucurie. „Dragostea ta e mai bună decât vinul, mirodeniile tale au un miros plăcut.
Numele tău este ca mireasmă vărsată, de aceea te iubesc pe tine fetele! Trage-mă după tine şi
haidem să alergăm! Împăratul mă duce în odăile lui... Ne vom veseli şi ne vom bucura de tine;
vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul“ (Cântarea Cântărilor 1:2-4).
Trăirea în relaţie
Comuniunea cu Domnul nu este ceva ce facem în fiecare săptămână la un anumit
moment special. Comuniunea este un mod de viaţă care afectează fiecare parte a fiinţei noastre.
Când trăim în relaţie cu Isus, tot ce facem va fi atins.
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De exemplu, câţi dintre noi credem în necesitatea ca fiecare credincios să fie un martor?
Câţi dintre noi am citit cărţi şi am mers la cursuri menite să ne sporească abilitatea de a fi
martori eficienţi? Şi totuşi, câţi dintre noi simţim că-L dezamăgim pe Domnul nostru prin faptul
că nu suntem martorii care ar trebui să fim? Prea des noi, pastorii, am adus vinovăţie şi
condamnare peste oamenii noştri pentru că nu am înţeles pe deplin conceptul de mărturie. Isus
nu le-a spus ucenicilor „Trebuie să mergeţi şi să mărturisiţi în faţa poporului din Ierusalim,
Iudea şi Samaria“. Nu, când El a vorbit despre „martor“ nu a folosit un verb, ci un substantiv, nu
ceva ce facem, ci ceva ce suntem. „Îmi veţi fi martori“ (Fapte 1:8 şi Ioan 15:26,27).
Ce este un martor? Să zicem că mergi la băcănia din colţ să cumperi lapte. Este târziu în
noapte. Deodată auzi o zguduitură la casa de marcat. Când te uiţi repede în jur vezi un bărbat cu
un pistol care îl obligă pe proprietar să-i dea toţi banii din casă. Când hoţul se întoarce să plece,
îi vezi bine faţa. Poliţia ajunge imediat şi ieşi în faţă: „Am fost martor, domnule ofiţer“, spui tu.
„Am văzut tot.“ La proces se aşteaptă deci de la tine să spui tot ce ai văzut şi ai auzit.
Judecătorul nu va permite nimic mai mult sau mai puţin.
Isus a spus că după ce Duhul Sfânt va veni peste noi Îi vom fi martori. Cu alte cuvinte,
noi vom spune altora ce L-am văzut că face şi ce L-am auzit că spune. Petru şi Ioan au înţeles ce
a vrut să spună Isus. Ei au văzut un şchiop cerşind pe treptele Templului. Dar ei au mai văzut
ceva, în duhurile lor: pe Isus vindecându-l. Aşa că au vorbit din iniţiativa Tatălui şi omul a
început să meargă şi să sară şi să-L laude pe Dumnezeu. Atunci ei au început să mărturisească ce
ştiau despre Isus. Ca rezultat, au fost aruncaţi în închisoare şi aduşi la judecată. Consiliul s-a
minunat de declaraţia lor ca martori şi a început să-i recunoască drept oameni care au fost cu
Isus.
Aceasta este adevărata mărturie. Înseamnă să vezi ce face Isus, să auzi ce spune El şi
apoi să apari în boxa martorilor înaintea lumii şi să mărturiseşti ce a spus şi a făcut El. Dacă am
fost cu Isus, mărturia noastră va convinge spectatorii şi mulţi vor fi salvaţi de la pedeapsa
veşnică.
Închinarea a căpătat un sens nou pentru mine când am început să o văd ca pe o parte a
experienţei mele întregi de comuniune cu Cel pe care Îl iubesc. Când mi-am deschis ochii inimii
să văd realitatea a ceea ce cântam, închinarea a devenit o întâlnire spirituală. Am început să-I
văd pe Isus stând la dreapta Tatălui, urcat pe tron de laudele poporului Său. Am început să văd
plăcerea pe care I-o aduce lauda noastră şi modul în care ne slujeşte dragostea Lui pentru noi.
Când I-am dat permisiunea, Duhul Sfânt a preluat controlul şi mi-a arătat realităţile spirituale din
spatele cuvintelor cântecelor.
Într-o duminică dimineaţă, Patti I-a oferit Domnului ochii inimii ei în timpul de închinare
şi El i-a dat o vedenie minunată care a continuat tot restul serviciului. Am rugat-o să
împărtăşească asta cu voi, pentru că demonstrează atât de multe principii despre care v-am
învăţat în această carte. Asta arată că atunci când ne liniştim în prezenţa lui Dumnezeu,
acordându-ne la vedenii şi impresii spontane, curgerea activă a Duhului Sfânt poate să apară în
noi şi Dumnezeu poate face lucruri minunate pentru noi. În acest caz Patti s-a liniştit folosind
muzica, foarte asemănător cu ce a făcut Elisei (2 Împăraţi 3:15). O să o las să vă spună povestea
ei:
„Duminica aceasta a început la fel ca cele mai multe duminici. Eram obosită pentru că
mă trezisem de multe ori odată cu Joshua, bebeluşul nostru. Fiul nostru adoptiv nu era acasă şi
sora lui nu se vedea pe nicăieri. Mark plecase la biserică imediat ce m-am trezit eu, aşa că
trebuia să mă ocup singură să-i pregătesc pe cei mici. Urma să avem musafiri la cină, aşa că a
trebuit să mă ocup şi de asta, iar în casă nu prea era curăţenie. Nu am avut timp să-mi aranjez
părul şi când m-am îmbrăcat arătam chiar mai greoaie decât de obicei, aşa că a trebuit să mă
schimb în ceva care să facă asta mai puţin evident.
Când am ajuns la biserică închinarea începuse şi m-am simţit groaznic ca de obicei
duminica. Când Mark m-a întrebat cum sunt, răspunsul meu a fost: „Urăsc duminicile!“ Dar am
început să bat din palme şi să cânt, aducând o jertfă de laudă.
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După o vreme, a venit o pace în timpul serviciului şi un duh de linişte a coborât peste
adunare. O voce îmi repeta încontinuu: „Uite! Iubitul tău vine, călărind pe un cal alb, ca să
cucerească!“ Nefiind sigură dacă era un mesaj numai pentru mine sau pentru toată lumea, am
tăcut. În lumina a ceea ce a urmat, pot acum să văd că vorbitorul era mesagerul Domnului,
mergând înainte ca să mă pregătească pentru sosirea Lui.
Foarte curând El a venit la mine. Călărea pe un cal alb şi purta o haină albă. Când a
descălecat am alergat la El. El m-a ţinut în braţe în timp ce eu îmi strigam frustrarea şi mânia şi
deprimarea. Apoi, cu braţele Lui în jurul meu, ne-am întors şi am mers înapoi spre dimineaţa
mea. El mi-a arătat că circumstanţele nu erau atât de rele ca starea mea de spirit şi m-a ajutat să
văd ce aş putea face ca să previn să mai am o astfel de dimineaţă pe viitor.
După ce am rezolvat problema cu dimineaţa mea ne-am întors pe pajiştea cu iarbă unde
lăsaserăm calul Lui. Adunarea se întorsese la închinare şi m-am alăturat ei în cântare.
Am cântat despre dragostea Lui de neclintit care se întinde în ceruri, despre credincioşia,
neprihănirea şi înţelepciunea Lui. Şi am cântat despre găsirea păcii la umbra aripilor Lui şi bând
din izvorul de bucurie.
Acesta era cântecul meu de dragoste pentru Regele meu şi când m-am uitat la faţa Lui
am simţit dragostea profundă pentru El şi dragostea Lui întorcându-se la mine.
Apoi am cântat «My Glory and the Lifter of My Head», un cântec vesel de laudă pentru
bucuria pe care El ne-o dă ca să înlocuiască tristeţea noastră. În timp ce cântam şi băteam din
palme, m-am uitat la Isus şi El dansa! Nu am putut să mă abţin să mă alături Lui în râsetele Lui
de sărbătoare şi de plăcere pură.
Pe când oamenii au început să cânte «Let Us Adore», Isus S-a alăturat, invitându-mă să
mă închin Tatălui Lui împreună cu El. Am început să mergem mână în mână, cântând împreună
laude lui Dumnezeu.
Deodată El era înapoi pe calul Lui când am ajuns pe o arenă mare cu iarbă. O mulţime
uriaşă se adunase în jurul unui câmp gol. Mi-am găsit locul în rândul din faţă când Isus a
înconjurat călare arena victorios. Am simţit că voi exploda de mândrie şi bucurie în timp ce
cântam «The Lord is good, the Lord is great, and greatly to be praised!»
În mod evident sărbătoream o mare victorie şi Îl onoram pe Cel care o obţinuse. El ne-a
zâmbit în timp ce călărea pe acolo. Faţa Lui exprima o asemenea dragoste şi nobleţe! Noi I-am
cântat Lui, Leului din Iuda, Regelui regilor.
Isus a urcat pe o platformă înălţată în spatele arenei. Deasupra acestei scene era o boltă şi
steaguri sau bannere colorate pe fiecare parte. Nu puteam să văd cine conducea ceremonia, dar
am simţit că era Tatăl Lui încoronându-L cu o coroană minunată, dar simplă, din aur. În timp ce
cântam, Domnul meu a început să traverseze arena spre mine.
Eu eram îmbrăcată ca o doamnă din Evul Mediu, cu o rochie lungă elegantă şi cu o
pălărie înaltă cu panglici care atârnau. Am simţit că, deşi eram în continuare eu, devenisem un
simbol al Bisericii. El m-a condus ca soţie a Lui înapoi la platformă, ca să domnesc cu El, în
timp ce adunarea cânta «Maranatha! Let your kingdom’s reign come!»
Deodată a izbucnit cântecul «This is the Day» şi eu m-am gândit dezamăgită: «Asta nu
se potriveşte. Vedenia mea e gata.» Dar Isus simţea altceva. Deodată am văzut că dansam
împreună în jurul arenei. El mi-a spus ce sărbătoream: lucrarea Tatălui Lui. Isus obţinuse
victoria, dar asta a fost posibil prin puterea Tatălui Său. Într-adevăr, Domnul făcuse totul şi noi
ne puteam bucura şi puteam fi fericiţi în El.
Cântecul final al serviciului de închinare a fost «Rejoice in the Lord Always». Noi ne-am
întors la platformă şi mulţimea s-a răspândit pe câmp, dansând un fel de menuet de sărbătoare.
Înainte de comuniune am văzut că mulţimea s-a mutat la o masă mare de banchet. Isus
stătea în centru ca oaspete de onoare. Eu eram la stânga Lui ca mireasă a Lui, iar Roger,
prezbiterul nostru, la dreapta Lui, ca maestru de ceremonii. Roger a vorbit despre un duşman pe
care îl vom înfrunta în curând şi despre victoria Domnului nostru care fusese deja obţinută
împotriva acestuia. Când am luat Cina Domnului, a trebuit să mă abţin de la a ridica fizic cupa
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ca un toast pentru Isus, dar duhul meu asta făcea. Restul timpului a fost petrecut cu mărturii care
Îl onorau pe Domnul şi Prietenul nostru victorios.“
Credinţa
Credinţa este rezultatul natural al unei vieţi de părtăşie cu Dumnezeu. Credinţa, aşa cum
spune Romani 10:17, vine în urma auzirii rhema lui Hristos. Când Isus ne vorbeşte, credinţa nu
este o sarcină dificilă; se întâmplă natural. Mel Tari a spus despre credinţă, în The Gentle Breeze
of Jesus, că nu este nimic mai mult decât rezultatul cunoaşterii lui Isus, al faptului că suntem
suficient de aproape de El cât să ştim ce vrea să facem într-o anumită situaţie. Apoi, în ascultare,
facem orice ne spune El.
Aţi avut vreodată privilegiul de a fi martorii relaţiei unui cuplu care s-a bucurat de
cincizeci de ani de dragoste maritală? Cei doi se cunosc unul pe altul atât de bine încât cu greu
ar avea nevoie să întrebe ce gândeşte sau ce vrea celălalt. Ea ştie exact cum să-i pregătească
ochiurile şi cafeaua de dimineaţă. El ştie culoarea ei preferată pentru rochie şi la ce restaurant să
o invite. Dacă el moare fără să lase un testament, ea ştie exact cine ar trebui să ia ceasul de aur şi
cărţile lui. Pentru că au petrecut atât de mult timp împreună, împărtăşind cu sinceritate întregile
lor vieţi, şi ştiu instinctiv ce ar vrea să facă celălalt într-o anumită situaţie şi cum ar trebui să
ajute.
Aceasta este o viaţă de credinţă construită pe yada. Când împărtăşim dragostea cu Isus,
rhema Lui produce credinţă în inimile noastre şi noi putem trăi în ascultare de Cuvântul Lui.
Una dintre cele mai puternice dorinţe care îi motivează pe creştini să înveţe să
recunoască vocea Domnului este aceea de a cunoaşte voia lui Dumnezeu. Noi tânjim după
călăuzirea Lui la fiecare pas al vieţii noastre, ceea ce şi trebuie. Cunoaşterea voii Domnului este
rezultatul natural al faptului că suntem cu El. În Psalmul 32:8,9, Domnul ne spune: „Te voi
învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată
asupra ta. Nu fiţi ca un catâr fără pricepere, pe care-l struneşti cu un frâu şi o zăbală cu care-l
legi ca să nu se apropie de tine.“
Regele David avea mulţi servitori în jur care vegheau cu atenţie fiecare mişcare a lui, ca
să-i poată anticipa nevoile. Când se aşeza la masă să mănânce, servitorii erau alături. Dacă el
vroia prăjitură cu smochine, tot ce trebuia să facă era să-i privească şi unul dintre ei i le aducea.
Când vroia mai mult vin, o singură privire era de ajuns ca să le semnaleze să-i reumple cupa.
Servitorii lui îl vegheau atât de îndeaproape, încât el nici nu avea nevoie să-şi rostească
dorinţele. El putea cu adevărat să-i îndrume din priviri.
Domnul ne spune că şi El vrea să ne călăuzească în acelaşi mod. El vrea să fim atât de
aproape de El încât să-I ştim imediat dorinţele. El vrea ca atenţia noastră să fie atât de
concentrată asupra Lui încât să nu fie nevoie decât de o mişcare a ochilor Lui ca să ne
călăuzească. El nu vrea să ne conducă aşa cum ar mâna cineva un cal, cu zăbală în gură, care
face ca neascultarea să fie dureroasă, sau cu un frâu, care înlătură toate celelalte opţiuni. El vrea
să ne ghideze cu privirea Lui.
Când am început să auzim vocea lui Dumnezeu, soţia mea şi cu mine ne-am luptat să
găsim un echilibru în călăuzire. Domnul i-a spus lui Patti: „Viaţa ta este plină de decizii. Fiecare
lucru pe care-l faci şi îl spui presupune o alegere, o decizie. Vreau să iau Eu aceste decizii pentru
tine. Întoarce-te la Mine înainte să faci orice alegere. Permite dorinţelor Mele să te umple.“ Ea a
obiectat faţă de Cuvintele Lui, imaginându-şi că ele ar însemna un dialog interior constant, care
putea fi foarte istovitor.
El i-a răspuns: „Scopul meu nu este să pui mereu întrebări, ci mai degrabă să fii
conştientă permanent de răspunsurile şi dorinţele Mele. Mai mult decât o conversaţie mentală,
Eu vreau conştiinţă spirituală, conştientizarea spirituală a faptului că Eu locuiesc în tine, că sunt
o Persoană, că sunt înţelept şi iubitor şi că vreau şi pot să te călăuzesc mai bine decât ai face-o
singură. Ai simţit restricţia Mea şi adesea ai spus: «Oh, şi ce dacă!» şi ai mers înainte să-ţi
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împlineşti propriile dorinţe. Eu vreau ca tu să spui: «Şi ce!» dorinţelor şi poftelor tale şi «Da,
Doamne!» Mie.
Rezumat
Yada este centrul vieţii, inima creştinismului. Tot ce facem îşi are originea şi împlinirea
în dragostea noastră pentru Isus. Tot ce facem, facem din dragoste pentru Domnul nostru.
Fiecare gând, cuvânt şi faptă se revarsă din cunoaşterea noastră profundă, intimă a Lui. Şi tot ce
facem ne conduce la o dragoste mai mare pentru El. Noi creştem în fiecare zi în cunoaşterea
yada a lui Isus. Noi creştem în fiecare zi ca să-L iubim şi mai profund pe Domnul sufletului
nostru.
Isus aşteaptă să-Şi împărtăşească dragostea cu tine! El aşteaptă să vii şi să-ţi împărtăşeşti
viaţa cu El. Aminteşte-ţi şi foloseşte cheile care te vor ajuta să descui uşa către această intimitate
plăcută după care tânjeşti:
Prima cheie: Acordează-ţi inima pentru a primi vocea spontană a Duhului în tine.
Cheia a doua: Linişteşte-te în interior ca să poţi simţi mişcarea interioară a lui
Dumnezeu.
Cheia a treia: Deschide-ţi ochii inimii, rugându-L pe Tatăl să-i umple cu visurile şi
vedeniile Sale.
Cheia a patra: Jurnalul, scrierea dialogului spontan care apare în inima ta.
Dacă întâlneşti dificultăţi care par să-ţi blocheze calea, întoarce-te la Cortul Întâlnirii sau
examinează-ţi viaţa în lumina Evrei 10:22. Este foarte important să menţii un duh smerit, care se
supune cu bucurie testării prin Cuvânt şi prin Trupul lui Hristos.
Vino acum să te întâlneşti cu cel mai bun Prieten al tău. Permite-mi să aleg scena.
Implică-te în imaginea pe care o descriu pentru tine. Citeşte încet, văzând, auzind şi simţind
povestea. Când ajungi la capătul cuvintelor mele, permite-I Duhului Sfânt să ducă vedenia unde
vrea El. Spune-I lui Isus tot ce vrei şi ascultă ce vrea El să-ţi spună.
Acum stai pe spate şi relaxează-te
Vino cu mine în duhul tău la un munte din provincia Galileea. Este o zi minunată de
vară. Aerul este cald, dar aici pe deal adie o briză blândă care te înviorează. Îţi găseşti o poziţie
confortabilă să stai în iarba deasă. Din când în când te uiţi în sus când auzi sunetul unei păsări
care zboară pe deasupra. Mai jos de tine la distanţă scânteiază şi licăreşte reflexul soarelui în
Marea Galileei.
Eşti conştient vag de mulţimea care se adună în jurul tău. Ai ales un loc chiar în faţă,
chiar lângă Petru, Iacov, Ioan, Andrei şi ceilalţi care sunt întotdeauna cu El. Pentru că tu eşti aici
să-L vezi pe Isus. El stă în faţă, puţin la o parte de ceilalţi. Se apleacă pe o piatră mare şi are
capul înclinat. Poţi să spui că vorbeşte cu Tatăl Lui ceresc după pacea care se vede pe faţa Lui.
Pe când Îl priveşti, aşteptându-L să înceapă să vorbească, te gândeşti la ultimele zile. De
câteva săptămâni ai auzit de fiul tâmplarului din Nazareth care mergea prin ţară predicând şi
vindecând. La început nu ai dat prea mare atenţie la asta, crezând că este doar un alt mesia
autoproclamat, ca atâţia alţii înainte. Dar zvonurile au continuat şi curând ai simţit că acest om
nu era ca ceilalţi. Acest Isus vorbea cu o asemenea autoritate încât şi cărturarii şi fariseii erau
reduşi la tăcere. Oamenii erau vindecaţi şi cei care aveau demoni erau eliberaţi prin puterea
cuvântului Lui. Interesul tău a crescut pe măsură ce au venit veşti din Ierusalim, Tir, Sidon şi
Decapolis.
Apoi, doar cu câteva zile în urmă, El a ajuns în oraşul tău. Ai închis magazinul şi te-ai
alăturat mulţimii uriaşe care L-a urmat.
Absent, mesteci un fir de iarbă, amintindu-ţi...
Prima dată când L-ai auzit vorbind era în sinagogă. I se ceruise să citească Scripturile.
Camera a tăcut a aşteptare când El a mers în faţă. Vocea Lui era puternică şi clară când citea de
pe pergament. Când a terminat partea pentru acea zi, El a început să înveţe oamenii. Ce
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înţelepciune se revărsa din El! Oamenii s-au înclinat în faţă din dorinţa vie de a auzi mai mult şi
femeile stăteau încordate să nu piardă niciun cuvânt.
„Împărăţia lui Dumnezeu este chiar aici, în mijlocul vostru“, a spus El. „Nu vă mai uitaţi
după Eliberatorul vostru, căci Dumnezeu vă vizitează chiar azi.“ Când a terminat de vorbit, au
fost câteva momente de linişte. Nimeni nu vroia să abuzeze de Prezenţa sfântă pe care o simţeau
toţi. Apoi un copil a ţipat şi vraja s-a dus. Camera a revenit la viaţă datorită discuţiilor animate.
Unii, desigur, erau mânioşi şi sceptici. Dar erau mereu critici şi cuvinte negative, deci nu erai
surprins. Cei mai mulţi oameni erau încântaţi şi vroiau să audă mai mult...
Auzi chicotitul unei fetiţe în spatele tău şi gândurile tale se întorc la micuţa Rachel.
Părinţii ei au fost prietenii tăi încă din copilărie. Ştiai de părerea lor de rău pentru că anii treceau
şi Dumnezeu nu le dădea un copil. Întregul sat s-a bucurat împreună cu ei când au anunţat vestea
că ea era însărcinată. Dar bucuria lor s-a transformat în părere de rău când s-a născut micuţa
Rachel, pentru că era oarbă. Ai văzut-o crescând şi inima ta suferea pentru ea şi pentru părinţii ei
când o vedeai stând lângă uşă şi ascultându-i pe ceilalţi copii alergând şi jucându-se. Era un
copil atât de dulce, de plăcut, încercând mereu să-i facă pe ceilalţi să-şi uite supărările cu râsul ei
mic şi luminos.
La sugestia ta, părinţi au adus-o la Isus. Ca întotdeauna, era o mulţime în jurul Lui, dar
când vecinii tăi i-au văzut pe Rachel şi pe părinţii ei s-au dat la o parte, încurajându-i să se
apropie. În cele din urmă voi patru aţi ajuns la locul unde slujea Isus.
Când păşeai prin mulţime, un bărbat şi-a aruncat cârjele şi a început să sară, lăudându-L
pe Dumnezeu şi îmbrăţişând pe toată lumea pe care o vedea. Isus zâmbea privindu-i bucuria şi
apoi ochii Lui au poposit asupra lui Rachel. Expresia Lui s-a schimbat cu una de dragoste şi
compasiune incredibile. El a păşit spre micul vostru grupă şi a îngenuncheat în faţa lui Rachel.
El i-a vorbit încet. Nu puteai auzi cuvintele, dar îi vedeai faţa pe care a apărut un zâmbet
minunat şi ea a dat din cap. Foarte blând, Isus i-a prins faţa în mâini. El i-a vorbit din nou încet,
apoi s-a aplecat în faţă şi a sărutat-o pe frunte.
În acel moment ai văzut lumina venind în ochii ei mari, negri. Faţa ei era vie de emoţii,
prima dată de uluire, apoi de uimire şi bucurie. Primul lucru pe care l-a văzut a fost faţa lui Isus.
El îi zâmbea şi ea L-a luat de gât într-o îmbrăţişare mare. În încântarea ei, L-a tras în jos şi au
căzut împreună, râzând tare de bucurie pură. El a ridicat-o şi a dat-o părinţilor ei, care erau atât
de copleşiţi de emoţie încât abia mai puteau vorbi. Dar cumva ştiai că El înţelegea...
Isus Se mişcă şi tu revii în prezent. Cât de mult ai vrea să poţi vorbi cu El! Sunt atâtea pe
care vrei să I le spui, atât de multe întrebări pe care vrei să le pui. El Se uită direct la tine şi
zâmbeşte. Îi zâmbeşti înapoi automat şi dorinţa de a vorbi cu El creşte.
Mulţimea tace deodată când El începe să vorbească. Cuvintele Lui sunt ca o ploaie
blândă care cade pe terenul uscat al inimii tale. Sorbi fiecare cuvânt şi simţi că duhul tău începe
să prindă viaţă. La fiecare câteva minute ochii Lui îi întâlnesc pe ai tăi şi ştii că ce spune este
pentru tine. Dacă ai putea vorbi cu El singur! El ar înţelege durerea din inima ta. El ar înţelege
visul pe care îl ascunzi adânc în interiorul tău. Dacă... Dar, desigur, ar fi imposibil. Chiar dacă ar
pleca mulţimea, El era întotdeauna înconjurat de ucenicii Lui. Nu ar avea timp doar pentru tine...
Aşa că te uiţi ţintă la El, răpit, fără să observi că orele trec. Cuvintele Lui sunt viaţă
pentru tine şi vrei să-l auzi pe fiecare. Simţi că El aproape a terminat de vorbit şi inima ta este
cuprinsă de o tristeţe ciudată. Când El Se opreşte din vorbit, trebuie să te duci acasă, cu toate
aceste emoţii înfrânate; şi te temi de asta. Nu vrei să pleci din prezenţa Lui.
El a terminat acum. Mulţimea a început să-şi adune lucrurile ca să se întoarcă în sat
pentru noapte. Vezi că soarele e jos pe cer, dar nu te mişti. Nu încă. Acesta este un pământ sfânt
şi vrei să păstrezi acest moment ca să-l savurezi pentru totdeauna.
Eşti conştient de faptul că Isus le vorbeşte încet ucenicilor Lui. Ei se uită în direcţia ta,
dar abia îi observi când încep să plece.
Deodată înţelegi că toată lumea a plecat; toată lumea, cu excepţia lui Isus şi a ta. Te uiţi
în jur speriat. E posibil? Chiar eşti singur cu El? El îţi zâmbeşte şi clatină din cap. El stă în
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picioare, cu ochii invitându-te să I te alături. Crezând cu greu ce se întâmplă, te ridici în picioare.
Urcaţi împreună dealul. La început eşti puţin timid, dar te trage cu blândeţe spre El. Inima ta
explodează de bucurie şi simţi că nu a mai fost niciodată o zi atât de minunată. Cuvintele tale
încep să se verse, rostogolindu-se unul după altul în dorinţa de a spune tot ce e în tine. El ascultă
şi înţelege. Ştiai că o va face.
Acum, când te las mergând pe cale cu Isus, acordează-te la cuvintele şi impresiile
spontane care încep să bolborosească în tine. Ele sunt vocea lui Dumnezeu. Din liniştea noastră
interioară aceste vedenii prind viaţă şi se mişcă având o viaţă a lor, născute din iniţiativa Tatălui.
Începe să notezi curgerea spontană în jurnal. Şi fii atent, descoperi că şi tu ai început să ai
comuniune cu Dumnezeu. Sunt zorii unei noi zile din umblarea ta spirituală. Acum, să începem.
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Apendice A
Logos şi Rhema în Noul Testament în greacă
Prima persoană care m-a făcut să conştientizez distincţia dintre logos şi rhema, două
cuvinte greceşti traduse în Noul Testament prin „cuvânt“, a fost David (Paul Yonggi) Cho. L-am
auzit pe dr. Cho vorbind la Niagara Falls Convention Center şi spunând că rhema este părtăşia
cu Duhul Sfânt. Este cuvântul rostit al lui Dumnezeu în inimile noastre, şi dr. Cho a spus că
trebuie să învăţăm să trăim pe baza cuvântului rhema, nu doar a Cuvântului scris.
Această idee m-a entuziasmat. Mi se părea corect să trăim pe baza părtăşiei cu Duhul
Sfânt, vocea lui Dumnezeu din inimile noastre. Imediat m-am dus acasă şi am studiat
concordanţele să văd dacă puteam să dovedesc această distincţie. Spre dezamăgirea mea, am
descoperit că părea să fie adesea o suprapunere între logos şi rhema şi nu păream capabil să
confirm distincţia făcută de Dr. Cho. De aceea am lăsat problema deoparte.
După câţiva ani, Domnul m-a adus înapoi la ea. Ce m-a mirat cel mai mult a fost studiul
celor şaptezeci de versete unde este folosit rhema în Noul Testament (consultaţi Apendicele B).
Vă recomand să faceţi şi voi asta. Am fost şocat să descopăr ceva ce ratasem înainte: în fiecare
din aceste referinţe, rhema pare să trimită la un cuvânt rostit, niciodată la un cuvânt scris. Am
crezut că poate acest cuvânt era totuşi distinct; şi că poate l-aş putea folosi, aşa cum a sugerat
Dr. Cho, pentru a descrie vocea rostită a lui Dumnezeu în inima mea.
Având asta în minte m-am dus la câteva dicţionare biblice şi am descoperit că logos este
folosit în Noul Testament de 331 de ori şi rhema este folosit de 70 de ori. Dictionary of New
Testament Theology defineşte logos ca „adunare, numărare, afirmaţie, intelectual, raţional,
rezonabil, spiritual“. Rhema este „ceva declarat intenţionat; un cuvânt, un enunţ, un subiect, un
eveniment, un caz“. Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words defineşte logos ca
„Expresia unui gând. Nu numele simplu al unui obiect (a) ca întruchipând o concepţie sau un
ideal; (b) o zicere sau o declaraţie.“ Rhema „denotă ceea ce este rostit; ce e exprimat oral sau în
scris“.
Deosebirile dintre logos şi rhema, conform Dictionary of New Testament Theology, sunt:
„În timp ce logos poate adesea să desemneze proclamaţia creştină ca întreg în Noul Testament,
rhema se referă de obicei la cuvinte şi declaraţii individuale: omul trebuie să dea socoteală
pentru orice rhema nefolositor (Matei 12:36); Isus nu i-a răspuns lui Pilat niciun rhema (Matei
27:14); fiinţele din rai spun rhema care nu se pot spune (2 Corinteni 12:4).“ Semnificaţia rhema
(ca un cuvânt diferite de logos), conform Vine’s Expository Dictionary of New Testament
Words, „este exemplificată în porunca de a lua sabia Duhului, care este Cuvântul (rhema) lui
Dumnezeu (Efeseni 6:17); aici referirea nu este la întreaga Biblie, ci la o parte anume a
Scripturii pe care Duhul ne-o aminteşte pentru a o folosi la nevoie, o condiţie necesară pentru
asta fiind să ne umplem permanent mintea cu Scriptura.“
Combinând aceste definiţii cu înţelegerea personală pe care am primit-o examinând
fiecare folosire a rhema în Noul Testament, am ştiut că vocea lui Dumnezeu pe care o auzeam în
inima mea era rhema. Am descoperit că rhema, vocea Lui în interiorul meu, poate oferi cuvântul
exact de care aveam nevoie, ca să-l folosesc în situaţii specifice de consiliere. Permiteţi-mi să
ilustrez asta:
Un bărbat din biserica noastră m-a sunat într-o zi şi m-a întrebat dacă îl poate trimite pe
supervizorul lui de la muncă la mine pentru consiliere. Nu-l văzusem niciodată pe omul pentru
care îmi cerea ajutorul. Îmi petrecusem cincisprezece ani studiind logosul. Era imposibil să-i
spun totul în două ore. Aveam nevoie de rhema. Aşa că am mers înaintea Domnului şi I-am
cerut cuvântul Lui pentru acest om. Domnul mi-a spus trei lucruri: „Omul va fi supraponderal,
va purta o cămaşă cu dungi roşii şi are nevoie să fie asigurat de dragostea Mea necondiţionată
pentru el“.
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Când omul a venit, el era supraponderal şi purta o cămaşă cu dungi roşii! El mi-a spus
povestea lui: în urmă cu mulţi ani el L-a primit pe Isus, dar în curând a început să se lepede de
credinţă. S-a pocăit şi s-a întors la Domnul, dar s-a mai lepădat o dată de credinţă. În ultimii ani,
acesta a fost modelul vieţii lui: să-L urmeze pe Domnul, să se lepede de credinţă şi apoi să se
pocăiască.
Crezând că şi-a epuizat porţia de iertare, el era disperat şi deprimat. M-am minunat de
bunătatea lui Dumnezeu când omul a devenit convins de dragostea necondiţionată a Domnului şi
de iertarea fără măsură. Dumnezeu a luat înţelepciunea veacurilor şi mi-a dat cuvântul potrivit
pentru acel moment. El nu avea nevoie să-mi dea detalii despre înfăţişarea omului. Cred că a
făcut asta ca să-mi dea încredere şi să mă încurajeze pentru că eram destul de nou în căutarea
vocii Lui în acest fel.
Ioan Botezătorul a spus că Isus a rostit cuvântul (rhema) lui Dumnezeu. Isus a declarat
că „spun aceste lucruri după cum M-a învăţat Tatăl Meu... ce am văzut la Tatăl Meu (sau în
prezenţa Lui)“ (Ioan 8:28,38). Când Isus rosteşte cuvinte rhema, El trece de lucrurile de
suprafaţă şi atinge duhul, partea cea mai profundă a omului. Când vorbesc din procesele
raţionale ale minţii mele, pot sau nu să vorbesc inimii. Când rostesc cuvintele pe care le-am
primit în interior, slujirea mea este eficientă.
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Apendice B
Cele şaptezeci de întrebuinţări ale Rhema în Noul Testament2
Rhema este tradus „cuvânt“ în următoarele cincizeci şi patru de pasaje:
Matei 4:4
Matei 12:36
Matei 18:16
Matei 26:75
Matei 27:14
Marcu 14:72
Luca 1:38
Luca 2:29
Luca 3:2
Luca 4:4
Luca 5:5
Luca 20:26
Luca 24:8
Luca 24:11
Ioan 3:34
Ioan 5:47
Ioan 6:63
Ioan 6:68
Ioan 8:20
Ioan 8:47
Ioan 10:21
Ioan 12:47
Ioan 12:48
Ioan 14:10
Ioan 15:7
Ioan 17:8
Fapte 2:14
Fapte 5:20
Fapte 6:11
Fapte 6:13
Fapte 10:22
Fapte 10:37
Fapte 10:44
Fapte 11:14
Fapte 11:16
Fapte 13:42
Fapte 16:38
Fapte 26:25
Fapte 28:25
Romani 10:8 (2)
Romani 10:17
Romani 10:18
2 Corinteni 12:4
2 Corinteni 13:1
2

Următoarele liste se bazează pe traducerile în engleză ale Bibliei şi nu corespund perfect traducerilor în română.
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Efeseni 5:26
Efeseni 6:17
Evrei 1:3
Evrei 6:5
Evrei 11:3
Evrei 12:19
1 Petru 1:25 (2)
2 Petru 3:2
Iuda 17
Apocalipsa 17:17
Rhema este tradus „vorbire“ în următoarele opt pasaje:
Marc 9:32
Luca 1:65
Luca 2:17
Lua 2:50
Luca 2:51
Luca 7:1
Luca 9:45 (2)
Luca 18:34
Rhema este tradus „lucru“ în următoarele trei pasaje:
Luca 2:15
Luca 2:19
Fapte 5:32
Versete suplimentare
Matei 5:11 – „... vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate (lit., orice rhema rău)
împotriva voastră...“
Luca 1:37 – „Niciun cuvânt de la Dumnezeu (lit. nicio rhema) este lipsit de putere.“
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Apendice C
Să înţelegem puterea Rhema, „Cuvântul rostit“
Tipuri de Rhema şi exemple biblice
Cele mai dătătoare de viaţă: Eu rostesc ce îmi vorbeşte Dumnezeu în interior (de
exemplu, rhema mea vine de la rhema Lui).
„Cuvintele (rhema) pe care vi le spun Eu nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte
în Mine, El face aceste lucrări ale Lui“ (Ioan 14:10).
„Cuvintele (rhema) pe care Tu Mi le-ai dat le-am dat lor...“ (Ioan 17:8)
(Vedeţi şi Luca 1:38; 5:5; Ioan 5:19,20,30; 8:26,28,38; 3:34; 6:63; Fapte 10:13; 2
Corinteni 12:4; Efeseni 6:17; şi Evrei 11:3; 12:19.)
Posibil dătătoare de viaţă: Eu rostesc Cuvântul scris al lui Dumnezeu.
„Staţi în Templu şi vestiţi norodului toate cuvintele (rhema) vieţii acesteia“ (Fapte 5:20)
Neutru: Vorbesc de la mine.
„Pentru ca orice vorbă (rhema) să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori“ (Matei
18:16).
Oarecum distructiv: Rostesc cuvintele generalizatoare ale lui Satan, pe care le-am auzit
în trecut.
„În ziua judecăţii oamenii vor da socoteală de orice cuvânt (rhema) nefolositor pe care-l
vor fi rostit“ (Matei 12:36).
Foarte distructiv: Rostesc ce îmi spune Satan în mod curent în interior.
„Noi l-am auzit spunând cuvine de hulă împotriva lui... Dumnezeu“ (Fapte 6:11).
„Limba este şi ea un foc... când este aprinsă de focul gheenei“ (Iacov 3:6).
Scopul nostru
Să producem nivelul maxim de viaţă spunând numai ce ne vorbeşte Tatăl în mod curent
în interiorul nostru, prin părtăşia cu Duhul (Ioan 14:10,16).
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Apendice D
Cuvinte din Noul Testament Grec folosite pentru a descrie experienţe revelatoare
Cuvinte care descriu visul şi vedenia
În Noul Testament Grec sunt multe cuvinte şi fraze diferite folosite pentru a descrie
întâlnirea cu Dumnezeu prin vis şi vedenie şi experimentarea revelaţiei. Ele sunt următoarele:
Onar - un cuvânt comun pentru „vis“. Mai exact, este o vedenie avută în somn, opusă
celei din stare de veghe. Este folosit în Matei 1:20; 2:12,13,19,22 şi 27:19.
Enupniom – o vedenie avută în somn. Subliniază calitatea de a fi dată, de surpriză, a ceea
ce este primit în somn. Este folosit în Fapte 2:17 şi Iuda 8.
Horama – tradus „vedenie“. Se referă la vedeniile din timpul nopţii sau din somn, ca şi la
vedeniile din stare de veghe. Este folosit în Matei 17:9; Fapte 7:31; 9:10,12; 10:3,17,19; 11:5;
12:9; 16:9,10 şi 18:9.
Opasis – poate însemna ochi ca organ al văzului, apariţie de orice fel, chiar spectacol;
dar sunt două cazuri în care înseamnă vedenie supranaturală: Fapte 2:17 şi Apocalipsa 9:17.
Distincţia dintre percepţia fizică şi cea ne-fizică lipseşte în limba greacă. Ambele „vederi“ sunt
percepţii autentice.
Optasia – tradus „vedenie“. Are sensul de „revelaţie de sine“ sau „autodezvăluire sau a
lăsa sinele să fie văzut“. Este folosit în următoarele patru pasaje: Luca 1:22; 24:23; Fapte 26:19
şi 2 Corinteni 12:1.
Ekstasis – cuvântul de la care provine „extaz“. În sens literal înseamnă „a sta deoparte de
cineva, a fi deplasat sau împotriva cuiva“ şi de obicei are sens de uluire, confuzie şi chiar teroare
extremă. Se poate referi şi la experienţe din somn, şi din stare de veghe. Din punct de vedere
psihologic, şi visurile din timpul nopţii şi imaginea care apare la graniţa dintre veghe,
hipnagogic şi hipnopompic îndeplinesc condiţiile descrise de ekstasis. Deşi tradus „transă“, e
greşit să folosim direct cuvântul „transă“. Este folosit în Marcu 5:42; 16:8; Luca 5:26; Fapte
3:10; 10:10; 11:5 şi 22:17.
Ginomai en pneumati – tradus „a fi în Duhul“ (Apocalipsa 1:10). Însemnă o stare în care
cineva poate vedea vedenii şi poate fi informat direct de Duhul sau Duhul îi poate vorbi direct.
Fraze similare se găsesc în Matei 4:1; Marcu 1:12, Luca 1:41 şi 4:1.
Ephistemi, paristemi – se referă pur şi simplu la faptul că o anumită realitate se petrece
noaptea sau ziua. Este folosit în Luca 1:11; Fapte 10:30; 16:9; 23:11 şi 27:23.
Angelos sau înger – înseamnă un sol fizic, concret, un mesager sau o fiinţă divină trimisă
de Dumnezeu, şi daimon, daimonion, diabolos sau diavol, drac, Satan, referindu-se la entităţi nefizice sau puteri ale lui Satan. Şi îngerii şi demonii pot fi întâlniţi în visuri şi experienţe
vizionare, aşa cum se vede în următoarele referinţe: Fapte 10:3, Iuda 8 şi de multe ori în
Apocalipsa.
Blepo şi eido – însemnă „a vedea“, „a observa“. Aceste cuvinte sunt folosite pentru „a
vedea“ în sensul normal, exterior, şi totuşi sunt folosite şi pentru a se referi la a vedea în sens
spiritual, aşa cum este evidenţiat în următoarele pasaje: Apocalipsa 1:2,11; Marcu 9:9 şi Luca
9:36. Evident, din cauza sensului dual al acestor cuvinte, pentru a descrie şi vederea interioară, şi
vederea exterioară, Biserica primară a considerat experienţa vizionară ca fiind la fel de uşor de
perceput şi de observat, la fel de frecventă şi la fel de validă ca percepţiile pe care le are cineva
despre lumea fizică exterioară.
Blepo înseamnă pur şi simplu vedere fizică, dar eido are şi sensul suplimentar de a vedea
tot ce este, natura de bază a unui lucru, percepţia.
Apokalupsis – tradus „revelaţie“, înseamnă literal dezvăluire, descoperire divină sau
revelaţie. Este folosit în Romani 16:25; 1 Corinteni 14:6,26; 2 Corinteni 12:1,7 şi Galateni 2:2.
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Când ne gândim la marea varietate de cuvinte pe care creştinii Noului Testament
trebuiau să le aleagă pentru a-şi descrie experienţele vizionare, este evident că ei puteau defini
foarte precis tipul exact de întâlnire vizionară pe care îl aveau. Probabil sărăcia vocabularului
nostru în găsirea unuia sau a două cuvinte potrivite pentru a defini clar experienţele noastre
vizionare demonstrează lipsa de întâlniri spirituale directe pe care noi toţi o experimentăm în
cultura vestică. Să restaurăm în vocabularul nostru mai multe cuvinte potrivite pentru a defini
clar diversitatea de experienţe spirituale interioare pe care le avem!
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Apendice E
Cum foloseşte Dumnezeu vedenia şi imaginea3
Cea mai bună abordare pentru a descoperi ce are Dumnezeu să vă spună referitor la un
subiect este să adunaţi tot ce spune Scriptura despre acel subiect, de la Geneza la Apocalipsa, şi
să meditaţi la ele o vreme, rugându-L pe Duhul Sfânt să vă vorbească şi să înregistraţi ce aţi
primit. Folosind opţiunea de căutare de cuvinte a CompuBIBLE, am adunat în paginile
următoare versete care vorbesc despre vis, vedenie, văzător, privire şi ochi, împreună cu
versetele din context care oferă o înţelegere mai clară.
În timp ce-L rugaţi pe Domnul să vă dea un duh de descoperire (Efeseni 1:17,18),
meditaţi la aceste verste, permiţându-I lui Dumnezeu să vă reveleze cum vrea El să folosiţi visul
şi vedenia în viaţa voastră.
În cele ce urmează sunt câteva întrebări pe care poate vreţi să le studiaţi:
1. Care este dorinţa lui Dumnezeu referitoare la folosirea visului şi a vedeniei în viaţa
mea?
a. Vorbeşte Dumnezeu prin ele?
b. Cât de comună ar trebui să fie această experienţă?
c. Satan vorbeşte prin vis şi vedenie?
d. Cum testez visul şi vedenia?
e. Este ceva ce trebuie să fac ca să încurajez curgerea de vedenie divină în mine?
2. Dumnezeu foloseşte imaginile ca parte a întâlnirii Lui cu noi?
a. Dacă da, cum poate fi folosită corect imaginea? Daţi câteva exemple.
b. Care este folosirea negativă a imaginii? Daţi câteva exemple.
3. Putem fi antrenaţi în folosirea ochilor inimii? Folosiţi Scriptura pentru a vă susţine
răspunsul.
4. Scrieţi şi alte întrebări la care vreţi să vă gândiţi.
Index: Vedenie
Titlu: Locul visului şi al vedeniei în viaţa spirituală a cuiva.
Întindere: De la Geneza 1:1 la Apocalipsa 22:21
Subiect: 1. vis; 2. vedenie; 3. văzător; 4. privire, 5. ochi
Notă: CompuBIBLE foloseşte paranteze pentru cuvintele care nu apar în originalul din
greacă, cele care în King James Version apar cu italice.
Mandate
Geneza 3:5 Dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide
ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.
Geneza 3:6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul
era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui a mâncat; a dat şi bărbatului ei,
care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.
Geneza 3:7 Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut
laolaltă frunte de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.
Numeri 12:6 Şi a zis: Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu,
Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.
3

Acest studiu a fost publicat prima dată în Seduction?? A Biblical Response de Thomas Reid şi Mark Virkler.
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1 Samuel 28:6 Saul a întrebat pe Domnul, şi Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici
prin Urim, nici prin proroci.
1 Samuel 28:15 Samuel a zis lui Saul: „Pentru ce m-ai tulburat chemându-mă?“ Saul a
răspuns: „Sunt într-o mare strâmtorare: filistenii îmi fac război, şi Dumnezeu S-a depărtat de
mine; nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise. Şi te-am chemat să-m arăţi ce să fac.“
Psalm 89:19 Apoi ai vorbit într-o vedenie preaiubitului Tău şi ai zis: „Am dat ajutorul
Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr.“
Osea 12:10 Eu am vorbit prin proroci, am dat o mulţime de vedenii şi am spus pilde prin
proroci.
Ioel 2:28 După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor
proroci, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii.
Fapte 2:17 În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice
făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii
voştri vor visa visuri!
Ioan 5:19 Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Adevărat, adevărat că spun că Fiul nu
poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face TATĂL,
FACE ŞI Fiul întocmai.“
Ioan 5:20 Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari
decât acestea, ca voi să vă minunaţi.
Ioan 8:38 Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.
Ochi deschişi
Există un loc şi o nevoie de a avea ochii inimilor noastre deschişi de Duhul, astfel încât
să putem vedea vedenia de la Dumnezeu. Scripturile arată clar că nu oricine are ochii deschişi.
Trebuie să recunoaştem această lipsă şi nevoie şi să-L căutăm pe Dumnezeu şi El ne va deschide
ochii inimilor noastre.
Geneza 21:19 Şi Dumnezeu i-a deschis ochii şi ea a văzut un izvor de apă; s-a dus de a
umplut burduful cu apă şi a dat copilului să bea.
Numeri 22:31 Domnul a deschis ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Îngerul
Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Şi s-a plecat şi s-a aruncat cu faţa la pământ.
Numeri 24:2 Balaam a ridicat ochii şi a văzut pe Israel tăbărât, după seminţiile lui.
Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el.
Numeri 24:3 Balaam şi-a rostit prorocia şi a zis: Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor, omul
cu ochii deschişi.
Numeri 24:4 Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia Celui
atotputernic, cel ce cade (în transă) cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi...
Numeri 24:15 Balaam şi-a rostit prorocia şi a zis: Aşa zice Balaam, fiul lui Beor, aşa
zice omul care are ochii deschişi:
Numeri 24:16 Aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaşte planurile
Celui preaînalt, cel ce vede vedenia Celui atotputernic, cel ce cade (în transă) cu faţa la pământ
şi ai cărui ochi sunt deschişi...
Deuteronom 29:2 Moise a chemat pe tot Israelul şi le-a zis: Aţi văzut tot ce a făcut
Domnul sub ochii voştri, în ţara Egiptului, lui faraon, tuturor supuşilor lui şi întregii ţări
Deuteronom 29:3 Marile încercări pe care ţi le-au văzut ochii, minunile şi semnele
acelea mari.
Deuteronom 29:4 Dar Domnul nu v-a dat minte să pricepeţi, nici ochi să vedeţi, nici
urechi să auziţi până în ziua de azi.
1 Samuel 3:1 Tânărul Samuel slujea Domului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era
rar în vremea aceea, şi vedeniile nu erau dese.
1 Samuel 3:2 Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi şi nu mai putea să
vadă. El stătea culcat la locul lui.
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1 Samuel 3:3 Iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă; şi Samuel era culcat în
Templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu.
1 Samuel 3:4 Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: „Iată-mă!“
1 Samuel 3:5 Şi a alergat la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.“ Eli a răspuns: „Nu
te-am chemat; întoarce-te şi te culcă“ Şi s-a dus şi s-a culcat.
1 Samuel 3:6 Domnul a chemat din nou pe Samuel. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi
na zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.“ Eli a răspuns: „Nu te-am chemat, fiule, întoarce-te şi te
culcă.“
1 Samuel 3:7 Samuel nu cunoştea încă pe Domnul, şi cuvântul Domnului nu-i fusese
încă descoperit.
1 Samuel 3:8 Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Şi Samuel s-a
sculat, s-a dus la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.“ Eli a înţeles că Domnul cheamă pe
copil.
1 Samuel 3:9 Şi a zis lui Samuel: „Du-te, de te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, să spui:
„Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.“ Şi Samuel s-a dus să se culce la locul lui.
1 Samuel 3:10 Domnul a venit, S-a înfăţişat şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi:
„Samuele, Samuele!“ Şi Samuel a răspuns: „Vorbeşte, căci robul Tău ascultă.“
1 Samuel 3:15 Samuel a rămas culcat până dimineaţa, apoi a deschis uşile Casei
Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea.
2 Împăraţi 6:15 Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit. Şi
iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi care. Şi slujitorului a zis omului lui Dumnezeu: „Ah!
Domnul meu, cum vom face?“
2 Împăraţi 6:16 El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu
ei.“
2 Împăraţi 6:17 Elisei s-a rugat şi a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.“ Şi Domnul
a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui
Elisei.
Iov 33:15 El vorbeşte prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi
într-un somn adânc, când dorm, în patul lor.
Iov 33:16 Atunci El le dă înştiinţări şi le întipăreşte învăţăturile Lui.
Psalm 119:18 Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale.
Isaia 42:18 Ascultaţi, surzilor; priviţi şi vedeţi, orbilor!
Isaia 42:19 Cine este orb, dacă nu robul Meu, şi surd ca solul Meu pe care îl trimit? Cine
este orb ca prietenul lui Dumnezeu, şi orb ca robul Domnului?
Isaia 42:20 Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele; ai deschis urechile, dar n-ai auzit.
Isaia 44:18 Ei nu pricep şi nu înţeleg, căci li s-au lipit ochii, ca să nu vadă, şi inima, ca
să nu înţeleagă.
Ieremia 5:21 Ascultaţi lucrul acesta, popor fără minte şi fără inimă, care are ochi şi nu
vede, urechi, şi n-aude!
Plângeri 2:9 Porţile îi sunt cufundate în pământ; i-a nimicit şi rupt zăvoarele. Împăratul
şi căpeteniile sale sunt între neamuri. Lege nu mai au, şi chiar prorocii nu mai primesc nicio
vedenie de la Domnul.
Matei 13:15 Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis
ochii, ca să nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă
la Dumnezeu, şi să-i vindec.
Matei 13:16 Dar ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile noastre că aud!
Marcu 8:18 Aveţi ochi, şi nu vedeţi? Aveţi urechi, şi nu auziţi? Şi nu vă aduceţi aminte
deloc?
Ioan 12:40 Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă
cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.
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Fapte 28:27 Căci inima acestui norod s-a împietrit; ei aud greu cu urechile, şi-au închis
ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la
Dumnezeu, şi să-i vindec.
Romani 11:8 După cum este scris: „Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să
nu vadă şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.“
Romani 11:10 Să li se întunece ochii ca să nu vadă, şi spinarea să le-o ţii mereu
gârbovită.
2 Corinteni 4:18 Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se
văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veşnice.
Să ne uităm ca să vedem
Scriptura pune mare accent pe ridicarea ochilor şi pe a ne uita ca să vedem.
Geneza 18:1 Domnul i S-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avraam şedea la uşa
cortului, în timpul zădufului.
Geneza 18:2 Avraam a ridicat ochii şi s-a uitat; şi iată că trei bărbaţi stăteau în picioare
lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la uşa cortului, şi s-a aplecat până la pământ.
Geneza 31:10 Pe vremea când se înfierbântau oile, eu am ridicat ochii şi am văzut în vis
că ţapii şi berbecii care săreau pe capre şi pe oi erau bălţaţi, pestriţi şi seini.
Geneza 31:11 Şi Îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis: „Iacove!“ „Iată-mă“, am răspuns
eu.
Geneza 31:12 El a zis: „Ridică ochii şi priveşte: toţi ţapii şi berbecii care sar pe capre şi
pe oi sunt bălţaţi, pestriţi şi seini; căci am văzut tot ce ţi-a făcut Laban.
Exod 3:1 Moise păştea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat
turma până dincolo de pustiu şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.
Exod 3:2 Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui
rug. Moise s-a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc.
Exod 3:3 Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată şi
pentru ce nu se mistuie rugul.“
Exod 3:4 Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul
rugului şi a zis: „Moise! Moise!“ El a răspuns; „Iată-mă!“
Exod 3:5 Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea din
picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.“
Exod 3:6 Şi a adăugat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam,
Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.“ Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească
pe Dumnezeu.
Exod 16:9 Moise a zis lui Aaron: „Spune întregii adunări a copiilor lui Israel:
„Apropiaţi-vă înaintea Domnului; căci v-a auzit cârtirile“.
Exod 16:10 Şi, pe când vorbea Aaron întregii adunări a lui Israel, s-au uitat înspre
pustiu, şi iată că slava Domnului s-a arătat în nor.
Exod 16:11 Domnul, vorbind lui Moise, a zis:...
Iosua 5:13 Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată că un om
stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el şi i-a zis:
„Eşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?“
Iosua 5:14 El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului, şi acum am venit“.
Iosua s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat şi I-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?“
Iosua 5:15 Şi Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi încălţămintea din
picioare, căci locul pe care stai este sfânt“. Şi Iosua a făcut aşa.
1 Cronici 21:16 David a ridicat ochii şi a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ
şi cer şi ţinând în mâna sabia scoasă şi întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci David şi
bătrânii, înveliţi cu sac, au căzut cu faţa la pământ.
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Daniel 10:1 În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui
Daniel, numit Beltşaţar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vesteşte o mare nenorocire. El a fost
cu luare aminte la cuvântul acesta şi a priceput vedenia.
Daniel 10:5 Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine
de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz.
Daniel 10:6 Trupul lui era ca o piatră de crisolit, faţa îi strălucea ca fulgerul şi ochii îi
erau nişte flăcări ca de foc; dar braţele şi picioarele semănau cu nişte aramă lustruită, şi glasul
lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi.
Daniel 10:7 Eu, Daniel, am văzut singur vedenia; dar oamenii care erau cu mine n-au
văzut-o; totuşi, au fost apucaţi de o mare spaimă şi au luat-o la fugă ca să se ascundă.
Daniel 10:8 Eu am rămas singur şi am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat,
culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice vlagă.
Daniel 10:9 Am auzit glasul cuvintelor lui; şi pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am
căzut leşinat cu faţa la pământ.
Daniel 10:10 Şi iată că o mână m-a atins şi m-a aşezat tremurând pe genunchii şi mâinile
mele.
Daniel 10:11 Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit şi scump, fii cu luare aminte la
cuvintele pe care ţi le voi spune acum şi stai în picioare în locul unde eşti; căci acum sunt trimis
la tine!“ După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând.
Daniel 10:12 El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost
ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea
Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!
Daniel 10:13 Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de
zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit
biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei.
Daniel 10:14 Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în
vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.
Daniel 10:15 Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii în pământ şi am
tăcut.
Daniel 10:16 Şi iată că cineva care avea înfăţişarea copiilor oamenilor s-a atins de
buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit şi am zis celui ce stătea înaintea mea: Domnul meu,
vedenia aceasta m-a umplut de groază şi am pierdut orice putere!
Psalm 5:3 Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept.
Psalm 25:15 Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele
din laţ.
Psalm 123:1 La Tine îmi ridic ochii, la Tine care locuieşti în ceruri.
Psalm 123:2 Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor, şi ochii roabei, la mâna
stăpânei ei, aşa se uită ochii noştri la Domul Dumnezeul nostru. Până va avea milă de noi.
Psalm 141:8 De aceea, către Tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept ochii, la Tine caut
adăpost; nu-mi părăsi sufletul!
Isaia 8:17 Eu nădăjduiesc în Domul, care Îşi ascunde faţa de casa lui Iacov. În El îmi
pun încrederea.
Isaia 17:7 În ziua aceea, omul se va uita spre Făcătorul său, şi ochii i se vor întoarce spre
Sfântul lui Israel.
Isaia 17:8 Nu se va mai uita spre altare, care sunt lucrarea mâinilor lui, şi nu va mai privi
la ce au făcut degetele lui, la idolii Astarteei şi la stâlpii închinaţi soarelui.
Isaia 40:26 Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să
meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi
tăria Lui, că una nu lipseşte.
Ezechiel 1:1 În al treizecilea an, în a cincea zi a lunii a patra, pe când eram între prinşii
de război de la râul Chebar, s-au deschis cerurile şi am avut vedenii dumnezeieşti.
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Ezechiel 1:4 M-am uitat şi iată că a venit de la miazănoapte un vânt năprasnic, un nor
gros şi un snop de foc care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia
lucea ca o aramă lustruită, care ieşea din mijlocul focului.
Ezechiel 2:9 M-am uitat, şi iată că o mână era întinsă spre mine şi ţineam o carte în chip
de sul.
Ezechiel 8:3 El a întins ceva ca o mână şi m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit
între pământ şi cer şi m-a dus în vedenii dumnezeieşti, la Ierusalim, la uşa porţii de la curtea
dinăuntru, care caută spre miazănoapte, unde era locul idolului geloziei care stârnea gelozia
Domnului.
Ezechiel 8:4 Ş iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, aşa cum o văzusem în
vale.
Ezechiel 8:5 El mi-a zis: „Fiul omului, ia ridică ochii spre miazănoapte!“ Am ridicat
ochii spre miazănoapte; iată că idolul acesta al geloziei era la miazănoapte de poarta altarului, la
intrare.
Ezechiel 8:7 Atunci m-a dus la poarta curţii. M-am uitat şi iată că era o gaură în perete!
Ezechiel 10:1 M-am uitat, şi iată că pe cerul care era deasupra capului heruvimilor era
ceva ca o piatră de safir; deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie.
Ezechiel 10:9 M-am uitat, şi iată că lângă heruvimi erau patru roţi; o roată lângă un
heruvim, şi o roată lângă celălalt heruvim; dar roţile acestea străluceau ca o piatră de crisolit.
Ezechiel 44:1 M-a adus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaş, dinspre răsărit. Dar
era închisă.
Ezechiel 44:4 M-a dus apoi la poarta de miazănoapte, înaintea casei Templului. M-am
uitat şi iată că slava Domnului umplea Casa Domnului! Şi am căzut cu faţa la pământ.
Ezechiel 44:5 Domnul mi-a zis: „Fiul omului, fii cu luare aminte, uită-te cu ochii tăi şi
ascultă cu urechile tale tot ce-ţi voi spune cu privire la toate rânduielile Casei Domnului şi cu
privire la toate legile ei; priveşte cu băgare de seamă intrarea Casei şi toate ieşirile Sfântului
Locaş!
Daniel 12:5 Şi eu, Daniel, m-am uitat şi iată că alţi doi oameni stăteau în picioare, unul
dincoace de râu, şi altul dincolo de malul râului.
Zaharia 1:18 Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că erau patru coarne!
Zaharia 2:1 Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că era un om care ţinea în mână o
funie de măsurat.
Zaharia 4:2 El m-a întrebat: „Ce vezi?“ Eu am răspuns: „M-am uitat, şi iată că este un
sfeşnic cu totul de aur, şi deasupra lui, un vas cu untdelemn, şi pe el, şapte candele cu şapte ţevi
pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului.“
Zaharia 5:1 Am ridicat din nou ochii şi m-am uitat, şi iată că era un sul de carte care
zbura.
Zaharia 5:5 Îngerul care vorbea cu mine a înaintat şi mi-a zis: „Ridică ochii şi priveşte
ce iese de acolo“.
Zaharia 5:9 Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că s-au arătat două femei. În aripile
lor sufla vântul; ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ şi cer.
Zaharia 6:1 Am ridicat din nou ochii şi m-am uitat, şi iată că patru care ieşeau dintre doi
munţi; şi munţii erau de aramă.
Fapte 7:55 Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui
Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu...
Apocalipsa 4:1 După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer.
Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis:
„Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!“
Apocalipsa 6:8 M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea
Moartea, şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Şi s-a dat putere peste a patra parte
a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului.
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Apocalipsa 14:1 Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi
împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi
Numele Tatălui Său.
Apocalipsa 14:14 Apoi m-am uitat şi iată un nor alb; şi pe nor şedea Cineva care semăna
cu un fiu al omului, pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită.
Apocalipsa 15:5 După aceea, am văzut deschizând-se în cer Templul cortului mărturiei
Văzătorii
Profeţii mai erau numiţi văzători. Ei erau oameni care vedeau în lumea spirituală
vedeniile Dumnezeului Atotputernic. Acesta era un titlu comun şi o slujbă în Scriptură şi are
nevoie să fie restaurat în viaţa Bisericii. Avem nevoie să antrenăm din nou profeţi care sunt
văzători. În Noul Legământ perdeaua a fost sfâşiată, şi acum noi toţi avem acces direct înaintea
sălii tronului Dumnezeului Atotputernic. Noi toţi putem profeţi (1 Corinteni 14:31).
2 Samuel 15:27 ... Ţadoc... un văzător...
2 Samjuel 24:11 ... Gad, văzătorul lui David...
1 Cronici 25:5 ... Heman, văzătorul împăratului...
1 Cronici 29:29 ... Samuel văzătorul...
2 Cronici 9:29 ... Ieedo văzătorul...
2 Cronici 19:2 ... Hanani văzătorul...
2 Cronici 29:30 ... Asaf văzătorul...
2 Cronici 35:15 ... Iedutun văzătorul împăratului
Amos 7:12 ... Amos... văzătorule...
1 Samuel 9:9 (Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea:
„Haidem să mergem la văzător!“ Căci acela care se numeşte azi proroc, se numea odinioară
văzător.)
1 Samuel 9:10 Saul a zis slugii: „Ai dreptate; haidem să mergem!“ Şi s-au dus în cetatea
unde era omului lui Dumnezeu.
1 Samuel 9:11 Pe când se suiau ei spre cetate, au întâlnit nişte fete care ieşiseră să scoată
apă, şi le-au zis: „Aici este văzătorul?“
Responsabilităţile văzătorilor
Responsabilităţile văzătorilor includeau consultarea şi sfătuirea împăraţilor, încurajarea
poporului, împărtăşirea Cuvântului lui Dumnezeu poporului şi înregistrarea Cuvântului lui
Dumnezeu.
2 Samuel 24:11 A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel
prorocului Gad, văzătorul lui David:
2 Samuel 24:12 Du-te şi spune-i lui David: Aşa vorbeşte Domnul: Îţi pun înainte trei
nenorociri; alege una din ele, şi te voi lovi cu ea.
2 Împăraţi 17:13 Domnul a înştiinţat pe Israel şi Iuda prin toţi prorocii Lui, prin toţi
văzătorii şi le-a zis: Întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele şi păziţi poruncile şi rânduielile
Mele, urmând în totul Legea pe care am dat-o părinţilor voştri şi pe care v-am trimis-o prin robii
Mei prorocii.
1 Cronici 9:22 De toţi erau două sute doisprezece aleşi ca uşieri ai pragurilor şi scrişi în
spiţele de neam, după satele lor. David şi văzătorul Samuel îi puseseră în slujba lor.
1 Cronici 17:3 În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan:...
1 Cronici 17:4 Du-te şi spune robului Meu David: Aşa vorbeşte Domul: Nu tu Îmi vei
zidi o Casă de locuit.
1 Cronici 17:15 Natan a spus lui David toate aceste cuvinte şi toată vedenia acesta.
1 Cronici 21:9 Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul lui David....
1 Cronici 21:10 Du-te şi spune lui David: Aşa vorbeşte Domnul: Îţi pun înainte trei
urgii, alege una din ele, şi te voi lovi cu ea.
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1 Cronici 26:28 Tot ce fusese închinat de Samuel văzătorul, de Saul, fiul lui Chis, de
Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Ţeruiei, toate lucrurile închinate erau sub paza lui Şelomit şi a
fraţilor săi.
1 Cronici 29:29 Faptele împăratului David, cele dintâi şi cele de pe urmă, sunt scrise în
cartea lui Samuel, văzătorul, şi în cartea prorocului Natan, şi în cartea prorocului Gad.
2 Cronici 9:29 Celelalte fapte ale lui Solomon, cele dintâi şi cele de pe urmă, nu sunt
scrise oare în cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahia din Silo şi în descoperirile prorocului
Ieedo despre Ieroboam, fiul lui Nebat?
2 Cronici 12:15 Faptele lui Roboam, cele dintâi şi cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în
cartea prorocului Şemaia şi a prorocului Ido, în cărţile spiţelor de neam? Totdeauna a fost război
între Roboam şi Ieroboam.
2 Cronici 16:7 În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, şl
i-a zis: Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei, şi nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul
tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale.
2 Cronici 16:8 Etiopienii şi libienii nu alcătuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de care
şi călăreţi? Şi totuşi Domnul i-a dat în mâinile tale, pentru că te sprijineşti pe El.
2 Cronici 16:9 Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe
aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta, căci de acum
vei avea războaie.
2 Cronici 16:10 Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat
împotriva lui. Tot în acelaşi timp, Asa a apăsat şi pe unii din popor.
2 Cronici 29:25 A pus pe leviţi în casa Domnului cu chimvale, lăute şi harpe, după
rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului, şi prorocului Natan, căci astfel era porunca
Domnului dată prin prorocii Săi.
2 Cronici 32:32 Celelalte fapte ale lui Ezechia şi faptele lui evlavioase sunt scrise în
vedenia prorocului Isaia, fiul lui Amoţ, în cartea împăraţilor lui Iuda şi Israel.
2 Cronici 33:18 Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui şi
cuvintele prorocilor care i-au vorbit în Numele Domnului Dumnezeului lui Israel sunt scrise în
faptele împăraţilor lui Israel.
2 Cronici 33:19 Rugăciunea lui şi felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele şi
nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălţimi şi a înălţat idoli Astarteei şi chipuri cioplite, înainte
de a se smeri, sunt scrise în cartea lui Hozai.
2 Cronici 35:15 Cântăreţii, fiii lui Asaf, stăteau la locul lor, după rânduiala lui David, lui
Asaf, lui Heman şi lui Iedutum, văzătorul împăratului. Uşierii de asemenea erau la fiecare uşă.
N-au avut nevoie să se abată de la slujba lor, căci fraţii lor, leviţii, au pregătit ce era pentru ei.
Ezechiel 40:2 M-a dus acolo în nişte vedenii dumnezeieşti şi m-a aşezat pe un munte
foarte înalt; spre miazăzi de acest munte era ceva ca o cetate zidită.
Ezechiel 40:4 Omul acela mi-a zis: Fiul omului, priveşte cu ochii tăi, ascultă cu urechile
tale şi ia aminte la toate lucrurile pe care ţi le voi arăta; căci ai fost adus aici ca să ţi le arăt. Fă
cunoscut casei lui Israel tot ce vei vedea.
Ezechiel 40:6 A mers la poarta de răsărit şi i-a suit treptele. A măsurat pragul porţii, care
era lat de o prăjină, şi celălalt prag, care era lat de o prăjină.
Habacuc 2:2 Domnul mi-a răspuns şi a zis: Scrie prorocia şi sap-o pe table, ca să se
poată citi uşor.
Habacuc 2:3 Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi
nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.
Apocalipsa 1:10 În ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas
puternic, ca sunetul unei trâmbiţe...
Apocalipsa 1:11 ... care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Ce
vezi, scrie într-o carte...
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Apocalipsa 1:14 Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca
para focului...
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Apendice F
Visuri şi vedenii în istoria Bisericii
Visurile şi vedeniile nu doar că sunt foarte răspândite în fiecare dispensaţie a
Bibliei, dar ele au reprezentat şi o parte consistentă a istoriei Bisericii. Pentru a vă da
o imagine mai clară a experienţei Bisericii cu visurile şi vedeniile de-a lungul
ultimilor 2000 de ani, vă ofer următoarele exemple:
Augustin
Mai degrabă decât să ignore visurile, aşa cum făcea Biserica din perioada sa,
Augustin a alocat întreaga Carte a Douăsprezecea din opera De Genesi ad Litteram
pentru a explica înţelegerea sa referitoare la visuri şi vedenii.
Policarp
Cartea Martyrdom of Polycarp ne vorbeşte despre rugăciunea lui Policarp nu
cu mult înainte de martiriul lui şi despre cum a fost informat printr-o vedenie
simbolică despre ce urma să se întâmple în scurt timp. El a văzut perna de sub capul
lui luând foc şi a înţeles că această imagine a distrugerii semnifica prinderea lui
iminentă şi moartea.
Iustin Martirul
În scrierile lui, Martirul a spus că visurile sunt trimise de duhuri. El credea că
visurile sunt trimise şi de duhuri rele, şi de Dumnezeu.
Irineu
Respingând speculaţiile gnostice în scrierile sale, Irineu a precizat punctul lui
de vedere clar referitor la visuri şi la viaţa creştină. În lucrarea lui principală, Contra
ereziilor, Irineu a comentat apreciativ şi inteligent visul lui Petru din al cincilea
capitol din Fapte; el credea că visul în sine era o dovadă a autenticităţii experienţei
lui Petru. El a accentuat şi legitimitatea visului lui Pavel la Troas. El a dedus, de
asemenea, din visurile lui Iosif din Matei, că ele arată cât de aproape era el de
adevăratul Dumnezeu. Într-un alt loc, el a explicat că, deşi Dumnezeu Însuşi este
invizibil direct pentru ochi, El ne dă vedenii şi visuri prin care exprimă imaginea
naturii şi gloriei Sale.
Clement
Vorbind despre natura şi semnificaţia visului, Clement îndeamnă: „Noi, care
suntem fiii adevăratei lumini, să nu închidem uşa în faţa luminii; ci să ne întoarcem
spre noi înşine, iluminând ochii omului lăuntric şi uitându-ne ţintă la adevărul însuşi
şi, primind valurile lui, să revelăm clar şi inteligibil astfel de visuri ca fiind
adevărate... Astfel, asemenea visuri considerate adevărate, potrivit celui care
reflectează corect, sunt gândurile unui suflet sobru, care nu este distras în acel timp
de bolile trupului şi care se consiliază pe sine în cel mai bun mod... Deoarece, dacă Îl
contemplă întotdeauna pe Dumnezeu şi este permanent în conversaţie cu El, ceea ce
îi inoculează trupului o stare de veghe, omul se ridică la nivelul harului angelic şi
prin practicarea vegherii se prinde eternitatea vieţii“ (Stromata, sau Miscellanies).
Origen
În răspunsul lui măreţ dat păgânilor, Contra Celsus, Origen apără vedenia din
Biblie, spunând: „Noi, totuşi, atât cât putem, vom susţine poziţia noastră, afirmând
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în continuare că - deoarece este o chestiune de credinţă faptul că în vis în minţile
multora au fost aduse impresii, unele dintre ele referitoare la lucruri divine şi altele,
la evenimente viitoare din această viaţă, cu claritate sau în mod misterios - un lucru
se manifestă pentru toţi cei care acceptă doctrina providenţei: deci cum este absurd
să spui să mintea care poate primi impresii într-un vis ar trebui primească şi vedenie
în stare de trezire, în beneficiul celui care primeşte impresiile sau al celor care aud
relatarea aceasta de la el?“
Făcând această paralelă între visuri şi vedenii, Origen continuă să discute
despre natura visurilor. În Contra Celsus, Origen mai declară că mulţi creştini au
fost convertiţi de la căile lor păgâne prin acest tip de descoperire directă în vieţile lor
în vedenii avute în stare de trezire şi în visuri de noapte, El a arătat clar că sunt
cunoscute multe cazuri de astfel de convertiri.
Tertullian
Tertullian a dedicat opt capitole din lucrarea lui Tratat despre suflet, sau De
Anima, studiului somnului şi visurilor. El credea că toţi oamenii visează şi a dovedit
asta prin mişcarea copiilor care dorm. El credea că visurile apar din patru surse:
demoni, Dumnezeu, visuri naturale pe care le creează sufletul şi „starea extatică şi
condiţiile ei specifice“, sau, cu alte cuvinte, inconştientul. El mai arată că „De aceea,
noi – care recunoaştem şi tratăm cu veneraţie, chiar aşa cum facem profeţiile,
vedeniile moderne ca fiind promise nouă în egală măsură, şi considerăm celelalte
puteri ale Duhului Sfânt ca pe o acţiune a Bisericii pentru care, de asemenea, El a
fost trimis, ca să administreze toate darurile în toţi, aşa cum Domnul le-a împărţit
fiecăruia...“
Tascius Ciprian, episcop al Cartaginei în 250 d.Hr.
În scrisoarea către Florentius Pupianus, el a spus: „Deşi ştiu că pentru unii
oameni visurile par ridicole şi vedeniile, prosteşti, totuşi cu siguranţă ei ar crede mai
degrabă în opoziţia la preoţi decât în preoţi“. Într-o altă scrisoare, el a scris că
Dumnezeu conduce fiecare consiliu al Bisericii prin „vedenii multe şi manifeste“. El
l-a lăudat pe cititor, Celerinus, deoarece convertirea lui la Biserică a avut loc printr-o
vedenie de noapte.
Lactantius, ales de Constantin cel Mare tutore al fiului lui
În Instituţiile divine, el a inclus un capitol, „Folosirea raţiunii în religie; şi
despre visuri, prevestiri, oracole şi minuni similare“, în care a citat exemple care să
arate că prin visuri este dată uneori păgânilor, ca şi creştinilor, o cunoaştere a
viitorului. Exemplul lui de eroare logică este acela al unui om care a visat că nu ar
trebui să creadă în visuri.
Constantin
Lactantius scrie despre vedenia divină care i-a adus lui Constantin marea sa
victorie din anul 300 d.Hr. Povestea începe cu el fiind în nevoie disperată şi
strigându-L pe Dumnezeu pentru ajutor. „De aceea L-a chemat cu rugăciune sinceră
şi cu implorări să-i reveleze Cine e El şi să-Şi întindă mâna dreaptă să-l ajute în
greutăţile lui. Şi în timp ce el se ruga aşa, cu rugăciune ferventă, i-a apărut din cer
cel mai minunat semn, o relatare care poate ar fi fost greu de crezut dacă ar fi făcut-o
altcineva. Dar, din moment ce însuşi împăratul victorios, la mult timp după asta, i-a
povestit-o scriitorului acestei istorii, când a fost onorat de cunoştinţa şi compania lui,
şi a confirmat declaraţia lui prin jurământ, cine ar putea ezita să ateste povestirea,
mai ales că mărturia de după i-a stabilit autenticitatea? El a spus că pe la amiază,
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când ziua începea să se ducă, a văzut cu ochii lui trofeul unei cruci de lumină în
ceruri, deasupra soarelui, cu inscripţia CUCEREŞTE PRIN ASTA. La acest semn, el
însuşi a fost lovit de uimire şi de asemenea şi întreaga lui armată, care l-a urmat în
această expediţie şi a fost martoră la acest miracol.
El a mai spus că s-a îndoit în sinea lui în legătură cu importanţa pe care ar
putea să o aibă această apariţie. Şi pe când continua să cântărească semnificaţia
acestui fapt, a venit deodată noaptea; apoi în somn i-a apărut Hristosul lui Dumnezeu
cu acelaşi semn pe care îl văzuse în ceruri şi i-a poruncit să facă o copie a acelui
semn pe care l-a văzut în ceruri şi să o folosească drept protecţie în toate luptele cu
duşmanii.
La sfârşitul zilei s-a ridicat şi le-a povestit minunea prietenilor lui; şi apoi,
chemând laolaltă pe toţi lucrătorii în aur şi pietre preţioase, a stat în mijlocul lor şi
le-a descris semnul pe care îl văzuse, poruncindu-le să-l reprezinte în aur şi pietre
preţioase. Şi eu însumi am avut ocazia să văd această reprezentare.“ (Viaţa lui
Constantin I, 28-30).
Socrate
Unul dintre visurile pe care Socrate le-a menţionat a fost acela al lui Ignatius al
Antiohiei. Ignatius a avut o vedenie a unor îngeri care cântau imnuri în cântări
alternative şi astfel a introdus modul de cântare antifonic (Ecclesiastical History,
Vol. 35 şi 36, de Theodoret).
Atanasie, episcop al Alexandriei din 328 până în 373
În capodopera sa de apologetică creştină Împotriva păgânilor, el a scris:
„Adesea, când trupul este liniştit şi se odihneşte şi doarme, omul se mişcă în interior
şi priveşte la ce e în afara lui, călătorind în alte ţări, întâlnindu-şi cunoştinţele şi
adesea prin aceste mijloace ghicind sau prevăzând acţiunile din acea zi. Dar cum
poate să se datoreze asta sufletului raţional, în care omul gândeşte şi percepe
lucrurile de dincolo de el însuşi?
... Căci, dacă şi atunci când este unit şi conectat cu trupul, sufletul nu este
închis în trup sau proporţional cu dimensiunile mici ale trupului, ci adesea, când
trupul stă în pat, nu se mişcă şi e într-un somn foarte profund, sufletul rămâne treaz
datorită propriei lui puteri şi transcende puterea naturală a trupului şi, călătorind
departe de trup în timp ce rămâne în el, îşi imaginează şi vede lucrurile de deasupra
pământului şi adesea chiar poartă conversaţii cu sfinţii şi cu îngerii care sunt
deasupra existenţei pământeşti şi trupeşti, şi se apropie de ei cu încrederea purităţii
inteligenţei sale; nu va avea mai clar cunoaşterea nemuririi cu atât mai mult atunci
când este separat de trup la momentul hotărât de Dumnezeu?“ (II.31.5 şi 33.3).
Grigorie de Nyssa
În opera sa filosofică majoră Despre facerea omului, Grigorie se referă direct
la înţelesul şi locul somnului şi al visurilor în viaţa omului. El credea că atunci când
omul doarme simţurile şi raţiunea se odihnesc şi că părţile mai puţin raţionale ale
sufletului apar şi preiau controlul. Dar raţiunea nu este eliminată, ci mocneşte ca un
foc şi apoi se manifestă prin înţelegeri pe care studiile moderne pe marginea
visurilor le numesc „secondary mentation“.
El a continuat şi a spus că, „în timp ce toţi oamenii sunt călăuziţi de minţile
lor, sunt câţiva, puţini, care sunt consideraţi vrednici de o comunicare divină
evidentă: astfel, în timp ce imaginaţia din somn apare în mod natural la fel pentru
toţi, unii, nu toţi, împărtăşesc prin intermediul visurilor o manifestare divină...“
Argumentul lui a fost că există o preştiinţă care vine într-un mod necunoscut prin
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partea nonraţională a sufletului – „inconştient“, potrivit psihanalizei moderne – şi
prin această parte a sufletului Dumnezeu Însuşi comunică direct.
Grigorie a enumerat celelalte înţelesuri pe care visurile le pot avea, oferind o
schiţă destul de completă pe marginea acestui subiect. El a sugerat că visurile pot
furniza simple reminiscenţe ale ocupaţiilor şi evenimentelor zilnice. Sau ele pot
reflecta starea trupului, foamea sau setea, sau starea emoţională a personalităţii.
Visurile pot fi înţelese şi în practica medicală ca oferind indicii despre bolile
trupului. Într-adevăr, departe de a exprima o credinţă superstiţioasă, Grigorie a expus
destul de bine principiul pe care se bazează azi studiul analitic al visurilor.
Grigorie a mai povestit, într-o predică intitulată „Lauda celor Patruzeci de
Martiri“, despre un vis pe care l-a avut când aştepta o sărbătoare în onoarea
soldaţilor care fuseseră martirizaţi. În acest vis, martirii l-au provocat pe Grigorie
pentru letargia lui creştină şi asta a avut un efect profund asupra vieţii lui.
Este clar că din punct de vedere psihologic, practic şi personal, Grigorie de
Nyssa a crezut că visul poate fi o revelaţie a profunzimii de dincolo de ego-ul uman.
Vasile cel Mare
În comentariul său la Isaia, Vasile arată că „enigmele în visuri au o afinitate
strânsă cu acele lucruri care sunt relatate în sens alegoric sau ascuns în Scriptură.
Iosif şi Daniel, prin darul profeţiei, au interpretat visuri, deoarece forţa raţiunii, prin
ea însăşi, nu este suficient de puternică pentru a ajunge la adevăr (S. Basilii Magni,
Commentarium in Isaiam Prophetam, Prooemium 6f., J.-P. Migne, Patrologiae
Graecae, Paris, 1880, Vol. 30, Col. 127-30).
Faptul că Vasile a crezut în continuare că merită să ia în considerare visurile
este indicat de scrisoarea pe care i-a scris-o unei femei, în care el interpreta visul pe
care ea i-l trimisese. El i-a sugerat că visul ei însemna că ea era pe punctul de a
petrece mai mult timp în „contemplarea şi cultivarea spirituală a vedeniei mentale
prin care Dumnezeu obişnuieşte să fie văzut“.
Grigore de Nazianz
În a doua lui carte de poeme, Grigore scrie: „Şi Dumnezeu m-a chemat din
adolescenţă în visurile mele nocturne şi am ajuns la scopul suprem al înţelepciunii“
(S. Gregorii Theologi, Carminum, Liber II, 994-95O). În altă parte el a spus că
această vedenie nocturnă a fost scânteia ascunsă care a făcut ca toată viaţa lui să fie
în flăcări pentru Dumnezeu. Într-unul dintre poemele lui, el vorbea despre abilitatea
demonilor de a ne vorbi şi ei prin visuri. „Dedică-te să nu te încrezi prea mult în
bătaia de joc la adresa visurilor, nici să nu te laşi înspăimântat de nimic; nu deveni
îngâmfat de vedeniile îmbucurătoare, pentru că adesea un demon se pregăteşte să-ţi
întindă capcane“ (Carminum, Liber I, 608-9, rândurile 209-12).
Sfântul Ioan Hrisostom
În comentariul lui la Fapte, primul volum, el arată că „pentru unii harul este
împărtăşit prin visuri, pentru alţii este turnat direct. Pentru că într-adevăr profeţii au
văzut prin visuri şi au primit revelaţii.” Potrivit lui Hrisostom, visurile le sunt trimise
celor ale căror voinţe sunt ascultătoare de Dumnezeu. Pentru că ei n-au nevoie de
vedenii sau de manifestări divine surprinzătoare, şi i-a menţionat pe Iosif, tatăl lui
Isus, şi pe Petru şi Pavel, ca exemple ale acestui adevăr (Homilies on Matthew,
IV.10f., 18; v.5).
Sinesio de Cirene
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Sinesio a scris o carte întreagă despre visuri. El a spus că „un om învaţă în
timp ce este treaz, altul, în timp ce doarme. Dar în starea de trezie omul este
învăţătorul, pe când Dumnezeu este Cel care face visurile rodnice cu propriul Lui
curaj, astfel încât învăţarea şi atingerea sunt unul şi acelaşi lucru. Acum, să faci pe
cineva să fie rodnic este mai mult decât să înveţi pe cineva” (Augustine Fitzgerald,
Eseurile şi imnurile lui Sinesio de Cirene, Londra, Universitatea Oxford Press, 1930,
p. 332 [din Privitor la Visuri]).
Sinesio a expus un motiv solid pentru a discuta despre visuri şi apoi a
enumerat binecuvântările care pot veni prin studierea lor. Pentru sufletul curat care
primeşte cu claritate impresii, un studiu corect al visurilor aduce cunoaşterea
viitorului, cu tot ce implică aceasta. Informaţie importantă este oferită şi despre
disfuncţiile din trup şi despre cum pot fi ele rezolvate. Şi mai important, această
încercare face ca sufletul să ia în considerare lucrurile imateriale şi, astfel, chiar dacă
a fost început doar pentru a oferi cunoaşterea viitorului, îndreaptă sufletul spre
Dumnezeu şi dezvoltă dragoste pentru El. Sinesio a mai spus cum l-au ajutat pe el
visurile în scrierile lui şi în alte încercări ale sale şi cum ele le-au dat adesea speranţă
oamenilor apăsaţi de greutăţile vieţii.
El s-a distrat pe seama oamenilor care se încred în cărţile populare despre vis
şi a insistat asupra faptului că numai prin verificarea visurilor cu experienţa pot fi ele
înţelese. Natura lor de bază este personală şi ele trebuie înţelese de cel care visează
în temenii propriei lui vieţi. Unele dintre ele par să fie revelaţii directe ale lui
Dumnezeu, dar sunt şi multe visuri care sunt obscure şi dificil de interpretat. El a
sugerat ca oricine care le studiază serios să păstreze o înregistrare astfel încât să-şi
cunoască viaţa din timpul somnului la fel de bine cum o cunoaşte pe cea de când e
treaz.
El chiar a văzut legături între mitologie şi visuri şi şi-a explicat credinţa că
mitul se bazează pe vis; un interes real pentru mitologie ajută un om să găsească
înţelesuri vitale în propriile lui visuri. În sfârşit, Sinesio a arătat motivul pentru
credinţa lui că visurile dau indicii despre viaţa veşnică. Aşa cum este starea de somn
pentru starea de trezie, aşa este viaţa sufletului după moarte pentru viaţa din timpul
visului şi astfel această stare ne dă unele idei despre felul de viaţă pe care o duce
sufletul după moarte.
Ambrozie
În celebra lui scrisoare către Teodosie în care îl chema la pocăinţă, el a
declarat că Dumnezeu într-un vis i-a interzis să sărbătorească Cina Domnului
împreună cu împăratul dacă nu se pocăia. Acestea sunt cuvintele lui dramatice:
„Scriu cu mâna mea această scrisoare pe care numai tu ai voie să o citeşti... Am fost
avertizat, nu de un om, nu printr-un om, ci în întregime de El, că îmi este interzis să
fac asta. Pentru că atunci când eram nerăbdător, în noaptea în care mă pregăteam de
sărbătoare, mi-ai apărut într-un vis venind în Biserică, şi nu mi s-a permis să aduc
sacrificiu... Dumnezeul nostru ne avertizează în multe feluri, prin semne din cer, prin
preceptele profeţilor, prin vedenii, chiar şi pe păcătoşi. El vrea ca noi să înţelegem,
să-L implorăm să elimine orice perturbare... ca credinţa şi pacea Bisericii... să
continue” (Sf. Ambrozie, Letter LI 14).
Augustin spune cum i-a revelat Dumnezeu Sfântului Ambrozie într-un vis
locaţia ascunsă a trupurilor a doi sfinţi martirizaţi, care astfel au fost recuperaţi şi li
s-au adus onorurile cuvenite (Sf. Ambrozie, Letter XXII; Sf. Augustin, Confesiuni,
IX [VII] 16; Cetatea lui Dumnezeu, XXII 8).
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În celelalte scrieri teologice ale Sfântului Ambrozie, el a arătat că un înger care
vorbeşte în vis acţionează sub călăuzirea Duhului Sfânt, din moment ce puterile
angelice sunt supuse Lui şi sunt mişcate de El.
Augustin
Aşa cum am menţionat deja la primul nume din această serie, Augustin a scris
mult despre locul şi înţelegerea visurilor în viaţa creştină. Studiul lui asupra
percepţiilor a fost la fel de sofisticat ca oricare altul din lumea antică. El a văzut
realitatea constând din obiecte exterioare la care reacţionăm cu trupurile noastre şi
din impresiile avute în urma acestei experienţe a simţurilor, impresii care sunt
„mentale“ ca natură. Atunci avem percepţia interioară a acestei experienţe a
simţurilor şi în final speciile mentale în forma lor amintită. Este acţiunea ego-ului
care uneşte aceste percepţii cu obiectul.
Într-un loc el numeşte facultatea imaginaţiei ca fiind podul care face legătura
dintre obiect şi conştiinţă, prezentând astfel aproape acelaşi mod de a gândi ca acela
al lui Sinesio de Cirene. Augustin a văzut omul ca având un ochi exterior care
porneşte şi mediază impresiile simţurilor şi un ochi interior care observă şi are de-a
face cu aceste realităţi „mentale“ adunate şi depozitate care se numesc „memorie“.
În plus faţă de realităţile care vin din percepţiile noastre exterioare şi din
percepţiile interioare ale „amintirilor“, realităţile spirituale autonome (îngeri şi
demoni) pot să se prezinte direct ochiului interior. Ele sunt de aceeaşi natură ca
realităţile „mentale“ sau fizice stocate pe care le percepem în interior. Augustin scrie
că oamenii, în somn sau transă, pot experimenta conţinuturi care vin din memorie
„sau din altă forţă ascunsă prin anumite amestecuri spirituale ale unei substanţe
spirituale similare“ (Sf. Augustin, Despre Trinitate, XI. 4.7).
Realităţile autonome sunt ne-fizice; dar ele pot fie să-şi asume o aparenţă
corporală şi să fie experimentate prin ochiul exterior, fie să fie prezentate direct
conştiinţei prin ochiul interior în visuri, vedenii şi transe. De aceea prin visuri omul
este prezentat cu un întreg depozit de amintiri inconştiente şi conţinuturi spontane;
lui i se dă acces la o lume pe care părinţii au numit-o „tărâmul duhului“.
Aşa cum îngerii au contact direct cu spiritul omului şi îşi prezintă mesajele în
faţa ochiului interior, şi demonii au. „Ei conving (oamenii), oricum, în moduri
minunate şi nevăzute, intrând prin intermediul acestei viclenii a propriilor lor trupuri
în trupurile unor oameni care nu sunt conştienţi şi prin anumite vedenii imaginare
amestecându-se cu gândurile oamenilor când ei sunt treji sau dorm“ (The Divination
of Demons, V. 9, N.Y., Fathers of the Church, Inc., 1955, Vol. 27, p. 430).
În plus faţă de prezentarea unei teorii despre visuri şi vedenii, Augustin a adus
în scrierile sale şi numeroase exemple de visuri providenţiale. Unul dintre cele mai
importante dintre ele a fost faimosul vis al mamei sale Monica, în care ea s-a văzut
pe sine însăşi stând pe un instrument de măsurare, în timp ce un tânăr a cărui faţă
strălucea de zâmbet s-a apropiat de ea. Ea plângea şi când el a întrebat-o de ce ea i-a
spus de durerea ei că fiul său s-a îndepărtat de Hristos. El i-a spus să se uite şi
deodată ea l-a văzut pe Augustin stând pe aceeaşi riglă cu ea şi a fost mângâiată.
Înţelegând semnificaţia simbolismului, ea a putut continua să se roage pentru el cu
răbdare şi speranţă; visurile şi vedeniile ei sunt menţionate şi în alte câteva locuri în
Confesiuni (The Confessions, III. 19; V. 17; VI. 23; VIII. 30).
Ieronim
La începutul vieţii sale, Ieronim a fost împărţit între citirea clasicilor şi a
Bibliei, până când a avut acest vis. „Deodată am fost luat în duhul şi târât înaintea
scaunului de judecată al Judecătorului; şi acolo lumina era atât de puternică, şi cei
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care stăteau în jur radiau atât de tare, încât m-am aruncat la pământ şi nu am
îndrăznit să mă uit în sus.
Întrebat cine şi ce eram, am răspuns: «Sunt creştin». Dar cel care prezida a
spus: «Minţi, tu eşti un discipol al lui Cicero, nu al lui Hristos. Pentru că «acolo unde
este comoara ta, acolo va fi şi inima ta“». Imediat m-am întristat şi printre loviturile
cu biciul – pentru că El ordonase să fiu biciuit – eram torturat încă şi mai sever de
focul conştiinţei, gândindu-mă în sinea mea la versetul «În mormânt cine Îţi va
aduce mulţumiri?»
Din cauza tuturor acestor lucruri am început să plâng şi să mă jelesc, spunând:
«Ai milă de mine, Doamne: ai milă de mine.» Chiar şi printre sunetele biciului se
făcea auzit acest strigăt. Într-un târziu trecătorii, căzând la picioarele Celui care
prezida, s-au rugat ca El să aibă milă de tinereţea mea şi să-mi dea loc să mă
pocăiesc de eroarea mea. El ar putea totuşi, L-au implorat ei, să mă tortureze dacă
voi mai citi vreodată cuvintele Neamurilor...
În consecinţă, am făcut un jurământ şi am chemat numele Lui, spunând:
«Doamne, dacă voi mai avea vreodată cărţi de-ale lumii sau dacă voi mai citi
vreodată astfel de lucruri, m-am dezis de Tine.» Lăsat liber pe baza acestui jurământ,
m-am întors în lumea de sus şi, spre surprinderea tuturor, am deschis asupra lor ochii
atât de plini de lacrimi încât starea mea i-a convins chiar şi pe cei neîncrezători. Şi că
acesta nu a fost un vis avut în somn, ca acelea de care ne batem adesea joc, chem să
mărturisească tribunalului în faţa căruia stau şi teribila judecată de care m-am
temut... Mărturisesc că umerii mei erau negri şi albaştri, că am simţit vânătăile mult
timp după ce m-am trezit din somn şi că din acel moment am citit cărţile lui
Dumnezeu cu mai mare zel decât cel cu care citeam înainte cărţile oamenilor“ (Sf.
Ieronim, Scrisoarea XXII, To Ekustochium, 30).
Şi studiile lui Ieronim i-au dat motive bune să aprecieze visurile şi vedeniile.
Comentând Ieremia 23:25, el a împărtăşit preocuparea lui Ieremia, indicând că visul
este un fel de profeţie pe care Dumnezeu o poate folosi ca vehicul al revelaţiei către
un suflet. Poate fi o revelaţie valoroasă de la Dumnezeu dacă viaţa unui om este
întoarsă spre El. Dar visurile pot deveni idolatre când sunt căutate şi interpretate
pentru propriul folos de către cineva care serveşte propriilor lui interese, nu
intereselor lui Dumnezeu. Valoarea unui vis depinde de persoana care îl caută şi de
persoana care îl interpretează. Uneori Dumnezeu trimite visuri necredincioşilor, cum
i-a trimis lui Nebucadneţar şi lui faraon, astfel încât slujitorii lui Dumnezeu să poată
să-şi arate înţelepciunea. De aceea este datoria celor care au cuvântul Domnului să
explice visurile (S. Eusebii Hieronymi, Commentariorum in Jeremiam Prophetam,
IV.23).
Această lume nu poate fi căutată, oricum, prin practici păgâne. Comentând
Isaia 65:4, Ieronim este de acord cu profetul şi condamnă oamenii care „locuiesc în
morminte şi în templele idolilor, unde oferă pielea animalelor sacrificate pentru a
afla viitorul prin vis, urâciune care se practică şi azi în templele lui Aescylapius
(Commentariorum in Isaiam Prophetam). Mai târziu, oricum, vorbind despre
Galateni, el aduce în atenţie în mod special vidul din al şaisprezecelea capitol din
Fapte în care lui Pavel i s-a dat „adevărata lumină (lucam vero)“ (Commentariorum
in Epistolam ad Galatos, 11).
Ieronim nu face deloc distincţie între vedenie şi vis. El le apreciază clar pe
amândouă. Totuşi, la final, el aşează cu fermitate fundaţia care ar putea justifica o
teamă crescândă de aceste experienţe. Traducând Levitic 19:26 şi Deuteronom 18:10
cu un cuvânt diferit de cele din alte pasaje, o greşeală de traducere, Ieronim
transformă legea: „Nu veţi practica prevestirea sau vrăjitoria [de exemplu, ghicirea]“
în interdicţie: „Nu veţi practica prevestirea sau observarea visurilor“. De aceea, cu
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autoritatea Vulgatei, visurile erau clasificate ca ghicire şi practica ascultării lor, ca
alte idei superstiţioase4.
De aici intrăm în perioada de 1000 de ani numită Perioada Neagră şi sunt
puţine de spus până la scrierile lui Thomas d’Aquino.
Thomas d’Aquino
Thomas d’Aquino a fost puternic influenţat de Aristotel şi a încercat reducerea
creştinismului la viziunea despre lume a lui Aristotel. Această viziune nu lăsa loc
pentru întâlnire spirituală directă. De aceea visurile şi viziunile au fost considerate
neimportante, ca şi experienţele cu îngeri şi demoni, vindecările, vorbirea în limbi şi
miracolele. La final, viaţa lui d’Aquino a contrazis ce scrisese el. El a ajuns la o
relaţie directă cu Dumnezeu printr-o experienţă triplă legată de visuri şi a încetat să
scrie şi să dicteze. Când a fost încurajat să continue, el a răspuns: „Nu mai pot; miau fost revelate asemenea lucruri, încât tot ce am scris pare că nu valorează nimic, şi
acum aştept sfârşitul vieţii mele“ (Great Books of the Western World, Vol. 19
[Thomas d’Aquino], Chicago, Encyclopedia Britannica, Inc., 1952, p.vi).
Acesta a fost punctul de cotitură pentru perspectiva Bisericii referitoare la
visuri şi la capacitatea lor de a aduce în viaţa credinciosului revelaţie de la
Dumnezeul Atotputernic. Deşi Biserica l-a respins în ceea ce priveşte opinia eu
despre valoarea visurilor, punctul de vedere omniprezent astăzi este foarte mult în
linie cu raţionalismul zilelor noastre, şi foarte mult diferit de învăţăturile Scripturilor
şi ale părinţilor Bisericii primare. Cine crede că Dumnezeu ar mai comunica efectiv
azi cu copiii Lui prin visuri şi vedenii pare un om ciudat.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln a visat despre moartea lui iminentă cu doar câteva zile
înainte de asasinarea sa.
Sunt mult mai multe exemple moderne care ar putea fi citate, dar nu este
acesta scopul nostru acum. Astăzi există pe piaţă cărţi întregi care oferă o bază
creştină teologică şi filosofică pentru interpretarea visurilor. Există şi cărţi-mărturii
privitoare la diversitatea visurilor şi vedeniilor experimentate azi în Biserică.
Aşa cum am văzut de atâtea şi atâtea ori, visurile şi vedeniile sunt considerate
interschimbabile şi astfel, deşi mare parte din această cercetare se referă mai ales la
visuri, ea trebuie văzută cu scopul mai larg de a include şi vedeniile.
Este timpul ca Biserica să se întoarcă la o înţelegere biblică a visurilor şi
vedeniilor şi a revelaţiei.

4

Cuvântul annan apare de zece ori în Vechiul Testament. În cele mai multe cazuri în
versiunile curente este tradus pur şi simplu „proroc“ sau „ghicitor“.
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