Mark şi Patti Virkler

Patru chei pentru a auzi
vocea lui Dumnezeu

Aprecieri
Am rămas fără cuvinte... Am terminat doar primele câteva lecţii din cursul Patru chei
pentru a auzi vocea lui Dumnezeu şi viaţa mea a fost transformată total, total. El este un
Dumnezeu atât de minunat, atât de minunat. Acum câteva luni I-am spus că eram disperată după
mai mult din El... Nici nu aveam idee că răspunsul Lui la rugăciunea mea urma să fie atât de
extrem de abundent, peste orice mi-aş fi putut imagina vreodată. Zilele şi nopţile mele sunt acum
pline de prezenţa Lui. Vă mulţumesc pentru slujirea dumneavoastră pentru El, domnule Virkler.
Amy
Patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu este atât de bogată şi de minunată. O voi
studia personal. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru slujirea voastră şi pentru contribuţia voastră
atât de importantă pentru Trupul lui Hristos. Dacă aţi scris şi alte manuale de studiu, vă rog să-mi
trimiteţi o copie a fiecăruia dintre ele.
Dr. Paul Yonggi Cho, fondator al bisericii Yoido Full Gospel din Coreea
Am fost pastor baptist activ timp de 37 de ani. În ceea ce mă priveşte, seminariile ca Patru
chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, Sfătuit de Dumnezeu şi Supranatural în mod natural sunt
absolut fundamentale pentru zidirea vieţii interioare. În prezent noi avem în desfăşurare şase clase
despre Patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu folosind înregistrările video ale lui Mark şi o
altă clasă despre Sfătuit de Dumnezeu.
Reverend Peter Lord, fost pastor al bisericii baptiste Park Avenue
Alături de mântuire şi de botezul cu Duhul Sfânt, seminarul lui Mark Virkler Patru chei
pentru a auzi vocea lui Dumnezeu a fost pentru mine experienţa care mi-a schimbat cel mai mult
viaţa.
Pastorul Lyman Rice
În mod practic, dar inspiraţional, soţii Virkler au combinat ce e mai bun în şcoala
Cuvântului şi în şcoala Duhului, pentru a ne aduce această piatră de hotar despre cele Patru chei
pentru a auzi vocea lui Dumnezeu. Cartea va ajuta la călăuzirea şi învăţarea multor oameni în
aventura lor de a discerne vocea lui Dumnezeu. O treabă extraordinară!
James W. Goll, co-fondator Encounters Network, autor al The Seer, The Lost Art of
Intercession, şi Praying for Israel’s Destiny
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Nu mi-am dat seama că e atât de uşor să auzi vocea lui Dumnezeu, sau să vezi vedeniile
Lui, sau să ai visuri, sau să umbli în duhul, sau să fii vindecat de durere emoţională profundă.
Aceste învăţături trebuie împărtăşite. Nu pot ţine aceste binecuvântări doar pentru mine. Ele
aparţin lumii. Ele vă aparţin vouă. Îţi mulţumesc atât de mult, Mark Virkler. Viaţa mea s-a
schimbat. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru lucrarea voastră.
Tarik Carey, Kingston, Jamaica
Am ajuns la un studiu numit Patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, care conţine o
învăţătură cu adevărat plină de ungere despre cum să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Acesta
este preferatul tuturor studenţilor noştri şi nu cred că voi mai avea vreodată vreo şcoală fără el.
Dr. Harold Reents, fost decan academic, Christ for the Nations
Patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu de Mark şi Patti Virkler mi-a schimbat
dramatic viaţa de rugăciune. Am descoperit că pot dialoga zilnic cu Hristos şi fac asta. Cred că
această abordare inspirată este importantă pentru creşterea fiecărui creştin serios. Mai cred că
Patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu este un exemplu excelent despre modul puternic şi
unic în care ajunge azi la poporul Lui.
Dr. Richard Watson, fost profesor Oral Roberts University
Băieţii din campusul închisorii federale, şi de asemenea şi mentorii lor, n-ar putea pur şi
simplu să spună suficient de multe despre aceste materiale şi despre ce au învăţat ei datorită Celor
patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu.
Steve Cronk, directorul Prison Fellowship, South Florida
Să învăţ să-L aud pe Dumnezeu scriind în jurnal a fost lucrul cel mai entuziasmant şi mai
revoluţionar care s-a întâmplat în viaţa mea. Asta a adus o schimbare foarte mare în viaţa mea şi a
familiei mele. M-a făcut să am bucurie constantă şi de durată în viaţa mea. Mi-a dat înţelepciune
şi călăuzire în fiecare domeniu al vieţii mele. Ca femeie, scriu în jurnal despre orice, de la ce să
îmbrac în fiecare zi la care este voia Lui pentru viaţa mea. Auzind în fiecare zi ce vrea Tatăl meu
să mănânc m-a ajutat să slăbesc circa 27 de kilograme. Viaţa mea nu va mai fi niciodată la fel!
Paulette
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Această carte este dedicată,
cu gratitudine
Consilierilor noştri spirituali Roger Miller, Maurice Fuller şi Gary Greig, care ne-au
încurajat enorm când am mers pe acest drum al intimităţii spirituale cu Dumnezeul Atotputernic.
Şi tuturor celor care au testat acest mesaj în propria lor viaţă şi au început să audă vocea
lui Dumnezeu, să vadă vedenie şi să scrie în jurnal.
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Introducere

Avem de gând să facem în aşa fel încât ceva care a fost foarte dificil să fie foarte simplu.
Eu nu am putut auzi vocea lui Dumnezeu în primii zece ani ai vieţii mele creştine şi între timp am
petrecut 30 de ani învăţând Trupul lui Hristos cum să facă asta. E la fel de simplu ca a te linişti, a
privi ţintă la Isus, a te acorda la spontaneitate şi a scrie! Şi toţi creştinii pot face asta! Tu poţi să o
faci! Isus a promis că „Oile Mele ascultă glasul Meu“ (Ioan 10:27). Aşa că poţi să auzi vocea
Lui. Vocea Lui sună ca nişte gânduri spontane care îţi vin în minte, mai ales atunci când inima ta
este aţintită asupra Lui.
Şi poţi face asta în fiecare zi ca parte a timpului tău devoţional de dimineaţă. Te poţi
sprijini întreaga zi pe vocea Lui, pur şi văzându-L lângă tine (El este Emanuel, Dumnezeu este cu
tine) şi rămânând acordat la spontaneitate de-a lungul întregii zile. Biblia numeşte asta a rămâne
în Hristos (Ioan 15:4) sau „a se ruga neîncetat“ (1 Tesaloniceni 5:17).
Şi dacă aceste patru chei par ceva ce fac şi grupările contrafăcute, suntem încântaţi,
deoarece ştim că satan contraface doar lucrurile care sunt reale şi au valoare. Aşa că în cele din
urmă facem ceva suficient de real şi suficient de valoros pentru ca satan să fie interesat de asta şi
să contrafacă. Slavă Domnului!
Hai să începem! Isus aşteaptă să-Şi împărtăşească dragostea cu tine!
Când am început să scriu în jurnal şi să aud vocea lui Dumnezeu a fost uluitor pentru mine
cât de mult mă iubeşte El. Fiind mai degrabă „Marta“ decât „Maria“, întotdeauna m-am
concentrat asupra slujirii şi ascultării de Regele Regilor. (Nu e nimic rău în a sluji şi a asculta;
doar că acestea nu sunt CENTRUL relaţiei.) În jurnalul meu, Dumnezeu a început să-Şi toarne
dragostea peste mine, spunându-mi cât de special sunt şi cât de preţios pentru El şi cât de mult Îi
place să petreacă timp cu mine. El spunea „Mark, acesta este motivul pentru care te-am creat – ca
să putem petrece timp împreună şi să ne împărtăşim dragostea. Acesta este centrul vieţii pentru
Mine. Nu lucrurile pe care le faci pentru mine. Ci timpul pe care îl petrecem împreună
împărtăşind dragoste. Hai să facem asta în fiecare zi. Aceasta este dorinţa Mea... să petrec timp
împărtăşindu-Mi dragostea cu tine. Vino, copilul Meu, şi fă asta des. Vino, copilul Meu!“
Extraordinar! E vorba despre o reorientare care schimbă lumea. Deci centrul vieţii nu este
dependenţa de muncă sau ascultarea. Centrul vieţii este să împărtăşeşti dragostea şi să
experimentezi intimitate şi romantism cu Regele Regilor!
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Când vei începe să auzi vocea lui Dumnezeu şi să scrii în jurnal vei experimenta şi tu
aceeaşi înţelegere uimitoare a dragostei lui Dumnezeu. Dorinţa pasionată a lui Dumnezeu este să
fie intim cu tine!
Deci, încă o dată îţi spun, hai, să începem. Isus aşteaptă să-Şi împărtăşească dragostea cu
tine (1 Ioan 3:1).
Vrei să ai rezultate şi mai bune? Găseşte un prieten care vrea să înveţe şi el să audă vocea
lui Dumnezeu. Vă recomandăm cu tărie să vă întâlniţi timp de 10 săptămâni într-un grup mic.
Avem 10 DVD-uri de câte o oră în care predăm principiile de bază ale celor 10 capitole din
această carte. În timpul săptămânii puteţi să citiţi capitolul corespunzător pentru pregătire
suplimentară şi să vă adânciţi în ce învăţaţi de pe DVD. Puteţi comanda DVD-uri, CD-uri şi
Ghiduri Audio/Video la www.CWGMinistries.
Sesiunea video din fiecare săptămână vă va conduce la jurnal (scrierea a ceea ce vă
vorbeşte Dumnezeu) şi vă va încuraja să împărtăşiţi jurnalul unii cu alţii.
Întrebările despre jurnal sunt listate în această carte şi numărul de pagină unde le puteţi
găsi apare în Apendicele D.
Trebuie să începeţi să scrieţi în jurnal! Trebuie să „practicăm adevărul“! Trebuie să fim
împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători“ (Iacov 1:22).
Aşa că scrieţi împreună săptămânal în jurnal în grupurile voastre mici în funcţie de fiecare
sesiune de pe DVD şi apoi împărtăşiţi unii cu alţii sau cu un partener de rugăciune ce aţi scris şi
întrebaţi-i dacă simt în inima lor că e de la Domnul. Pe măsură ce ei vă confirmă jurnalul credinţa
voastră devine tot mai puternică şi mergeţi înainte în intimitatea spirituală. Dacă faceţi asta veţi
auzi zilnic, cu claritate, vocea Lui. El a promis asta şi El este credincios Cuvântului Său.
Chiar dacă nu puteţi fi parte a unui grup, vă încurajez să luaţi CD-urile şi Ghidul
Audio/Video şi să împărtăşiţi ce scrieţi în jurnal cu câţiva prieteni spirituali sau cu un „trainer
spiritual personal“ disponibil din partea Communion with God Ministries.
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CAPITOLUL 1

Cum am descoperit cele patru chei
Tânjeam după o întâlnire personală cu Dumnezeul cel Viu

Imediat după ce L-am primit pe Isus Hristos în inima mea, la 15 ani, în duhul meu a
apărut o foame de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Prima dată am încercat să-mi satisfac această
dorinţă devorând Biblia. Oricum, pe măsură ce treceau săptămânile îmi era clar că oamenii din
Biblie Îl cunoşteam pe Dumnezeu prin faptul că Îl auzeau vorbindu-le şi aveau vedenii cu El. În
fiecare zi, Adam şi Eva auzeau vocea lui Dumnezeu şi trăiau aşa. Ce stil de viaţă uluitor! De la
Geneza la Apocalipsa, oamenii au auzit vocea lui Dumnezeu şi au avut vedenii. Vroiam şi eu
asta! Ce nu ştiam la acel moment era că această foame de a-L cunoaşte pe Dumnezeu fusese pusă
în inima mea de Duhul Sfânt şi că Dumnezeu intenţiona să satisfacă pe deplin această pasiune.
Credeam că creştinismul e menit să fie mai mult decât o religie
O distincţie de bază între creştinism şi multe alte religii este aceea că creştinismul trece
dincolo de un cod de etică, o listă de reguli şi legi pe care cineva trebuie să le respecte, şi oferă
experienţe directe, spirituale, cu un Dumnezeu iubitor. Noi nu doar că ştim despre Dumnezeu, noi
Îl experimentăm. Noi nu doar spunem rugăciunea păcătosului şi acceptăm prin credinţă că suntem
mântuiţi, ci Îi experimentăm Duhul care mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem copiii
lui Dumnezeu (Romani 8:16). Noi nu doar căutăm direcţie în legile Bibliei, ci găsim călăuzire
prin Duhul care ne dăruieşte pace în inimi. Noi nu doar citim Biblia ca pe o carte fără viaţă, cu
litere negre pe pagini albe, ci experimentăm că ea este vie (Evrei 4:12). Dumnezeu o
„iluminează“ sau o aduce la viaţă în inimile noastre când ne rugăm pentru un duh de descoperire
(Efeseni 1:17). Noi nu doar ne rugăm în funcţie de dorinţele noastre proprii; mai degrabă
Dumnezeu „aprinde“ inimile noastre pentru a ne ruga în armonie cu voia Lui. Dumnezeu a trimis
Duhul Său cel Sfânt în inimile noastre şi El strigă „Abba Tată“ (Romani 8:15), astfel încât să
avem o experienţă continuă de dragoste cu El. Dumnezeu a venit să locuiască în inima omului!
Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;
şi anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L
cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi; căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi
întoarce la voi (Ioan 14:16-18).
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Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi
primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? (1 Corinteni 6:19).
Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită
să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi (2 Corinteni 4:7).
Sunt sigur că toţi creştinii au experimentat adevărul din Filipeni 4:13, „Pot totul în El
(Hristos), care mă întăreşte (literal, în greacă: uneşte puterea Lui cu a mea)“. Fiind prea slabi
pentru a face faţă unei probleme, am chemat Duhul care locuieşte în noi să ne ajute şi am găsit
puterea Lui care învinge slăbiciunea noastră, bucuria Lui care învinge tristeţea noastră, pacea Lui
care învinge îngrijorarea noastră.
Creştinismul este mult mai mult decât un cod de etică; este mult mai mult decât o religie.
Este o relaţie de dragoste cu Regele Regilor. Este o întâlnire directă cu El prin lucrarea Duhului
Lui cel Sfânt din noi, pe care Îl primim fără plată, ca dar al Lui pentru noi. Asta, aşadar, face ca
creştinismul că ajungă mult dincolo de raţionalism în lumea experienţelor spirituale directe.
1 Corinteni 2:9-10 ne spune:
Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au
suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă
Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile
adânci ale lui Dumnezeu.
Suntem creaţi pentru a experimenta revelaţie divină în duhurile noastre
Noi ajungem să cunoaştem adevărul cu inimile sau duhurile noastre, mai degrabă decât cu
minţile noastre. Prin Duhul Lui care vorbeşte direct duhurilor noastre, Dumnezeu revelează
lucruri pe care ochii şi urechile noastre naturale nu le-ar putea percepe niciodată. Nu pentru că
ochii, urechile şi mintea noastre naturale nu au loc în revelaţia glorioasă a lui Dumnezeu, pentru
că ele sunt minuni ale creaţiei Lui în aceeaşi măsură în care sunt şi inima şi duhurile. Dar fiecare
parte a noastră (trup, suflet şi duh) are o funcţie specifică în planul lui Dumnezeu.
Dumnezeu spune că sunt anumite lucruri pe care El ni le poate revela doar prin Duhul.
Prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi, Dumnezeu ne-a dat comuniune directă cu El. Auzim vocea
Lui în inimile noastre. Suntem călăuziţi de Duhul (Romani 8:14). Avem experienţe interioare
subiective. Prin înţelegere primim revelaţie de la El şi El deschide Scripturile pentru noi (Luca
24:32). Prin intuiţie simţim sugestiile Duhului Sfânt şi vocea lui Dumnezeu. Deci viaţa noastră în
Duhul, relaţia noastră cu Dumnezeu sunt o experienţă a inimii interioară, intuitivă, spirituală.
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Deci să nu ne bazăm DOAR pe doctrină!
Trebuie să primim avertismentul pe care l-a dat Isus în Ioan 5:39-40: „Cercetaţi
Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre
Mine. Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţa!“ Ne putem asuma că putem dobândi doctrina
corectă şi o cunoaştere raţională din Scriptură. Putem să învăţăm ce ne spune Cuvântul despre
Hristos şi să devenim satisfăcuţi de această informaţie. Dar un astfel de exerciţiu intelectual nu
aduce deloc beneficii duhurilor noastre. Trebuie să facem pasul următor, acela al credinţei pline
de dragoste în Isus ca o Persoană care este vie acum şi care tânjeşte să fie parte din vieţile noastre.
Numai prin credinţa din inimă putem experimenta lucrurile pe care le mărturisesc Scripturile
despre El.
Biblia însăşi ne învaţă că în afară de cercetarea Scripturilor avem nevoie şi de o relaţie
personală cu Dumnezeu, în care El ne vorbeşte direct. De exemplu, în Exod 15:26 Domnul le
spune israeliţilor să-I asculte cu atenţie vocea şi să dea atenţie poruncilor şi legilor Lui. Mulţi
oameni cred că e acelaşi lucru: ascultăm de Dumnezeu acordând atenţie Scripturii. Dar în acest
context nu erau porunci cărora să le dea atenţie. Evreii ieşiseră de curând din Egipt şi nu
ajunseseră încă la Sinai, locul unde Dumnezeu le-a dat Legea. Aşa că ascultarea vocii lui
Dumnezeu a venit înainte de a fi dată Legea.
Acum, când avem la îndemână Biblii tipărite, experienţa noastră este că întâi învăţăm din
Biblie şi auzim vocea lui Dumnezeu numai ca ceva în plus. Dar nu aceasta este ordinea din
Scriptură. Pavel arată foarte clar că credinţa este mai importantă decât Legea. Relaţia noastră
personală cu Isus prin credinţă, inclusiv abilitatea de a-L auzi vorbindu-ne, sunt de fapt mai
importante decât respectarea Legii, a Torei, a Scripturii! Nu că am lăsa-o deoparte pe una pentru a
ne

concentra

exclusiv

asupra

celeilalte.

E

clar

că

Dumnezeu

Îi spune poporului Său să facă două lucruri legate, care se suprapun, dar sunt distincte – auzirea
vocii Lui şi supunerea faţă de porunci – exact aşa cum a făcut şi Isus distincţia între studierea
Scripturilor şi ascultarea a ceea ce spunea El.
Charles Finney: Trei categorii de creştini
Pastor, scriitor şi teolog, reverendul Charles G. Finney, care a fost un evanghelist
important în timpul celei de-a Doua Mari Treziri, a scris asta la sfârşitul anilor 1800:
Mulţi oameni, înţelegând „Confesiunea de credinţă“ ca rezumatul doctrinelor Bibliei,
neglijează foarte mult Biblia şi se mulţumesc cu o credinţă în articolele credinţei. Alţii, mai
precauţi şi mai serioşi, studiază Scripturile pentru a vedea ce spun despre Hristos, dar se opresc şi
se mulţumesc cu formarea unor opinii teologice corecte; în timp ce alţii, şi ei sunt singura
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categorie mântuită, iubesc Scripturile cu pasiune pentru că ele mărturisesc despre Isus. Ei caută şi
devorează Scripturile pentru că ele le spun cine este Isus şi de ce se pot încrede în El.
Ei nu se opresc şi nu se mulţumesc cu această mărturie, ci prin actul credinţei iubitoare
merg direct la El, la persoana Lui, unindu-şi astfel sufletele cu al Lui într-o uniune care primeşte
de la El, prin comunicare divină directă, lucrurile pentru care sunt călăuziţi să se încreadă în El.
Aceasta este cu siguranţă experienţa creştină. Însemnă să primeşti de la Hristos viaţa veşnică pe
care Dumnezeu ne-o dă în El. Aceasta este credinţa care mântuieşte... Eroare asupra căreia eu
atrag atenţia nu constă din a depune prea mult efort pentru a preda şi a te încrede în faptele şi
doctrinele Evangheliei: ci constă din a te opri brusc din a avea credinţă în Hristos în privinţa
lucrurilor pentru care faptele şi doctrinele ne spun să ne încredem în El şi în a ne simţi satisfăcuţi
cu credinţa mărturiei despre El, în loc de a ne încredinţa sufletele Lui printr-un act de credinţă
plină de dragoste.1
Pe de o parte, să nu ne oprim la doctrina şi tehnicile predate în această carte sau la a ne
încrede în ele. Viaţa şi puterea curg numai de la Isus. Pe de altă parte, să nu ignorăm doctrinele
sau tehnicile. Să recunoaştem că ele ne-au fost date drept canale prin care curge harul lui
Dumnezeu. Lasă-le să te conducă la o întâlnire deplină cu Domnul nostru Isus Hristos,
îngăduindu-ţi să experimentezi pe deplin viaţa Lui.
Am încercat numeroase abordări care nu au funcţionat
Am citit şi am memorat Scriptura. Am mers la colegiul biblic. Am devenit pastor ordinat.
M-am rugat şi am postit. M-am supus poruncilor Domnului cât am putut de bine. Şi am chestionat
îndeaproape oameni care predau despre cum să-L auzi pe Dumnezeu, din moment ce nu ştiam
cum sună vocea Lui. Răspunsul lor preferat părea să fie „Ştii că ştii că ştii“. Ei bine, asta nu m-a
ajutat, pentru că eu nu ştiam, şi de aceea îi întrebam! Nu-L puteam auzi, vedea sau simţi, şi totuşi
am fost învăţat şi credeam că am o relaţie cu El.
Dacă aş fi căsătorit cu cineva pe care nu aş putea-o vedea, auzi sau simţi, aş fi destul de
dezamăgit de căsnicia mea. Mi s-a părut că „relaţia“ mea cu Isus era mai degrabă subţire. Cu
siguranţă aducea mai mult a teologie despre Isus decât a relaţie cu El.

În cele din urmă m-am concentrat cu putere timp de un an
asupra auzirii şi vederii
Când mi-am început al 11-lea an de creştin, mi-a venit un gând că ar trebui să stau
deoparte întregul an şi să mă concentrez cu putere să învăţ să aud vocea lui Dumnezeu. Ei bine,
eram gata să fac asta, pentru că până atunci am remarcat din Ioan 5:19-20,30 că Isus a fost uns
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pentru că a făcut doar ce L-a auzit şi L-a văzut pe Tatăl Lui că face. Eu vroiam cu disperare să fiu
uns, aşa că eram dispus să petrec un an întreg concentrându-mă să învăţ să aud şi să văd. Evident,
Domnul era Cel care îmi spunea să stau deoparte în acest timp şi să învăţ să aud vocea Lui, dar în
acel moment al vieţii mele nu identificasem încă vocea lui Dumnezeu ca gânduri spontane ce îmi
veneau în minte când inima mea se liniştea înaintea Domnului.
Efortul concentrat însemna că întregul meu studiu biblic presupune să învăţ să aud şi să
văd. Toate cărţile pe care le-am citit erau despre rugăciune. Toate conferinţele la care am mers
erau despre rugăciune, şi unele erau departe de tradiţiile mele teologice. Doream să-i caut pe aceia
care erau diferiţi de mine deoarece tradiţia mea teologică spunea că Dumnezeu nu mai vorbeşte şi
nu mai dă visuri şi vedenii în această dispensaţie, iar inima mea respinsese asta ca fiind fals.
Toate experimentele mele erau menite să învăţ să aud şi să văd. Toate predicile mele erau despre
rugăciune şi auzire şi vedere. În acel an, 1979, am avut revelaţia.
Într-un an întreg dedicat rugăciunii şi cercetării aprofundate, Domnul mi-a arătat patru
chei simple care descuie pentru mine abilitatea de a discerne vocea lui Dumnezeu în mine. Ele
trebuie să fie simple deoarece Biblia spune că dacă vrem să intrăm în Împărăţie trebuie să
devenim ca nişte copilaşi. Aşa că auzirea vocii lui Dumnezeu nu poate fi mai dificilă decât ceva
ce poate face un copil de opt ani! Eu o făcusem mult mai dificilă. Acum descopeream că e atât de
uşoară.
Foarte simplu spus, cele patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu sunt:
Linişte: linişteşte-te astfel încât să poţi auzi vocea lui Dumnezeu.
Vedenie: Caută o vedenie când te rogi.
Spontaneitate: recunoaşte vocea lui Dumnezeu ca pe nişte gânduri spontane care îţi vin în
minte.
Jurnal: scrie curgerea de gânduri şi imagini.
Acum, oricând am nevoie sau vrea să-L aud pe Dumnezeu, pot face asta – câtă vreme
folosesc toate aceste patru chei. Am călătorit în întreaga lume învăţându-i pe oameni ce am aflat
şi cele patru chei au funcţionat în toate culturile, în toate circumstanţele şi în toate grupele de
vârstă. Oamenii lui Dumnezeu pot recunoaşte vocea Lui, aşa cum a promis El, şi TU poţi auzi
vocea Lui!
Cum m-a învăţat Dumnezeu despre cele patru chei
Dumnezeu mi-a prezentat aceste patru chei trezindu-mă devreme într-o dimineaţă, cu o
voce puternică în mintea mea, care a spus: „Trezeşte-te, vreau să te învăţ cum să-Mi auzi vocea.“
Când am ajuns la birou, Domnul m-a dus la Habacuc 2:1-3:
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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.“
Aşa cum este exemplificat în Habacuc 2:1-3, sunt patru chei pentru a auzi vocea lui
Dumnezeu:
1. Voi sta la locul meu de strajă (fii liniştit).
2. Voi veghea să văd (uită-te ţintă la Isus).
3. El îmi va vorbi (acordează-te la spontaneitate)
4. Apoi Domnul mi-a răspuns şi mi-a spus: „Scrie vedenia“ (scrie curgerea de gânduri şi
imagini care îţi vin în inimă şi în minte).
Ca şi mine, Habacuc caută o experienţă spirituală. El vrea să audă vocea lui Dumnezeu –
un cuvânt rhema – direct în inima lui, astfel încât să ajungă la o înţelegere referitoare la
calamitatea pe care o vede în jur. Aşa că întâi Habacuc merge într-un loc liniştit unde să poată fi
singur şi să se liniştească. Şi stă acolo aşteptându-L pe Dumnezeu să vorbească.
În al doilea rând, el se linişteşte prin faptul că „se uită să vadă“ ce îi va spune Dumnezeu.
Acum, privind la asta, e ceva ce eu nu am făcut niciodată. Niciodată nu mi-am folosit ochii inimii
când mă rugam. Niciodată nu m-am uitat sau n-am privit.
Cuvintele ebraice „să veghez şi să văd“ au numerele 6822 şi 7200 în Strong’s Exhaustive
Concordance. Ele au următoarele înţelesuri: a băga de seamă, a se uita de jur împrejur, a spiona, a
privi, a observa, a vedea, a inspecta, a percepe, a considera, a avea o vedenie, a observa, a da
atenţie, a discerne, a distinge, a se uita lung, a se prezenta.2
Cred că Habacuc avea un mod de a se uita specific la Dumnezeu. Aveam nevoie să
integrez asta în timpul meu de rugăciune, deoarece nu am făcut niciodată niciunul din aceste
lucruri. Habacuc 1:1 arată că aceasta este „profeţia pe care profetul Habacuc a văzut-o“. Cuvântul
rostit al lui Dumnezeu (rhema) a fost exprimat în vedenie. Aşa cum vom vedea, dacă ne aţintim
ochii inimii asupra lui Dumnezeu (fixându-ne ochii la Isus - a se vedea Evrei 12:2 New American
Standard Bible) asta ne ajută să devenim liniştiţi în interior, ne creşte nivelul credinţei şi aşteptării
şi ne face complet deschişi să primim de la Dumnezeu.
În al treilea rând, Habacuc aude vocea lui Dumnezeu în interiorul lui. Noi am definit asta
ca vocea blândă a lui Dumnezeu care este înregistrată în noi ca gânduri spontane ce ne vin în
minte. Termenul grecesc pentru cuvântul vorbit este rhema şi vom vedea mai încolo mai multe
despre înţelesul şi semnificaţia lui.

12

În al patrulea rând, când Dumnezeu începe să vorbească, primul lucru pe are îl spune este
să „scrie prorocia“. Habacuc a notat gândurile şi imaginile care curgeau de la Dumnezeu spre el.
Asta sigur era ceva nou, pentru că eu nu-mi scrisesem niciodată rugăciunile până atunci.
Aceste patru elemente – să te linişteşti, să foloseşti vedenia, să te acordezi la spontaneitate
şi să scrii în jurnal – sunt elementele folosite de profetul Habacuc pentru a auzi vocea lui
Dumnezeu. Cred că este un model stabilit de divinitate care ne ajută în apropierea de Dumnezeu
şi ne ridică la nivelul Duhului. Până când nu am combinat cele patru elemente în viaţa mea
devoţională nu am putut să discern vocea lui Dumnezeu şi să comunic cu El. De multe ori
deveneam frustrat şi nesigur în legătură cu ce vrea Dumnezeu de fapt. Aceste PATRU elemente
chiar mi-au transformat viaţa devoţională. În prima parte a vieţii mele creştine m-am oprit din a
cânta „Dulce oră a rugăciunii“ pentru că eu nu aveam niciodată ore dulci de rugăciune. Între timp
am aflat că pot să mă bucur stând de vorbă cu Dumnezeu şi să plec plin de dragostea şi viaţa Lui.
Am descoperit că aproape toţi cei pe care îi învăţ vor auzi şi vor recunoaşte vocea lui Dumnezeu
dacă folosesc cele patru elemente în acelaşi timp!
Ioan a folosit aceleaşi patru chei când a scris Apocalipsa
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).
A fi „în Duhul“ sugerează că Ioan se liniştise. El a auzit o voce – în acest caz vocea unui
înger – şi aceasta nu a fost tocmai suavă, ca „vocea blândă, subţire“ a lui Dumnezeu! „Scrierea
într-o carte“ este jurnalul şi „ce vezi“ indică folosirea vedeniei. Aşa că vedem încă o dată un
scriitor profetic al Scripturii folosind toate cele patru chei în acelaşi timp pentru a primi revelaţie
de la Dumnezeu – şi în acest caz e vorba de două vedenii care durează 22 de capitole!
Acum, cele patru chei sunt explicate într-o ordine puţin diferită în Apocalipsa faţă de
Habacuc, şi mie mi se pare mai uşor să le predau în ordine diferită pentru fiecare profet. Ordinea
cheilor nu este importantă. Important este să le foloseşti pe toate simultan!
De fapt, cele patru chei se regăsesc în întreaga Scriptură
Să te linişteşti: Ilie s-a liniştit mergând într-o peşteră pentru a-L asculta pe Dumnezeu.
David i-a poruncit sufletului lui să-L aştepte în linişte pe Dumnezeu. Daniel mergea singur în
camera lui şi se uita spre Ierusalim de trei ori pe zi. Isus Îşi lua în mod regulat timp departe de
mulţime şi chiar de ucenicii Lui pentru a fi singur ca să Se roage. Pavel a mers în deşertul Arabiei
după convertire pentru a-L putea auzi doar pe Dumnezeu.
Să vezi vedenii: Biblia ne mai arată în mod repetat că înainte de a-L auzi pe Dumnezeu
vorbind trebuie să vedem ceva din gloria Lui. Vederea gloriei lui Dumnezeu vine înaintea auzirii
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vocii lui Dumnezeu. Uitatul precede ascultatul. De la Avraam, căruia Dumnezeu i-a „apărut“
înainte să-i vorbească (nu cunoaştem niciun detaliu al apariţiei Lui), la Iacov, care a văzut scara şi
îngerii, la Moise, care a văzut tufişul arzând, la Ilie, care a văzut efectele cutremurului, vântul şi
focul, la Isaia, care a văzut serafimul, la Maria, Iosif şi păstorii care au văzut îngerii, la Petru care
a văzut faţa de masă plină cu animale, la Ioan în Patmos, care L-a văzut pe Isus, modelul se
repetă. Acestea nu sunt lucruri „extraordinare“. În Biblie, ele sunt obişnuite, aşa cum confirmă
Moise în Numeri 12:6, explicând că modul uzual prin care Dumnezeu le vorbeşte profeţilor este
printr-o vedenie. În cultura noastră o astfel de „vedere“ este considerată extraordinară, dar asta ne
arată doar cât de mult mai avem de învăţat.
O voce: Ilie L-a auzit pe Dumnezeu vorbind cu o voce blândă şi suavă, dar în general
oamenii din Biblie nu spun niciodată dacă vocea lui Dumnezeu vine ca un gând interior sau ca un
sunet exterior. Chiar dacă unii oameni pot crede că vocea lui Dumnezeu venea ca un sunet audibil
pentru oamenii din Scriptură, Biblia nu spune asta.
Jurnalul: Mulţi oameni din Biblie au scris ce au primit de la Domnul. David a scris
Psalmii; profeţi şi-au scris vedeniile şi cuvintele pe care Domnul li le-a dat. Ioan a scris întreaga
carte a Apocalipsei ca înregistrare a două vedenii pe care le-a avut. Sute de capitole din Scriptură
au venit de la oameni care au scris în jurnal sau au notat întâlnirile lor cu Dumnezeul cel viu.
După 30 de ani în care am predat acest mesaj în întreaga lume, unor grupuri de toate
vârstele, sunt convins că oricine foloseşte toate cele patru chei în acelaşi timp va auzi vocea lui
Dumnezeu!
Două sau trei chei folosite simultan nu sunt suficiente; toate cele patru cei sunt necesare.
Sunt atât de convins că asta va funcţiona 100%, încât mă simt confortabil să ofer garanţia că voi
returna banii de fiecare dată când vindem cursul nostru „Comuniune cu Dumnezeu“, de la
Christian Leadership University. Fiecare student care nu învaţă să audă vocea lui Dumnezeu
poate cere înapoi banii plătiţi pentru curs şi îi primeşte. Aceste patru chei funcţionează! Vei auzi!
Isus a fost Acela care garantează asta. El a spus: „Oile mele aud vocea Mea“ (Ioan 10:27). Un
creştin care foloseşte cele patru chei în acelaşi timp va recunoaşte vocea lui Dumnezeu!
Foloseşte-le şi învaţă-i şi pe alţii să o facă:
• Linişte
• Vedenie
• Spontaneitate
• Jurnal
Auzirea vocii lui Dumnezeu este la fel de simplă ca a te linişti, a-ţi aţinti ochii asupra lui
Isus, a te acorda la spontaneitate şi a scrie. Memorează această declaraţie şi împărtăşeşte-o iar şi
iar oamenilor. Ajută-i să iasă din cultura raţionalismului şi să descopere intimitatea spirituală cu
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Dumnezeul Atotputernic pentru ei înşişi. Cred că este cel mai mare dar pe care îl poţi împărtăşi cu
oamenii, după mântuire şi botezul în Duhul Sfânt.

Haideţi, să aprindem o foame pasionată
pentru lucrurile spirituale!
Crearea unei dorinţe interioare pentru mai mult din ceea ce Dumnezeu are să-ţi spună şi
să-ţi dea este începutul unui nou mod de a gândi, a trăi şi a crede. De exemplu, când Oral Roberts
a fost întrebat „Cum ajung să învăţ să aud ce-mi spune Dumnezeu?“, el a răspuns: „Dorindu-ţi
suficient de mult cât să lucrezi la asta“. Nu vei învăţa multe despre lumea spirituală dacă nu îţi iei
timp să fii liniştit şi să te uiţi în interior. Relaţionarea cu lumea spirituală este complexă şi cere la
fel de mult timp şi efort ca relaţionarea cu lumea fizică. Vor fi împleticeli, căderi şi ridicări. Ai o
pasiune pentru a trăi şi a umbla prin Duhul? (Vezi Galateni 5:25.)
Rugăciunea este un dialog, nu un monolog
Rugăciunea este legătura noastră cu Dumnezeu. De aceea, rugăciunea este cea mai
importantă activitate în care ne putem angaja. Rugăciunea se presupune că este plină de putere,
eficientă şi plină de sens în vieţile noastre. Totuşi, de multe ori ea nu este decât o recitare
ascultătoare a unor aspecte din lista noastră de rugăciune. Avem nevoie să învăţăm cum să facem
ca rugăciunea să fie ce ar trebui să fie – un dialog dinamic cu Iubitul sufletelor noastre.
De foarte mare importantă este să învăţăm să ne eliberăm din închisoarea raţionalismului
în care este blocată cultura vestică şi să învăţăm din nou cum să avem experienţe spirituale –
experienţe care vin de la Duhul lui Dumnezeu spre duhul nostru şi numai după asta în mintea
noastră. Trebuie să ne întoarcem la echilibrul exprimat atât de minunat în viaţa lui Isus, care nu a
făcut nimic din propria Lui iniţiativă, ci numai ce L-a auzit sau L-a văzut pe Tatăl că face (Ioan
5:19-20,30).
Am avut nevoie să învăţ anumite lucruri înainte ca rugăciunea să devină eficientă în viaţa
mea:
• Pot avea o relaţie cu Dumnezeu prin experienţe spirituale mai degrabă decât prin
monologul sec al simplei rugăciuni mentale.
• Esenţa rugăciunii este relaţia mea de dragoste cu Regele Regilor, nu doar ideea de a
merge la El ca să obţin lucruri.
• Scopul principal pentru a învăţa să aud vocea lui Dumnezeu este să-L pot cunoaşte cu
adevărat – inima Lui, bucuriile Lui, dorinţele Lui, durerile Lui, caracterul Lui, voia Lui.
• Principiile din Biblie referitoare la rugăciune şi la lumea spirituală oferă direcţie şi
înţelegere pe măsură ce merg pe drumul experienţelor spirituale.
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• Duhul Sfânt va modela viaţa mea de rugăciune în loc să iau eu principiile rugăciunii pe
care Dumnezeu mi le arată şi să le reduc la o robie legalistă.
• Acţiunea specifică născută din duh şi puterea vin ca un rezultat natural al relaţiei de
dragoste, făcând ca activităţile din viaţa mea să fie din Duhul, nu din fire. Aceasta împiedică
relaţia mea cu Regele Regilor să fie autoindulgentă şi mă ajută să înţeleg că mulţi alţii au nevoie
să fie atinşi, la fel, de dragostea Lui.
Câteva reflecţii despre cum să înveţi să auzi vocea lui Dumnezeu
După mulţi ani în care am predat cu succes despre aceste patru chei importante, am ajuns
la câteva concluzii:
• Hristos ne răspunde adesea folosind Scriptura. Vocea lui Dumnezeu (rhema) se bazează
pe Cuvântul lui Dumnezeu (Logos).
• La început m-am uitat la experienţele şi experimentele mele. Eram nesigur şi puneam în
practică doar între jumătate şi două treimi din ele. Încrederea mea a crescut pe măsură ce am
văzut rezultate pozitive.
• Am descoperit că pot reacţiona la ideile lui Dumnezeu cu propriile mele gânduri şi
întrebări analitice şi că Hristos va reacţiona la gândurile mele cu cuvintele Lui, pe care le
percepeam ca pe nişte gânduri spontane. Totuşi, făceam distincţia între gândurile Lui spontane şi
gândurile mele analitice.
• Când vocea Lui interioară se aliniază cu gândurile interioare pe care le ai deja, bucurăte. Nu te îndoi că e vocea Lui şi nu-ţi asuma că sunt doar propriile tale gânduri. Pur şi simplu ai
avut deja gândurile spontane ale lui Dumnezeu înainte de a începe timpul de rugăciune şi jurnalul
doar a confirmat că ai simţit deja ceva din partea lui Dumnezeu.
• Dumnezeu nu cere mai mult decât eşti gata să dai. El îţi va oferi o alternativă, o cale mai
uşoară, dacă Îi ceri. Oricum, El este cel mai fericit când Îi permitem să ne crească credinţa şi să
ne scoată din zona noastră de confort.
• Când cuvintele Domnului nu sunt ce te-ai aşteptat, întoarce-te şi întreabă-L de ce. El îţi
va spune. Dacă problema degenerează într-o confuzie pe care nu o poţi înţelege, e bine. Pune-o
deoparte şi poate într-o zi vei primi înţelegere în legătură cu asta. Dacă nu, vei înţelege în
veşnicie.
Am câteva astfel de probleme care-mi stau pe inimă. Una a stat acolo opt ani până când
Dumnezeu mi-a dat într-un târziu înţelegere prin altă persoană din Trupul lui Hristos. Domnul mia spus printr-o profeţie că mă voi muta în Montana. Nu am simţit nicio confirmare în inima mea
să merg în Montana, aşa că am pus profeţia deoparte în mintea mea. Când am împărtăşit asta întro zi în cadrul unui seminar, o persoană mi-a explicat că „a merge în Montana“ este o expresie
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colocvială pentru „a trece la un nivel mai înalt“ (Montana este un stat cu altitudine înaltă). Asta
avea sens şi am găsit confirmarea în inima mea, deoarece profeţia mi-a fost dată la scurt timp
după ce am învăţat să scriu în jurnal.

Exemple de jurnal în ambele direcţii
Cheia a patra este să ai un jurnal în ambele direcţii. Tu scrii gândurile tale şi întrebările
către Dumnezeu şi Dumnezeu răspunde. Întreaga conversaţie este redată pe hârtie. E vorba de doi
prieteni care îşi împărtăşesc dragostea împreună. Nu este jurnal într-un singur sens, în care îţi
împărtăşeşti inima şi pleci. Eşti tu care Îl laşi pe Dumnezeu să-Şi împărtăşească inima cu tine ca
răspuns. De aceea îi spunem jurnal în ambele direcţii. În paginile acestei cărţi vom scrie până în
cele mai mici detalii despre această cheie importantă şi vom oferi exemple care să te ajute să te
familiarizezi cu acest mod excepţionale de a te conecta în mod mai intim cu Tatăl tău ceresc. Îţi
recomandăm să ai un jurnal şi un pix alături, pe măsură ce continui să citeşti. În diferite puncte
ale discuţiei va fi util – şi necesar – să scrii în jurnal pentru a merge înainte cu auzirea vocii lui
Dumnezeu. Toate lucrurile pe care le scrii în jurnal sunt similare prin aceea că simţi caracterul lui
Hristos pătrunzând în ele. Ele sunt pline de atitudini de dragoste, bucurie, pace, credinţă,
bunătate, credincioşie (Galateni 5:22-23).
Jurnalul te va zidi, te va sfătui şi te va mângâia (1 Corinteni 14:3). Fie ca exemplele de pe
parcursul acestei cărţi să te inspire şi să te încurajeze când vei observa cât de asemănător sună ele
cu ce vei primi de la Dumnezeu şi vei nota în jurnal.
xxx
Della – Dumnezeu spune să te relaxezi
Dragă Isus, ce îmi spui astăzi?
Astăzi e o zi frumoasă şi tu eşti în centrul voii Mele. Singura problemă sunt lucrurile
pentru care te frămânţii. Respiră adânc. Relaxează-te. Eu sunt în control. Eu încă sunt Capul
universului. Şi eu sunt Isus care râde, altfel, nu ar mai fi râs pe pământ. Tu, fiica Mea, eşti foarte,
foarte serioasă. Totul va fi bine până la urmă.
Transformă-ţi îngrijorarea în luptă. Transformă anxietatea în răspunsuri. Transformă-ţi
problemele în rugăciuni. Caută-Mă! Sunt aici, aşteptând. Stai la picioarele Mele. Eu voi veni.
Renunţă la tine şi la circumstanţele tale. EU SUNT este numele Meu. Marele EU SUNT.
xxx
Dumnezeu spune „Celebrează furtunile vieţii“
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Doamne, ce vrei să-mi spui?
Eşti un copil minunat cu ochi nevinovaţi. Vezi norii care se formează la orizont? Braţele
mele te vor ţine în siguranţă. Furtunile sunt momente tulburătoare. Tunete şi lumini – nu te teme,
pentru că braţele Mele te cuprind şi Eu nu te voi lăsa.
Poţi dansa pe muzica furtunii – cu picioarele lângă ale mele; cu mâinile Mele ţinându-le
pe ale tale.
Dansăm pierduţi. Bătaia inimii tale nu e din cauza fricii, ci de plăcere şi anticipare.
Vântul Îmi înfăşoară haina în jurul tău. Priveşte şi fii uimit de ce fac Eu. Vei găsi pace în
mijlocul haosului.
xxx
Mark – procesul este unde este!
Simţi că scopul este victoria imediată şi distrugerea celui rău. Eu simt că procesul este
scopul. Vezi tu, Eu pot să-l distrug instantaneu pe cel rău. Totuşi, nu am făcut-o. Îl las să depună
toate eforturile împotriva Trupului Meu şi apoi voi folosi atât eforturile lui, cât şi pe ale Mele,
împreună, pentru a-Mi demonstra victoria. Astfel Eu domnesc peste toate – şi peste forţele
binelui, şi peste forţele răului. Şi triumful Meu nu va fi pus la îndoială.
De aceea, nu te teme de proces, nici de înfrângerile care apar. La vremea Mea voi
înfrânge complet şi total duşmanul şi voi fi Domn peste toate. Nu a fost întotdeauna procesul
parte integrantă din planurile Mele? Gândeşte-te la numeroşii ani de sclavie ai lui Iosif înainte
să fie înălţat la dreapta lui Faraon. Gândeşte-te la cei 40 de ani petrecuţi de Moise în deşert
înainte să fie înălţat de mâna Mea dreaptă. Nu este procesul parte integrantă a victoriei?
Gândeşte-te la moartea şi chinul Fiului Meu înainte de a fi înălţat la dreapta Mea. Nu te teme de
proces. Nu te teme pentru victorie, pentru că ea sigur va veni, SPUNE DOMNUL.
SĂRBĂTOREŞTE procesul. SĂRBĂTOREŞTE lupta. SĂRBĂTOREŞTE înfrângerile, pentru că
toate vor fi înghiţite de victoria Mea şi Eu voi fi Domn peste toate. Eu voi domni peste lumină, ca
şi peste întuneric. Gloria Mea va străluci mai puternic ca niciodată şi toţi oamenii o vor vedea.
xxx
Un student la Christian Leadership University – Dumnezeu dansează deasupra
noastră
Doamne, m-am îndepărtat atât de mult şi de uşor în ultimele două săptămâni. Tu ştii de ce.
Am nevoie de Tine. Trebuie să am intimitate cu Tine mai presus de orice altceva. Viaţa mea
depinde de asta. Vorbeşte-mi în dimineaţa aceasta.
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E greu să Mă vezi sau să Mă înţelegi când dansez deasupra ta cu bucurie. Eu nu te văd
cum te vezi tu însuţi. Eu nu sunt copleşit de trecut şi de eşecuri. Tu eşti bucuria Mea. Tu eşti o
bucurie pentru Mine.
Dar cum rămâne cu eşecurile mele, chiar cu cele mai recente?
S-au dus. Au fost şterse. Uitate. Le-ai mărturisit. Eu îţi văd inima, inima Mea e în tine.
Sunt două alegeri în faţa ta azi. Să rămâi în Mine sau să rămâi în tine, în păcatele tale, în
eşecurile tale sau în luptele tale. Alege ce e mai bine. Stai la picioarele Mele şi învaţă de la Mine.
Vei găsi odihnă pentru sufletul tău tulburat. Vino şi stai. Rămâi. Relaxează-te în prezenţa Mea. Îţi
ştiu tendinţele spre păcat şi cât de uşor te rătăceşti de Mine. Văd. Ştiu. Când stai în faţa Mea, Eu
te acopăr cu haina Mea. O pun peste tine. Îţi ridic capul punându-Mi mâna sub bărbia ta şi îţi
ridic privirea în ochii Mei. Acolo vezi acceptare, aprobare.
Ştiu că îţi vine să fugi, să te retragi. Dar cât mai poţi continua aşa? Există un drum mult
mai bun. Continuă în dragostea Mea. Trăieşte în dragostea şi acceptarea Mea şi în aprobarea
Mea. E greu pentru tine să înţelegi. Să te eliberezi de luptă şi de efortul de a fi acceptat; să fii
liber înseamnă unde te duc Eu. Abandon complet faţă de Mine. Faţă de neprihănirea Mea, faţă
de tot ce îţi dau Eu; pentru a primi din mâna Mea.
Aminteşte-ţi, Eu nu văd cu ochii tăi, dar tu poţi vedea cu ai Mei. Când îţi ating ochii,
primeşte vedere. Este o nouă zi. Astăzi. Vino la Mine ASTĂZI. ACUM! Proaspăt. Fiecare zi e un
nou început. Fără trecut. Fără eşec. Acoperit de sângele Meu. Ca şi cum nu ai fi păcătuit sau
eşuat niciodată. Aşa văd Eu în fiecare dimineaţă. Îndurările Mele sunt noi în fiecare dimineaţă!
Începe această zi, fiecare zi, cu o realizare nouă. Iată, toate lucrurile sunt noi. Vino, iubitul Meu.
Vino.
xxx
Mai multe pasaje de jurnal sunt disponibile pe www.KoinoniaNetwork.org.
xxx
Resurse online gratuite pentru a aprofunda aceste adevăruri
Interviuri cu Mark Virkler
• 100 Huntley Street www.cwgministries.org/huntley.htm
• It’s Supernatural www.cwgministries.org/RothTV
Note de final:
1. Charles G. Finney, “The Psychology of Faith,” The Independent of New York (30
aprilie 1874). Extras dintr-un material protejat, cu permisiunea Christian Literature Crusade, Fort
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Washington,

PA

10934.

Textul

integral

este

disponibil

pe

http://www.charlesgfinney.com/1868_75Independent/740430_psych_faith.htm.
2. James Strong, Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible (Peabody, MA:
Hendrickson Publishers, publicată pentru prima dată în 1894), ISBN 0-917006-01-1, 6822 şi
7200.
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CAPITOLUL 2

Un fundal cultural
pentru auzirea vocii lui Dumnezeu
Foarte diferit de mişcarea New Age

Uneori oamenii mă întreabă care este diferenţa dintre ce predă New Age şi ce predau eu.
Aşa cum voi demonstra, noi începem şi construim de la o fundaţie complet diferită de cea a
mişcării New Age. De aceea, diferenţele sunt uriaşe. Cred că este absurd să sugerezi că oamenii
care pornesc de la fundaţii atât de opuse ar putea ajunge în acelaşi loc. Adepţii New Age
contactează demoni, duhuri familiare şi duhuri rele. Creştinii care sunt acoperiţi de sângele lui
Isus sunt călăuziţi de Duhul Sfânt şi conduşi în sala tronului lui Dumnezeu, ca Ioan în
Apocalipsa. Scopul nostru este să-L contactăm pe Dumnezeul Atotputernic. Al lor este să
întâlnească orice duh. Noi ne testăm revelaţiile folosind Biblia. Ei nu fac asta. Noi cerem Duhului
Sfânt să ne călăuzească şi să ne conducă, din moment ce nu ştim să ne rugăm cum ar trebui, ci El
Se roagă prin noi cu suspine prea profunde pentru a fi transpuse în cuvinte (Romani 8:26).
Adepţii New Age nu cer călăuzire de la Duhul Sfânt. Acestea sunt doar trei diferenţe
fundamentale între ce face Biserica şi ce fac adepţii New Age. Deci avem temelii diferite, scopuri
diferite şi procese diferite, şi de aceea obţinem rezultate extrem de diferite!
De ce este New Age atât de atractiv?
New Age oferă creativitate şi viaţă adepţilor săi. De exemplu, David Spangler, care timp
de 25 de ani a ţinut prelegeri şi a scris despre New Age, defineşte New Age ca pe „starea care
apare când îmi trăiesc viaţa într-un mod creativ, care conferă putere şi este plin de compasiune“1.
Este o perspectivă atractivă şi un scop şi pentru creştini, şi pentru necreştini. El continuă şi afirmă
că „înţeleg New Age ca pe o metaforă pentru a fi în lume într-un mod care ne deschide spre
prezenţa lui Dumnezeu – prezenţa dragostei şi a posibilului – în mijlocul lucrurilor obişnuite“.2
Idealurile doctrinei New Age sunt înalte şi superioare şi, dacă pot fi atinse chiar şi în parte prin
puterea oamenilor, ele tentează enorm un număr tot mai mare de persoane. De aceea mulţi oameni
citesc şi studiază literatura scrisă de promotorii New Age.
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De ce este New Age atât de înşelător?
Unul dintre motivele pentru care New Age este atât de înşelător este că îmbrăţişează
idealuri şi valori foarte asemănătoare creştinismului. Asta, desigur, era de aşteptat, dacă ne
gândim la faptul că satan este un mare falsificator. De exemplu, să-l ascultăm din nou pe David
Spangler:
În mod profund, New Age continuă efortul istoric al umanităţii de a cerceta adânc
misterele naturii lui Dumnezeu, ale noastre şi ale realităţii. În mijlocul materialismului, este o
renaştere a simţului sacrului din noi... New Age este în mod esenţial un simbol care reprezintă
inima şi intelectul omului în parteneriat cu Dumnezeu construind o lume mai bună care poate
celebra valorile comunităţii, plinătăţii şi sacralităţii. Este un simbol pentru apariţia unui
comportament social bazat pe un punct de vedere care stimulează creativitatea, disciplina,
abundenţa şi plinătatea; este un simbol pentru o expresie mai matură şi mai neobstrucţionată a
sacralităţii şi a dragostei în centrul vieţii.3
După ce citesc definiţii ca acestea, mulţi creştini ar vrea să răspundă cu sentimentul că
creştinismul însuşi are multe din aceste idealuri. Oricum, adepţii New Age cred că omenirea
poate atinge şi împlini aceste scopuri prin propriile noastre eforturi, sau, dacă noi căutăm asistenţă
spirituală, aceasta nu se limitează la Isus Hristos sau la Dumnezeu, ci la orice energie spiritual
„bună“ care pluteşte în jurul nostru. Amintiţi-vă, mişcarea New Age este eclectică şi de aceea
merge în direcţia experienţelor sau înţelegerii tuturor. Ei nu au un standard scris pe baza căruia să
testezi toate experienţele şi învăţăturile lor, cum au creştinii.

Care ar trebui să fie răspunsul Bisericii la New Age?
Cu siguranţă, recunoaştem această mişcare ca pe o continuare a înşelării începute în
Grădina Edenului: „Omul poate deveni ca Dumnezeu“ (Geneza 3:22). Este vechea minciună că
noi înşine putem să ne străduim să atingem divinitatea. În loc de asta, creştinii au descoperit
libertatea pur şi simplu rămânând în Vie, experimentând curgerea râului vieţii care ţâşneşte în ei
prin Duhul Sfânt când încetează propriile eforturi şi se acordează pur şi simplu la Dumnezeu.
Noi respectăm dorinţa adepţilor New Age de a deveni iubitori, creativi şi împliniţi şi le
arătăm singura Sursă adevărată a unui astfel de stil de viaţă, Isus Hristos. Naşterea din nou este
obligatorie când ei Îl recunosc pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca Domn şi Mântuitor şi
primesc prin credinţă lucrarea Lui răscumpărătoare de la Calvar.
Recunoaştem că, din cauză că adepţii New Age sunt parte a unei mari falsificări, ei pot
folosi cuvinte, fraze şi tehnici împrumutate din creştinism sau din tradiţiile creştine. Totuşi, nu
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vom renunţa la niciunele din aceste cuvinte sau experienţe din cauza falsificării satanice,
deoarece ele sunt ale lui Dumnezeu pentru totdeauna.
De exemplu, adopţii New Age au scris despre „curcubeu“, care, desigur, este parte a
legământului lui Dumnezeu cu Noe, şi despre „centralitate“, un cuvânt şi o experienţă folosite de
decenii de biserica quaker-ilor. Catalogul New Age chiar recomandă cartea creştină Hinds Feet on
High Places, de Hannah Hurnard.
Fiind eclectici, trebuie să ne aşteptăm de la ei să se mişte în direcţia creştinismului, ca
oricare alţii. Asta nu e treaba noastră. Noi avem un standard, Cuvântul lui Dumnezeu, şi
acceptarea adevărului pe care o avem nu e bazată pe ce deja a preluat sau nu un grup contrafăcut.
Ne uităm să vedem dacă Scriptura ne învaţă un anumit lucru; şi cu siguranţă astfel de lucruri ca
centralitatea sau liniştirea sufletelor noastre înaintea Domnului, aşa cum sunt practicate de
biserica Quaker, sunt învăţături clare şi sunt demonstrate de regele David în Psalmi, când declară
că „sufletul meu Îl aşteaptă în linişte numai pe Dumnezeu“ (Psalm 62:1,5).
De aceea, ne vom aştepta ca adepţii New Age să înceţoşeze linia dintre adevăr şi eroare
prin natura lor eclectică, dar noi vom umbla calm conform adevărurilor eterne şi experienţelor
despre care ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne vom preocupa de câte culte folosesc
concepte biblice. Ne vom preocupa numai de întâlnirea totală cu Dumnezeul Scripturilor.
Reverendul Maurice Fuller, unul dintre vechii noştri prieteni spirituali şi consilieri, scrie:
Un lucru la care New Age îi cheamă pe creştini să-l facă este să intre complet în toate
dimensiunile relaţiei noastre cu Hristos. New Age s-a ridicat pentru a ocupa teritoriul abandonat
de creştinism. Deoarece creştinismul (chiar şi mulţi carismatici) a neglijat partea intuitivă şi
relaţională şi s-a concentrat asupra părţii analitice, în inimile celor care căutau întâlniri spirituale a
rămas un vid. În biserici ei întâlnesc doar studii ale doctrinelor, astfel că ei caută relaţii spirituale
în ocultism şi în învăţăturile New Age. Cel mai bun antidot pentru învăţăturile New Age este
pentru creştini să intre în supranatural şi să trăiască acolo pe deplin. Cu siguranţă nu e momentul
să ne retragem din viaţa supranaturală într-o simplă apărare a credinţei corecte. Pentru că am
adoptat această poziţie în ultima jumătate de secol am deschis uşa pentru New Age să umple
golul. În inima omului este o tânjire după comunicare şi relaţie cu divinitatea. Încă din cele mai
vechi timpuri, când oamenii lui Dumnezeu nu predică, proclamă şi imită originalul, bărbaţii şi
femeile vor rătăci în orice apare să le ofere împlinirea căutării lor spirituale.
Avem nevoie să dăm deoparte ezitarea şi să mergem cu tărie înainte, având Cuvântul şi
Duhul ca ghid credincios.
Biserica timpurie a făcut eroarea tragică (aproximativ după 150 d.Hr.) de a se concentra
prea mult asupra apărării ortodoxismului în faţa ereziilor gnosticismului (care a apărut iar recent
ca parte a învăţăturii New Age), religiilor misterelor şi păgânismului. În timp ce ei apărau cu
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fervoare creştinătatea, formulând crezuri (declaraţii de doctrină) şi încercând să înfrângă ereziile
prin excomunicarea ereticilor, pe undeva ei au uitat că creştinismul este o relaţie pe care trebuie
să o trăieşti, nu numai o teorie care trebuie demonstrată.
Modelele raţionaliste de argumente adoptate de filosofii greci au înlocuit argumentele
mult mai puternice ale unei vieţi schimbate şi ale intervenţiilor miraculoase ale Dumnezeului
Atotputernic în treburile oamenilor. Biserica a pierdut în mare măsură bătălia ideilor permiţând ca
bătălia să fie limitată la argumente pentru idei. Biblia este formată 90% din povestiri ale lucrării
lui Dumnezeu în vieţile oamenilor. Demonstrarea lui Dumnezeu în vieţile noastre în toate
dimensiunile Lui este cel mai bun mod de apărare. Cel mai bun mod de apărare este totuşi un atac
bun!4

Distincţii suplimentare între creştinism şi New Age
Din moment ce New Age caută plenitudine, viaţă, dragoste şi creativitate, sigur că va
atinge unele dintre scopurile similare pe care le atinge astăzi creştinismul. Din moment ce New
Age este eclectic, va folosi unele dintre abordările pe care le foloseşte creştinătatea, cu unele
diferenţe foarte subtile. În tabelul următor sunt câteva dintre aceste asemănări şi câteva deosebiri.

Creştinătatea Noului Testament

Mişcarea New Age

Dezvoltare intuitivă
Vocea lui Dumnezeu poate curge prin

Numită intuiţie, adepţii New Age o

inima sau duhul omului ca gânduri

recunosc ca vocea inimii omului, care

intuitive, vedenii, poveri şi impresii.

eliberează creativitatea omului, şi astfel ei

Creştinii încearcă să înveţe să discearnă

caută să o cultive.

vocea lui Dumnezeu, astfel încât să poată
să audă şi să se supună, experimentând în
acest fel viaţa din belşug.

Contactul cu Duhul
Creştinii caută părtăşia cu Duhul Sfânt. Ei

Adepţii New Age caută părtăşia cu orice

pot să întâlnească, de asemenea, îngeri

fiinţe din lumea spirituală.

trimişi de Dumnezeu.

Metoda liniştirii
Creştinii adesea se roagă fixându-şi ochii

Adepţii New Age folosesc mantre.

asupra lui Isus, Căpetenia şi Desăvârşirea
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credinţei lor.

Folosirea abilităţilor vizionare ale cuiva
Jurnalul este un mod de a înregistra ce

Jurnalul este un mod de a înregistra ce

simte cineva că Dumnezeu îi vorbeşte în

curge din lumea spirituală. Mâna cuiva

interiorul său. Impresiile simţite în inimă

atârnă neputincioasă şi o forţă preia

sunt înregistrate în minte şi notate cu

controlul asupra ei şi o ghidează. Inima sau

mâna. Este similar Psalmilor, cu excepţia

mintea omului nu sunt implicate, iar

faptului că jurnalul cuiva nu devine

jurnalul nu se supune Scripturii. Este numit

niciodată Scriptură. Mai degrabă este testat

„scriere automată“

prin Scriptură.

Planeta astăzi
Lumea noastră este mântuită de lucrarea

Lumea noastră devine mai bună prin

lui Dumnezeu prin Duhul Lui, îngerii Lui

eforturile omului.

şi Biserica Lui.

Planeta în cele din urmă
Noi ceruri şi un pământ nou vor veni prin

O nouă era va veni prin realizările omului.

intervenţia directă a lui Dumnezeu.
figura 2.1
Cred că mişcarea New Age este o reacţie la ce face Dumnezeu în Biserica lui Isus Hristos.
În 1900, Duhul Sfânt a început să Se mişte în moduri noi şi puternice cu privire la Biserică. Întrun timp relativ scurt după asta am văzut că peste 400 de milioane de creştini carismatici şi
penticostali din lumea întreagă au fost atraşi în aceste mişcări noi (sau restaurate) ale Duhului
Sfânt. C. Peter Wagner a estimat că 1,1 miliarde de creştini vor fi sensibilizaţi de curgerea
Duhului Sfânt până în anul 2000.
Sondajele Gallop au arătat că persoanele din grupuri care se numesc carismatice petrec
mai mult timp, ca medie săptămânală, în studiu biblic, rugăciune şi participare la serviciul
bisericii decât alţi creştini. Asta este destul de interesant. În ciuda convingerilor noastre teologice,
Biblia spune că putem testa lucrurile după roadele lor. Asta cu siguranţă este o roadă bună. De
aceea cred că New Age este reacţia lui satan la revărsarea puternică a Duhului Sfânt pe care o
vedem, în secolul al XX-lea. Nu văd asta ca pe ceva de care să ne temem sau să fugim. De când
lumina se teme de întuneric? Nu, eu îi stau împotriva în puterea Duhului Sfânt, în puterea
Dumnezeului Atotputernic! Adesea, Dumnezeu a îngăduit teste într-o anumită cultură pentru a-Şi
dovedi supremaţia peste orice altceva. Ilie şi Baal sunt exemple clasice pentru asta, din moment
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ce Ilie a propus un test pentru a vedea cine ar putea chema foc din cer. Cine ar fi reuşit ar fi fost
cel care Îi slujea adevăratului Dumnezeu.
Observaţi că nu fariseii sau profeţii falşi sunt cei care au propus astfel de teste sau au
acţionat cu atât de mult curaj şi îndrăzneală. Ci profeţii din prima linie sunt cei care Îl arată pe
Dumnezeu în mijlocul generaţiei lor. Eu suspectez că lucrările scrise azi de Biserică despre
mişcarea New Age nu sunt scrise de profeţi. Cele pe care le-am citit încurajează un duh de teamă
că vom fi consumaţi mai degrabă decât un duh de credinţă că vom birui şi vom trece acest test.
Cred că duhul de frică îşi are originea în satan şi duhul de credinţă îşi are originea în Dumnezeu.
De aceea sunt foarte atent să nu hrănesc nimic care să dea acces duhului de frică.

Garduri de protecţie pe calea spirituală
Este de înţeles să fie suspiciuni în inimile umor oameni faţă de explorarea lumii spirituale.
Dacă singurele fiinţe supranaturale de care aţi auzit ar opera din împărăţia lui satan, şi dacă nu ar
fi nimic supranatural în legătură cu creştinismul, sigur că veţi vrea să fiţi atenţi. Dar nu-i îngăduiţi
lui satan să sădească frică în inima voastră şi să vă împiedice să experimentaţi tot ce vă oferă
Dumnezeu.
Nu ai nevoie să-ţi fie frică pentru că Dumnezeu a instituit linii de protecţie foarte clare
care vă vor păstra în siguranţă când intraţi în lumea spirituală. Menţionate pe scurt, ele sunt:
1. Eşti un creştin născut din nou, L-ai primit pe Isus Hristos în inima ta ca Domn şi
Mântuitor al tău şi ai păcatele spălate de sângele Lui.
2. Accepţi Biblia ca pe Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu.
3. Îţi arăţi dragostea şi respectul pentru Dumnezeu prin dedicarea de a cunoaşte Cuvântul
Lui. Urmezi un plan de citire regulată a Bibliei (de exemplu, citirea Bibliei într-un an) şi te bucuri
de meditaţia profundă pe marginea cărţilor, personajelor sau subiectelor.
4. Ai o atitudine de supunere faţă de ce ţi-a arătat Dumnezeu în Biblie.
5. Ai doi sau trei consilieri/sfătuitori spirituali la care mergi periodic să primeşti reacţii.
Un tânăr creştin sincer poate întruni toate aceste cerinţe. Îţi ia doar o zi şi jumătate să
citeşti tot Noul Testament şi celelalte cerinţe pot fi întrunite după convertire. Este minunat dacă
eşti un credincios nou să începi să comunici cu Dumnezeu încă din primele zile ale umblării tale
spirituale. Vei găsi odihna şi pacea după care a tânjit atât de mult sufletul tău.

Consilierii spirituali
Dumnezeu a lăsat consilieri spirituali ca o umbrelă de protecţie, pentru a ne ajuta să ne
păzim de autoînşelare în inimile noastre, ca şi de înşelare din partea lui satan.
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A asculta [din grecescul Peitho – ascultaţi de] mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei
priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată
face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos (Evrei 13:17).
... Dar în numărul sfetnicilor este siguranţa. (Proverbe 11:14).
De câţi consilieri am nevoie? „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei
martori“ (2 Corinteni 13:1).
Ce trebuie să caut la un consilier spiritual:
1. Un prieten apropiat; unul care cunoaşte oile şi ale cărui oi îi recunosc vocea.
2. Pe cineva care are o orientare biblică solidă.
3. Pe cineva care poate simţi vocea Duhului lui Dumnezeu în propria lui inimă.
4. Pe cineva care vrea să se dedice oilor, care va investi timpul şi energia lui şi care e gata
să-şi dea viaţa pentru oile de care este responsabil.
5. Pe cineva care, de asemenea, primeşte consiliere.
6. Pe cineva care este înaintea mea (sau lângă mine) în domeniul în care caut consiliere.
Vei avea nevoie să recunoşti că Dumnezeu este autoritatea peste toate autorităţile (Romani
13:1) şi că inima regelui este în mâna Domnului (Proverbe 21:1). De aceea, când te rogi pentru
mai marii tăi (1 Timotei 2:1-4), ai încredere că Dumnezeu va lucra perfecţiunea Lui prin
imperfecţiune.
Printre consilierii pe care îi avem deja se numără: părinţii, soţii/soţiile, angajatorii, liderii
grupului de casă, pastorii, prezbiterii, învăţătorii de Şcoală Duminicală, directorii spirituali ş.a.
Nu este înţelept să construieşti relaţii spirituale apropiate cu persoane de sex opus. Este
prea mare pericolul ca acestea să se transforme în relaţii fizice şi să provoace explozii distructive.
Poţi, de asemenea, să ai grupuri de doi sau trei consilieri care au experienţă în anumite
domenii ale vieţii, cum ar fi sfătuitorii în probleme financiare sau de sănătate.
Ascultarea este deschiderea spre consilierea şi corectarea conduse de Duhul, în paralel cu
păstrarea simţului responsabilităţii personale pentru propria discernere a vocii lui Dumnezeu în
noi.
Remarcaţi că noi căutăm consiliere condusă de Duhul, nu ce cred în mintea lor alţi
oameni. Nu întrebăm niciodată ce crede o persoană despre ce scriem în jurnal. Întrebăm: „Duhul
tău mărturiseşte că este de la Hristos?“ De asemenea, mergem la câţiva oameni (doi sau trei), nu
doar la unul. În final luăm ce ne-au sugerat ei şi Îi prezentăm înapoi lui Dumnezeu în rugăciune,
spunând: „Doamne, arată-mi adevărul din ceea ce spun ei“. Când ascultarea este făcută cum
trebuie, este o binecuvântare minunată. Când este făcută greşit, este un blestem teribil. Faceţi-o
cum trebuie!
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Este absolut esenţial să nu omiţi acest pas de a recunoaşte doi sau trei consilieri spirituali
în viaţa ta şi să mergi la ei în mod regulat pentru a-ţi confirma dacă ce simţi că ai auzit de la
Dumnezeu chiar vine de la Dumnezeu. Domnul ne-a creat pentru a trăi în relaţie unii cu alţii.
Satan este cel care caută să distrugă relaţiile şi să ne dea duhul de mândrie care spune „Ştiu mai
multe decât...“. Mândria este primul păcat din Biblie („Veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi
răul“ Geneza 3:5.) şi cel mai răspândit. El este centrul inimii lui satan. Tu nu vrei aroganţa lui în
inima ta. „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi“ (Iacov 4:6).
1 Tesaloniceni 5:20-21 ne îndeamnă: „nu dispreţuiţi prorociile. Ci cercetaţi toate
lucrurile şi păstraţi ce este bun.“
Reiese clar de aici că pot fi erori în cuvintele profetice pe care le primim (ceea ce în esenţă
este „auzirea vocii lui Dumnezeu“), sau altfel nu ar fi nevoie să cercetăm totul cu atenţie şi să
păstrăm doar partea bună.
Trebuie să acceptăm că greşelile sunt parte a oricărui proces de învăţare şi să nu
dispreţuim cuvintele profetice sau să respingem obiectivul de a discerne cu claritate vocea lui
Dumnezeu. Consilierii tăi spirituali te vor ajuta să recunoşti toate erorile în ceea ce crezi că auzi şi
te vor călăuzi să înţelegi de ce s-au întâmplat şi cum să le previi pe viitor. Cu ajutorul lor, chiar şi
greşelile tale pot fi experienţe de creştere şi de învăţare, în loc să fie cauza îndoielii sau a
retragerii. Faptul că cercetezi totul cu atenţie cu ajutorul a doi sau trei consilieri spirituali şi
păstrezi doar ce e bine îţi permite să mergi înainte mai repede în Dumnezeu şi în îndeplinirea
scopurilor Lui pentru viaţa ta. De dragul tău, fă asta!
Oricum, de obicei când împărtăşeşti cuvintele de la Dumnezeu cu consilierii spirituali ei
îţi vor confirma că într-adevăr sunt de la Dumnezeu. Ce încurajare va fi atunci pentru tine!
Credinţa ta va fi mai puternică şi vei continua cu şi mai mare încântare. Cine dintre noi nu are
nevoie să-i fie întărită credinţa din când în când? Aşa că alege acum aceşti trei consilieri spirituali
în viaţa ta, înainte să continui să citeşti această carte.
Această învăţătură nu repetă greşelile din mişcarea Shepherding din anii 1970?
Poate te întrebi: Nu este ca Mişcarea Shepherding (Păstorire) din anii 1970? Deloc. Cei
implicaţi în această mişcare încercau să restaureze conceptul acoperirii spirituale şi autorităţii;
oricum, în anumite cazuri s-a transformat în dominare, legalism şi duh de control. Isus a spus că
noi nu stăpânim peste alţii ca păgânii, prin folosirea forţei, ci în dragoste ne slujim unii altora.
Folosirea dominaţiei, a intimidării şi a controlului este strict interzisă în calea dragostei (1 Petru
5:1-6). Dragostea atrage; dominarea forţează.
Imaginea conducerii bisericii pe care o dă Biblia este cea a unui păstor şi a oilor sale.
Păstorii trebuie să conducă oile; oile nu pot fi constrânse. De aceea, centrul acestor relaţii trebuie
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să fie prietenia şi bunătatea spirituală, nu controlul. Orice autoritate este în cuvântul rhema de la
Dumnezeu, care poate veni printr-un consilier spiritual. Oricum, rhema este cel care are autoritate,
nu vreo poziţie sau vreun titlu.
Vreau să subliniez că după ce ai primit reacţia şi sfatul de la consilierii tăi şi ai analizat în
rugăciune tot ce ţi-au spus, tu eşti cel care are responsabilitatea finală înaintea lui Dumnezeu
pentru răspunsul tău la ceea ce crezi că este rhema Lui pentru tine.
În discuţiile lui Pavel despre credincioşi care au înţelegeri diferite ale voii lui Dumnezeu
din Romani 14:12, el nu insistă asupra faptului că toţi trebuie să facă ce spune el sau ce spun
prezbiterii, în ciuda a ceea ce cred că au auzit de la Dumnezeu.
Dimpotrivă, în Romani 14:12 Pavel ne aminteşte de darea lui personală de socoteală
înaintea lui Dumnezeu şi în versetul 23 declară că „cine se îndoieşte şi mănâncă este osândit,
pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot ce nu vine din încredinţare e păcat.“ Dacă faci ceva
ce vezi că este împotriva a ceea ce ţi-a spus Dumnezeu, chiar dacă te înşeli, este păcat pentru
tine, deoarece acţionezi în neascultare şi în afara credinţei.
Biblia declară: „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui
Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când
trăia în trup“ (2 Corinteni 5:10). Nu ştiu de vreun loc în Scriptură în care Dumnezeu să accepte
apărarea de la Nüremberg: „Nu sunt vinovat de lucrul păcătos pe care l-am făcut pentru că doar
urmam ordinele“. Vei sta singur înaintea lui Dumnezeu să dai socoteală de ascultarea ta faţă de
Logosul Lui şi rhema Lui pentru tine.
1 Împăraţi 13 spune o poveste simplă care subliniază cu putere acest punct de vedere. Un
om al lui Dumnezeu a venit din Iuda prin cuvântul lui Dumnezeu cu un mesaj profetic pentru
împăratul Ieroboam. Deşi iniţial împăratul a respins cuvintele profetului, Domnul le-a confirmat
cu manifestări supranaturale. Văzând puterea lui Dumnezeu, împăratul şi-a schimbat atitudinea şi
l-a invitat pe profet să stea, să mănânce şi să se învioreze în casa lui. Dar profetul l-a refuzat,
spunând: „Căci iată ce poruncă mi-a fost dată, prin cuvântul Domnului: «Să nu mănânci pâine,
nici să bei apă şi nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce»“ (1 Împăraţi 13:9).
Până acum, aceasta este o poveste biblică destul de tipică, ce se desfăşoară aşa cum te-ai
aştepta. Dar apoi se întâmplă ceva neprevăzut. Un „profet bătrân“ care-L auzea şi el pe
Dumnezeu iese să-l întâlnească pe acest personaj nou în vecinătate. Şi el l-a invitat pe omul lui
Dumnezeu să se oprească în casa lui să mănânce ceva. Tânărul profet i-a dat acelaşi răspuns pe
care i-l dăduse împăratului. „Nu, Dumnezeu mi-a spus să nu fac asta.“ Dar profetul bătrân i-a
replicat: „Şi eu sunt profet ca tine şi Dumnezeu mi-a spus că e bine pentru tine să mănânci cu
mine“. Şi tânărul a făcut aşa.
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Conform celor mai multe învăţături despre ascultare care se dau azi în Biserică, tânărul
profet a făcut ce trebuia ascultând de cel în vârstă. Cel în vârstă avea o slujire recunoscută în
comunitate şi el a spus că îi transmite cuvântul lui Dumnezeu. Tânărul nu a fost doar îndreptăţit
să lase deoparte ce credea că îi spusese Domnul, era chiar obligat să facă asta, conform învăţăturii
contemporane.
Din păcate pentru el, Domnul nu a văzut lucrurile aşa. Prin profetul mai în vârstă care a
minţit, Domnul Şi-a rostit judecata asupra tânărului: „...Aşa vorbeşte Domnul: «Pentru că n-ai
ascultat porunca Domnului şi n-ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul tău;
pentru că te-ai întors şi ai mâncat pâine şi ai băut apă – în locul despre care îţi spusese: «Să nu
mănânci pâine şi să nu bei apă acolo» - trupul tău mort nu va intra în mormântul părinţilor tăi.»
Şi după ce a mâncat pâine şi a băut apă prorocul pe care-l întorsese şi-a pus şaua pe măgar.
Omul lui Dumnezeu a plecat; şi a fost întâlnit pe drum de un leu, care l-a omorât. Trupul lui mort
era întins pe drum; măgarul a rămas lângă el, şi leul stătea şi el lângă trup“ (1 Împăraţi 13:2125).
El a plătit cu viaţa pentru „supunerea“ faţă de om mai mult decât faţă de rhema lui
Dumnezeu pentru el. Înţelepciunea cere să cauţi cu smerenie sfatul unor consilieri spirituali şi să
asculţi de ei cu un duh deschis (recunoscând că te-ai putea înşela), dar tu ai responsabilitatea
finală pentru ceea ce faci cu ce ţi-a spus Dumnezeu.

Jurnalul nu înlocuieşte nevoia mea de Trupul lui Hristos
Când scriu în jurnal şi Îi pun întrebări lui Dumnezeu, de obicei sunt deschis să primesc
numai răspunsurile care sunt în perspectiva foarte limitată prin care văd răspunsurile lui
Dumnezeu. Orice înţelegeri în plus pe care Dumnezeu vrea să mi le dea şi care sunt în afara
perspectivei mele particulare se pierd uşor (nu că Dumnezeu nu poate să le dea, dar eu pot să nu
le înţeleg). Să primeşti reacţii de la câţiva consilieri este sigur (Proverbe 11:14). Nu ar trebui să
presupun niciodată că jurnalul meu îmi dă revelaţia completă a lui Dumnezeu pe o anumită temă.
Teologic vorbind, jurnalul probabil ar putea să-mi dea o imagine completă dacă aş fi un
vas predat complet, transparent, larg deschis şi antrenat în ceea ce priveşte revelaţia spirituală,
eliberat de toate prejudecăţile şi vederile mele limitate şi conştient complet de toate legile şi
principiile din Biblie. Oricum, cei mai mulţi dintre noi nu vor îndeplini complet toate aceste
condiţii, aşa că avem nevoie disperată lângă noi de alţii care să-L caute pe Domnul şi să ne ofere
punctul lor de vedere.
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Eşecul de a face asta este unul dintre lucrurile care ne limitează cel mai mult şi pe care le
văd în vieţile oamenilor. Prea mulţi oameni trăiesc prea mult ca o insulă în loc să caute permanent
răspunsurile altora.
Uită-te la ce ai câştigat primind reflecţiile lor obţinute în urma rugăciunii. Distanţa pe care
o parcurgi în viaţă pentru a-ţi îndeplini destinul este împiedicată sau îmbunătăţită foarte mult de
faptul că ignori sau practici principiul din figura 2.2.

Revelaţia lui Dumnezeu
Cunoaştere din

Cunoaştere din

Cunoaştere din

Cunoaştere din

jurnalul consilierului

jurnalul consilierului

jurnalul meu

jurnalul consilierului

spiritual

spiritual

Consilier spiritual

Consilier spiritual

spiritual
Eu

Consilier spiritual
figura 2.2

O întrebare standard pe care o pun eu când oamenii vor sfatul meu referitor la direcţia pe
care o simt este „Ce spune soţul tău/soţia ta?“ Soţiilor li s-a spus ani de zile să asculte de soţii lor,
aşa că probabil nu mai trebuie să spun asta încă o dată. Dar, numai pentru cazul în care există
femei care se simt superioare din punct de vedere spiritual soţului lor şi de aceea nu-i solicită
părerea, voi spune încă o dată: „Soţie, ce spune soţul tău despre asta?“
Din nefericire, prea rar li se pune bărbaţilor aceeaşi întrebare: „Soţilor, ce spune soţia
voastră despre asta?“ Sunt consternat de numărul de bărbaţi pe care i-am consiliat şi care nu caută
sfatul soţiilor lor sau care ignoră ce simt ele că le spune Dumnezeu. Bărbaţi, ascultaţi-mă! Soţia ta
este probabil cel mai mare dar pe care ţi l-a dat Dumnezeu ca să te ajute pe calea ta spre
maturitate şi rodnicie spirituală. Ea are daruri pe care tu nu le ai şi de care ai nevoie! Ascultă-ţi
soţia! Gândeşte-te la cei 12 apostoli şi la modul în care creşterea lor a fost accelerată când erau
ucenicizaţi de un Mentor care a fost mai avansat decât ei în domeniile în care ei aveau nevoie să
crească. Cine sunt mentorii din viaţa ta, care te ajută să creşti în domenii specifice? Dacă nu-i poţi
identifica rapid şi nu poţi revendica o relaţie continuă, funcţională, de colaborare cu ei, te înşeli
singur şi limitezi ce ai putea deveni. Nu lăsa ca acest păcat să continue în viaţa ta. Descoperă-ţi
mentorii de azi şi stabileşte relaţii puternice de colaborare cu ei. Eu am oameni care joacă rolul de
consilieri spirituali ai mei, alţii, de consilieri în afaceri, alţii, de consilieri în probleme de sănătate,
alţii sunt consilieri teologici şi alţii, consilieri maritali. Ai mentori diferiţi, care sunt înaintea ta în
anumite domenii şi care îţi vorbesc în mod regulat? Pentru binele tău, sper că ai.
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Schimbarea consilierilor
Cred că suntem liberi să ne schimbăm consilierii spirituali pe măsură ce creştem şi ne
dezvoltăm. Dacă îţi schimbi consilierii spirituali la fiecare şase luni, asta cel mai probabil indică o
problemă în viaţa ta. Oricum, dacă la fiecare cinci ani, mai mult sau mai puţin, îţi schimbi
consilierii, poate fi o indicaţie că în viaţa ta au loc creştere şi schimbare, ceea ce face necesari noi
oameni care să te mentoreze. Important este ca atunci când ieşi dintr-o relaţie de mentorat să intri
în alta: nu trebuie să trăieşti fără consilierul potrivit.
În toată această carte am pus rugăciuni care îţi permit să te opreşti şi să te apropii de
Dumnezeu. Poţi să te rogi rugăciunea aşa cum e scrisă ea aici sau, desigur, poţi să spui o
rugăciune care vine din inima ta în timp ce citeşti. Când Dumnezeu îţi vorbeşte despre un
principiu sau un adevăr prin această carte, ia-ţi timp să te rogi şi să rosteşti adevărul cu gura ta.
Asta consolidează adevărul, ajutându-te să-l internalizezi şi să fii schimbat de el. Internalizarea şi
transformarea sunt lucrurile de care avem nevoie, nu doar o informaţie în plus în minte.
Rugăciune: Doamne, ne încredem în Tine să lucrăm pe baza principiului consilierii
spirituale, aşa cum spune Cuvântul Tău, şi lucrăm perfecţiunea Ta până la capăt în
imperfecţiunea noastră. Doamne, pe cine dintre oamenii pe care i-ai pus alături de mine îl vrei
ca mentor spiritual al meu?
Acum, priveşte ţintă la Isus în timp ce aştepţi înaintea Lui. Vezi ce nume îţi vin în minte şi
notează-le pe o foaie de hârtie. Ia legătura cu aceste persoane şi explică-le pe scurt conceptul de
consilier spiritual şi motivul pentru care ai fost încurajat să cauţi consilieri spirituali când
experimentezi auzirea vocii lui Dumnezeu. Întreabă-i dacă le poţi arăta jurnalul şi dacă ei îşi vor
cerceta inimile şi îţi vor spune dacă inimile lor confirmă că este de la Hristos. Poţi să le trimiţi
jurnalul pe mail sau să le citeşti. Nu parafraza jurnalul. Parafraza ta nu este niciodată la fel de
bună ca originalul venit de la Dumnezeu şi adesea nu este exactă.
Cum să reuşeşti când trăieşti ascultând de vocea lui Dumnezeu
Am aflat că oamenii care nu aleg şi apelează la consilieri spirituali sunt în general lipsiţi
de succes în a menţine un stil de viaţă pe baza vocii lui Dumnezeu pentru o perioadă lungă de
timp. Unii nu încep niciodată pentru că nu sunt niciodată singuri dacă ce aud este sau nu de la
Dumnezeu şi permit îndoielii să blocheze curgerea. Alţii încep cu încredere, dar când fac o
greşeală în auzirea vocii lui Dumnezeu sau cred că au făcut o greşeală credinţa lor este afectată
atât de râu, încât renunţă. În primele zile sau săptămâni de jurnal recomand cu tărie să
împărtăşeşti tot ce scrii cu cel puţin unul din consilierii tăi spirituali, pentru a-ţi confirma că eşti
pe drumul cel bun. Îndată ce aveţi amândoi încredere în discernământul tău poţi să te limitezi la a
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împărtăşi doar acele lucruri care: (1) eşti nesigur dacă vin sau nu de la Dumnezeu sau (2) sunt
decizii importante.

Un background teologic pentru stabilirea intimităţii spirituale
Eu am crescut iubind cutiile. Îmi plăcea să stabilesc sisteme teologice şi principii pe care
să le pun laolaltă într-o grilă ordonată a adevărului. Apoi am încercat să-mi îndes viaţa în ea. Sună
tentant, nu?
De exemplu, mi-am stabilit teologia referitoare la cât de mult să mărturisesc, cât de mult
să mă rog, cât de mult să mă ocup de ucenicizarea altora, cum să gestionez teama, mânia,
descurajarea şi vinovăţia, cum să-mi răstignesc corect firea, cum să mă bucur neîncetat etc. Apoi
am încercat să trăiesc pe baza tuturor principiilor pe care le-am stabilit.
Însă am descoperit că, în timp ce mă concentram asupra unui set de reguli şi principii,
uitam alt grup. Ca rezultat, întotdeauna mă simţeam vinovat. Nu înţelesesem încă faptul că
sfârşitul Legii este întotdeauna moartea şi că, dacă m-aş strădui să trăiesc pe baza legilor, aş
experimenta întotdeauna moartea lucrând în mine. Pentru mine, această moarte a luat forma
vinovăţiei, acuzaţiei, condamnării şi depresiei. Nu este tocmai viaţa din belşug pe care a promis-o
Isus!
Cutiile mele nu păreau niciodată să funcţioneze. În primul rând, aşteptările legilor pe care
le-am descoperit în Biblie întotdeauna mă lăsau să mă simt vinovat, ştiind că nu aş putea
niciodată să fiu suficient de bun. În al doilea rând, cutiile mele păreau întotdeauna că au nevoie de
ajustare. Niciodată nu păreau la fel de mari pe cât eram eu. (Asta ar fi trebuit să fie un indiciu că
ele erau ale mele, nu ale lui Dumnezeu!)
Când am devenit creştin, cutia mea care descria cine era creştin era destul de mică. Ea
includea biserica mea şi pe mine. Eventual, am lărgit-o un pic şi am lăsat să intre şi alţi baptişti.
Apoi am lărgit-o mai mult şi i-am acceptat şi pe unii metodişti. Apoi am acceptat penticostalii şi
carismaticii. (A trebuit să reconstruiesc întreaga cutie ca să fac asta!)
În cele din urmă, am descoperit chiar şi catolici care erau cu siguranţă mântuiţi. Până
atunci modificasem cutia de atâtea ori şi în mod atât de radical, încât nu mai eram sigur de
valoarea construcţiei de cutii teologice. Ele păreau atât de mici, de inadecvate şi de imperfecte.
Nu păreau o abordare foarte eficientă după care să-ţi trăieşti viaţa. În plus, întotdeauna creau atât
de multă diviziune. În loc să menţin unitatea Trupului lui Hristos, eu întotdeauna îl separam,
bazându-mă pe înţelegerea mea teologică limitată. Am început să mă întreb dacă acesta era sigur
modul în care trebuia să trăiesc, sau dacă Dumnezeu avea un plan mai bun.
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Să descoperim viaţa în Duhul
Apoi ceva nou a început să intre în viaţa mea. Am început să învăţ căile Duhului lui
Dumnezeu. Am învăţat să aud vocea Lui şi să văd vedeniile Lui. Am învăţat să-mi deschid inima
spre curgerea intuitivă a Duhului lui Dumnezeu în mine. Am învăţat să trăiesc datorită izvorului
care curgea în mine. Isus vorbise despre acest izvor, dar eu nu înţelesesem niciodată cu adevărat
ce experienţă era.
„Din inima lui vor curge râuri de apă vie.“ Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe
care aveau să-L primească cei ce vor crede în El... (Ioan 7:38-39).
Când am învăţat să recunosc vocea lui Dumnezeu ca o curgere clocotitoare de idei
spontane care ţâşnea din inima mea când îmi fixam ochii asupra lui Isus, am descoperit un nou
mod de viaţă, acela al trăirii cu Duhul lui Dumnezeu mai degrabă decât cu legile lui Dumnezeu –
nu că ele ar fi opuse în vreun fel una alteia. Doar că Duhul Sfânt are o atât de mare delicateţe în
mânuirea legilor lui Dumnezeu, încât cutiile mele superficiale erau mai degrabă batjocuri ale
adevărului Lui.
Pe când mă luptam cu o anumită situaţie, am descoperit că dacă aş folosi propriile mele
cutii teologice să o gestionez aş sfârşi prin a lua decizii limitate, critice. Dar dacă aş merge la Isus
în rugăciune şi m-aş acorda la curgerea râului din mine, El ar aduce în atenţia mea alte principii
pe care eu le-am uitat mai mult sau mai puţin. El mi-ar cere să le aplic mai presus de principiile
pe care încercasem anterior să le aplic.
Nu că anumite principii sunt corecte şi altele sunt greşite. Dar unele sunt mai importante
decât altele. Unele constituie adevăratul miez al problemei şi unele sunt doar periferia. Isus le-a
spus fariseilor din vremea Lui că ei strecurau ţânţarul şi înghiţeau cămila.
Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar
şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege; dreptatea, mila şi
credincioşia; pe acestea trebuie să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute (Matei 23:23).
Am descoperit că eu am omis principiile milei şi credincioşiei în relaţiile cu alţii. Eram
aspru şi sever în judecata mea la adresa lor şi, în loc să le fiu credincios şi loial, mă îndreptam
împotriva lor, mai mult ca un pârâş al fraţilor decât ca Mângâietorul. De aceea presupun că era
mai degrabă o atitudine satanică decât o atitudine a Duhului Sfânt; adică tindeam să „vin
împotrivă“ mai degrabă decât să „vin alături“.
Atitudinea pârâşului sau a Mângâietorului?
Mi-a luat ani de zile să ajung la înţelegerea că satan este pârâşul fraţilor (Apocalipsa
12:10) şi că Duhul Sfânt este Cel care stă alături de noi şi ne ajută (Ioan 14:16). Chiar şi când ne
înşelăm teribil, Dumnezeu nu are o atitudine acuzatoare sau potrivnică faţă de noi. De exemplu,
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când lumea a comis cea mai oribilă dintre crimele sale (crucificarea Fiului lui Dumnezeu), în loc
de condamnare, Isus a spus: „Tată, iartă-i, că nu ştiu ce fac“ (Luca 23:34).
Când am, început să-mi analizez propria viaţă, am, înţeles că am avut adesea atitudini
antagonice şi potrivnice faţă de oameni cu care nu eram de acord. Simţeam că era ceea ce vroia
Dumnezeu ca eu să fac. Dar în cele din urmă am înţeles că atitudinea de pârâş era atitudinea lui
satan (cuvântul drac înseamnă literal „pârâş“) şi că atitudinea mângâietorului este postura
Duhului Sfânt.
De la această revelaţie m-am angajat să nu mai iau niciodată, faţă de nimeni, atitudinea
pârâşului. Nu voi mai fi expresia lui satan. Dacă cineva are o luptă, suferă, e căzut sau în eroare,
am o postură, una singură – să stau alături de el şi să-l mângâi, să fiu credincios şi astfel să
păstrez demnitatea tuturor şi unitatea Trupului lui Hristos.
Când am început să trăiesc ţinând cont de râul care curge din interior am devenit mai puţin
critic şi mai puţin îngust la minte. Am dezvoltat „largheţea inimii“, o trăsătură pe care o avea
Solomon (1 Împăraţi 4:29 – literal, „o inimă care ascultă“). Dar am devenit tot mai îngrijorat de
atitudinea mea mai prietenoasă, de tendinţa mea de a accepta liber atât de mulţi oameni. Mi se
părea puţin prea liberală. Nu eram prea sigur de asta la început.
Să iubeşti mila, nu dreptatea
Domnul mi-a arătat că eu iubeam dreptatea, judecata şi precizia mai mult decât iubeam
mila şi compasiunea. Îi abordam pe oameni întâi cu judecată şi abia apoi cu dragoste şi milă. El
mi-a arătat că El făcea exact invers. El îi aborda pe oameni întâi cu dragoste şi milă şi abia în al
doilea rând cu dreptate.
El mi-a reamintit de echilibrul din 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 spus: „Mark, tu iubeşti dreptatea şi doar faci milă. Eu iubesc mila şi doar fac
dreptate. Eşti inversul Meu.“ Cu asta am fost redus la tăcere şi am început să mă schimb,
recunoscând adevărul cuvintelor lui Dumnezeu. În cele din urmă, Domnul a început să-mi arate
locul potrivit şi scopul legilor şi regulilor în viaţa mea. El a spus: „Sabatul a fost făcut pentru om,
nu omul pentru Sabat“ (Marcu 2:27). Eu tindeam să le amestec. Obişnuiam să încep cu legea şi să
mă gândesc că scopul meu era să mă supun ei. Isus spune: „Nu“. Începem cu omul şi împlinirea
lui; regulile sunt făcute să-i slujească omului. Ele sunt acolo să ne asiste în eliberarea nivelului
maxim posibil de viaţă. Isus Însuşi a venit să ne dea viaţă, viaţă din belşug. De aceea învăţ să
încep cu scopul „vieţii“ şi văd ce aplicare a cărei reguli eliberează cel mai multă viaţă în mine şi
prin mine. Dacă nu încep şi termin cu scopul vieţii, în general, încep şi termin cu scopul ascultării
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de regulă. Şi omul nu a fost creat ca să poată respecta o serie de reguli. El a fost creat să
experimenteze viaţa din belşug.
Să învăţ să trăiesc în Duh mai degrabă decât în legi mi-a schimbat enorm viaţa de
rugăciune. Aveam multe reguli despre cum trebuia să mă rog şi ce însemna o rugăciune bună şi
categorii de rugăciune şi moduri de a mă ruga. Dar Dumnezeu treptat le-a schimbat pe toate.
Să descoperim siguranţa în Duhul
Când mă rugam pentru zidirea tendinţei mele spre acceptarea oamenilor şi pentru
creşterea nesupunerii faţă de cutiile teologice, Îl întrebam pe Dumnezeu: „Doamne, pot să am
încrederea în curgerea intuitivă?“ Vedeţi voi, îmi pierdeam gardurile mele frumos definite. Nu
mai eram sigur unde erau limitele. Eram îngrijorat să nu cad în ocultism. La urma urmei, dacă
ajungi la curgere şi nu ai margini clare, ce te păzeşte de greşeală?
Domnul mi-a răspuns astfel: „Mark, poţi avea încredere în curgerea intuitivă a Duhului
Meu mai mult decât ai încredere în cutiile pe care le construieşti cu mintea ta.“ Ce a spus avea
perfect sens. Am început să mă întreb: „Unde spune în Biblie să testăm adevărul folosindu-ne
mintea? Nu se face acest test atât de des în inimile noastre, prin discernământ?“ De fapt, Isus
Însuşi recomandă să umblăm cu această curgere intuitivă mai presus de analiza minţii când spune:
„Când vă arestează şi vă duc în faţa judecătorilor, să nu fiţi îngrijoraţi dinainte de ce veţi spune, ci
spuneţi ce vi se va da în acel moment; pentru că nu voi vorbiţi, ci Duhul Sfânt“ (Marcu 13:11).
Desigur, am avut o altă obiecţie faţă de afirmaţia lui Dumnezeu că aş putea să mă încred
în curgerea intuitivă din inima mea. I-am explicat lui Dumnezeu că eu am o inimă rea şi
înşelătoare, care e disperat de blestemată (Ieremia 17:9) şi că sigur ar fi greşit să mă încred în
curgerea dintr-o inimă înşelătoare. Răspunsul Domnului către mine a fost: „Mark, nu despre
inima ta scriam. Ţi-am dat o inimă nouă şi un duh nou (Ezechiel 36:36). Eşti părtaş la natura
divină (2 Petru 1:4). Eşti lipit de Dumnezeul Atotputernic (1 Corinteni 6:17). Poţi să ai încredere
în vocea Mea din duhul tău mai mult decât ai încredere în teologia raţională din mintea ta.“
Faptul că am acceptat aceste cuvinte de la Dumnezeu urma să ceară o mare transformare
din partea mea. Aveam nevoie să învăţ să trăiesc în primul rând pe baza a ce era în inimă, mai
degrabă decât în primul rând pe baza a ce era în minte!
De aceea, am început să las deoparte dragostea pentru cutii şi pentru gardurile teologice
ale adevărului, am început în loc de asta să ţin la curgerea intuitivă, vindecătoare din inima mea
de la Acela care este mult mai înţelept şi mai iubitor decât mine. Am demontat idolatrizarea
minţii mele şi am făcut din inima mea tronul pe care Dumnezeu l-a ales ca centru al vieţii şi ruta
principală prin care să comunice cu omenirea. Am început să experimentez faptul că cei care sunt
conduşi de Duhul nu sunt sub lege (Galateni 5:18).
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Apoi L-am întrebat pe Dumnezeu: „Ei bine atunci, Doamne, cum e cu legile şi regulile şi
cutiile? Ar trebui să le dispreţuiesc ca neavând valoare? Care este atitudinea corectă faţă de Lege,
faţă de legi?“ Domnul mi-a dat câteva răspunsuri. Primul a fost că Legea ne ţine în custodie (ne
împiedică să ne ucidem pe noi înşine) înainte să ajungem în punctul de a fi conduşi de Duhul
(Galateni 3:23). Al doilea a fost că este un tutore care ne conduce la Hristos (Galateni 3:24). Un
tutore este cineva care ne învaţă o lecţie. Legea ne învaţă că nu putem împlini niciodată complet
legea. De aceea trebuie să ne abandonăm harului. Ce uşurare! Al treilea a fost că, deşi studiem
legile lui Dumnezeu, nu ne fixăm niciodată ochii asupra lor. În loc de asta, privim ţintă la Isus,
Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre (Evrei 12:2). Acum, când mă uit la o situaţie, nu o
abordez având în minte legile. O abordez cum ar face-o Hristos, întâi şi cel mai important cu
dragoste.

Un fundament filosofic pentru experimentarea intimităţii spirituale
Când am început să mă îndrept dinspre creştinismul raţional spre creştinismul spiritual,
Domnul m-a ajutat să mă concentrez asupra mişcărilor pe care trebuia să le fac.
Domnul mi-a dat un verset din Scriptură, din Ioan 5:39-40. El a spus: „Mark, «tu cercetezi
Scripturile deoarece crezi că în ele ai viaţa veşnică; şi tocmai ele mărturisesc despre Mine; şi nu
vrei să VII LA MINE, SĂ AI VIAŢĂ».“ A fost ca o sabie care a venit spre mine. Desigur! Eu
idolatrizasem Biblia! În dragostea mea pentru Scripturi le făcusem mai degrabă Dumnezeu decât
o carte pe care mi-a scris-o Dumnezeu despre experienţele cu El ale altor oameni. Voisem să
trăiesc pe baza Bibliei mai degrabă decât pe baza lui Dumnezeu Însuşi.
Am fost străpuns că am înţeles că Isus le-a spus iniţial acest verset fariseilor din vremea
Lui. Am început să-I răspund lui Dumnezeu că nu eram fariseu! Dar după ce I-am spus tot ce am
făcut, Domnul mi-a răspuns că şi fariseii făcuseră acele lucruri. M-am înspăimântat înţelegând că
era foarte asemănător, că puteam fi într-adevăr un fariseu. Am remarcat acest lucru, că ce iubeau
fariseii cel mai mult era Legea. Ei o memorau, vorbeau despre ea şi îi învăţau pe alţii din ea. Era o
descriere perfectă a mea. Am trăit pe baza unei legi biblice mai degrabă decât pe baza unei
intimităţi cu Duhul Sfânt. Nu învăţasem cum să trăiesc pe baza adevărului că Hristos a murit
astfel încât eu să pot experimenta continuu viaţa Duhului Sfânt din noi şi să trăiesc în El mai
degrabă decât într-un set de reguli.
„Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;
şi anume, Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că Nu-L vede şi nu-L
cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu noi şi va fi în voi“ (Ioan 14:16-17).
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Două puncte de vedere care contrastează
Mai jos există două puncte de vedere pe care le-ai putea îmbrăţişa. Numai unul din ele
este adevărat, dar lasă-mă să ţi le arăt pe amândouă astfel încât să-ţi examinezi viaţa cu atenţie şi
să-ţi determini poziţia şi apoi să decizi dacă vrei să rămâi acolo.
Un punct de vedere – Raţionalismul
Dacă îmbrăţişezi acest punct de vedere crezi că oamenii trăiesc într-o cutie – un
spaţiu/timp/energie/mulţime. Aceasta este toată lumea reală. Iei contact cu această lume prin cele
cinci simţuri exterioare: atingere, gust, vedere, auz şi miros. Dacă ar fi să părăseşti această cutie şi
să călătoreşti spre lumea spirituală, ai afla că aceasta fie este inexistentă, fie, dacă există, este
imposibil de cunoscut.
Acesta este punctul de vedere pe care l-am învăţat de la liderii mei religioşi când am fost
mântuit. Ei admiteau o lume spirituală, dar spuneau că nu poate fi cunoscută în această
dispensaţie. Mi s-a spus că nu aştept niciun contact direct cu Dumnezeu în acest veac pentru că
nouă ni se dăduse Biblia şi nu mai era nevoie să-L întâlnim direct pe Dumnezeu. De asemenea,
am mai fost învăţat să nu aştept visuri şi vedenii sau vocea lui Dumnezeu sau vorbirea în limbi
sau vindecare sau minuni sau oricare din darurile Duhului Sfânt pentru a opera în ele.
Deşi mintea mea a acceptat această învăţătură, inima mea tânjea după o întâlnire spirituală
directă cu Dumnezeul Atotputernic şi nu ar fi fost satisfăcută cu mai puţin de atât.
Al doilea punct de vedere – Raţionalism şi misticism combinate
Misticism nu este un cuvânt pe care-l folosesc foarte des din cauza fricii şi incapacităţii
unor oameni de a separa misticismul estic de misticismul creştin. Dar aici îl folosesc pentru a
numi o credinţă într-o întâlnire spirituală directă cu Dumnezeu (aşa cum este definit de MerriamWebster). Cu siguranţă creştinismul, aşa cum este descris în Biblie, presupune numeroase întâlniri
spirituale directe în care Dumnezeu Se întâlneşte cu oamenii prin îngeri, visuri, vedenii, vocea
Lui şi prin apariţii supranaturale de mai multe tipuri.
Dacă ai acest punct de vedere crezi că există şi o lume fizică şi o lume spirituală. Eşti un
individ conştient, cu cinci simţuri care interacţionează cu lumea exterioară: atingere, gust, vedere,
auz şi miros. Dar recunoşti că ai şi o inimă şi un duh. Pavel numeşte asta „omul dinăuntru“ în
Romani 7:22 şi această parte a ta are şi ea cinci simţuri. Aceste cinci simţuri sunt destinate să
atingă lumea spirituală:
1. Ochii inimii, care văd visul şi vedenia
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2. Urechile inimii, care aud cuvintele rostite de Dumnezeu (ca şi cuvintele lui satan, ale
îngerilor şi demonilor)
3. Minte interioară, care poate să chibzuiască şi să mediteze profund în interior (de
exemplu, Biblia spune în Luca 2:19 că „Maria păstra toate cuvintele acelea în inima ei“)
4. Voinţă interioară, unde putem să ne luăm angajamente, cum a făcut Pavel când „şi-a
pus în gând să se ducă la Ierusalim“ (Fapte 19:21).
5. Emoţia inimii, unde putem simţi şi experimenta emoţiile Dumnezeului Atotputernic
curgând prin noi.
De exemplu, dragostea, bucuria şi pacea sunt toate emoţii ale lui Dumnezeu şi cresc în noi
ca roadă a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt Se uneşte cu duhurile noastre (1 Corinteni 6:17) şi astfel
noi experimentăm emoţiile lui Dumnezeu prin capacitatea emoţională a duhurilor noastre, care au
fost concepute de Dumnezeu să simtă şi să hrănească emoţiile Duhului Său cel Sfânt care
locuieşte în noi.
Cei care avem acest punct de vedere, în loc să avem cinci simţuri care ating o lume, avem
zece simţuri care ating două lumi. Evident, asta duce la o viaţă mult mai plină şi mai completă
decât dacă am trăi doar raţional. Recunoaştem că şi Dumnezeu şi satan pot să comunice cu noi la
ambele niveluri, prin lumea exterioară şi prin lumea spirituală interioară. De exemplu, Biblia
spune „diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă“ (Ioan
13:2).

Să experimentăm Scriptura, nu doar să o analizăm
Pot să studiez Biblia raţional, pur şi simplu cu mintea, şi să învăţ multe lucruri despre
Dumnezeu. De exemplu, pot să învăţ că Dumnezeu mă iubeşte. Dar, pentru că dragostea este o
experienţă interioară a inimii, nu pot experimenta pe deplin dragostea lui Dumnezeu până când El
nu-mi atinge inima, îmi vindecă durerile şi distruge tăria mea. Când El mă umple până dau pe
dinafară şi aduce lacrimi de bucurie în ochii mei, atunci, printr-o experienţă intuitivă, spirituală,
experimentez pe deplin dragostea despre care am citit.
Oricum, întâlnirile de la duh la Duh cu Dumnezeu au devenit mult prea rare printre
creştinii vestici. De când raţionalismul a ajuns la putere în lumea vestică în ultimele câteva sute
de ani, Biserica a ajuns şi ea sub influenţa lui şi nu a mai acordat lucrării Duhului în vieţile
noastre atenţia pe care ar fi trebuit s-o acorde. De aceea suntem adesea limitaţi de raţionalism şi
ratăm plinătatea relaţiei cu Tatăl nostru, de care s-a bucurat Biserica primară.
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49% din Noul Testament conţine referinţe la experienţe spirituale (neraţionale). Să te
limitezi la raţionalism înseamnă că vei tăia jumătate din creştinismul Noului Testament. Dacă nu
relaţionezi intuitiv cu Dumnezeu, ci doar intelectual, vei pierde oportunitatea de a opera în cele
nouă daruri ale Duhului Sfânt; de a primi călăuzire prin visuri şi vedenii; de a avea o viaţă de
rugăciune pe deplin semnificativă şi eficientă; de a dialoga cu Domnul, de a zidi o relaţie extrem
de intimă cu El; şi de a experimenta complet beneficiile profunde ale adevăratei închinări, pentru
a numi doar câteva dintre ele.
Prin raţionalism (accent prea puternic pe raţiune), creştinismul şi lumea vestică au încetat
să ştie cum să se descurce cu vieţile lor interioare (numite de obicei inimă, spirit, subconştient sau
inconştient).
Pentru că acest domeniu al vieţilor noastre a fost amputat şi ignorat, nu numai de cultura
vestică, ci şi de Biserică, oamenii nu au mai putut să trateze cu succes cu forţele din ei (suferinţe
reprimate, temeri, anxietăţi, forţe ale întunericului – demoni) şi au fost lăsaţi tot mai mult să caute
refugii ca alcoolul, drogurile, împlinirea senzuală şi sinuciderea. Alţi au devenit nevrotici şi
psihotici; şi alţii se îndreaptă spre ocultism şi religii estice pentru a-şi satisface dorinţa interioară
de spiritual pe care nu o întâlnesc în „creştinismul raţional“.
Trebuie să redescoperim contactul direct cu Dumnezeu şi să devenim iar deschişi spre
experienţe spirituale, intuitive. Trebuie să ne redescoperim simţurile spirituale şi să reinstaurăm în
vieţile noastre, permiţând puterii Tatălui, lui Isus Hristos şi a Duhului Sfânt să ne vindece, să ne
întărească şi să ne călăuzească din interior. Acolo este lucrarea Bisericii. Experienţele interioare
directe cu Domnul aduc vindecare duhului, sufletului şi trupului.
Citeşte şi meditează prin rugăciune asupra 1 Corinteni 1:18-2:16, rugându-L pe
Dumnezeu să-ţi ofere înţelegere şi revelaţie privind aceste versete. În jurnalul tău, te rog să
înregistrezi gândurile şi impresiile pe care le primeşti. Te rog să te opreşti şi să citeşti şi să
meditezi asupra acestor versete ACUM! Revelaţia lui Dumnezeu pentru tine prin aceste versete
poate să-ţi ofere un fundament teologic pentru umblarea în intimitate cu Duhul Sfânt!
xxx
Dumnezeu nu ne cheamă să ne folosim mintea sau duhul, ci să învăţăm să-i prezentăm şi
mintea şi inima noastră Duhului Sfânt, astfel încât El să le poată folosi. Învăţăm să nu facem
nimic de la noi, ci numai ce-L auzim şi-L vedem pe Tatăl că face (Ioan 5:19-20,30). Meditaţia
biblică îmbină analiza pe care o face mintea cu spontaneitatea inimii, sau ambele funcţii ale
creierului, stânga şi dreapta. Isus a îmbinat perfect echilibrat raţionalismul şi comuniunea
spirituală în viaţa Lui personală. Să căutăm să facem la fel. El Şi-a prezentat întreaga fiinţă
Tatălui Său, astfel încât Acesta să curgă prin El. Noi, de asemenea, ne prezentăm pe noi înşine ca
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pe nişte jertfe vii, permiţând luminii gloriei Lui din noi să ne transforme şi să radieze prin noi.
Vieţile noastre vor fi restaurate complet şi echilibrate când ele corespund cu viaţa lui Isus.
A fi creştin nu înseamnă a-ţi arunca mintea. Mintea ta este folosită când te apropii de
Dumnezeu, dar mintea ta nu şi-a găsit locul potrivit. Deşi ea este organul care procesează
revelaţia, ea nu este organul prin care se primeşte revelaţia – duhul este. Mintea şi duhul lucrează
mână în mână. Direcţia pe drumul tău vine de la rhema prin duhul tău. Mintea ta unsă cu Duhul
acţionează ca verificare şi măsură de protecţie, comparând toate rhema cu Logos.
Revelaţia în sine nu este iraţională, ci mai degrabă super-raţională. Altfel spus, revelaţia
nu este o aiureală; ea pur şi simplu ia în considerare realitatea lumii spirituale şi asta i se pare
iraţional raţionalismului, care şi-a limitat scopul numai la lumea fizică.
De exemplu, pentru Avraam şi Sara, să creadă că urmau să aibă un copil la vârsta de 90 de
ani este iraţional când cadrul tău este limitat la legile fizicii. Dar dacă tu crezi în Dumnezeu care
Îşi injectează puterea supranaturală în natural, şi care a spus că El le va da un copil, atunci este
perfect raţional (sau super-raţional) să crezi că vor avea un copil.
Care e punctul tău de vedere?
Eu dispreţuiam liberalii care demitizaseră părţile supranaturale din Biblie. Eram bucuros
că eram un evanghelic, un creştin care crede în Biblie. Dar într-o bună zi Domnul mi-a arătat că
nici eu nu credeam că întreaga Biblie este pentru mine. El mi-a amintit că eu credeam că Vechiul
Testament era pentru evrei; Evangheliile erau despre stilul de viaţă supranatural al lui Isus, şi nu
un mod de viaţă pe care l-aş putea experimenta eu însumi; Faptele Apostolilor era pentru o
perioadă şi nu pentru azi; şi Apocalipsa era pentru viitor. Tot ce-mi rămânea era învăţătura din
Scrisori, care nu vorbea de lucruri supranaturale, ca darurile Duhului Sfânt.
Am fost îngrozit! M-am pocăit pentru dispensaţionalismul meu şi I-am spus lui Dumnezeu
că îmi vroiam Biblia înapoi, astfel încât să o pot trăi din scoarţă în scoarţă. Dacă nu ai întreaga
Biblie să o trăieşti, îţi sugerez, de asemenea, să-ţi iei chiar acum un moment în rugăciune şi să te
pocăieşti pentru că ai permis să ţi se fure şi să-I spui lui Dumnezeu că o vrei pe toată înapoi să o
trăieşti astăzi. Persoana care a decis că experienţele spirituale găsite în Biblie nu mai sunt valabile
azi va pune toate experienţele spirituale pe seama lui satan. Eu, totuşi, cred că Biblia este pentru
astăzi şi este menită să fie trăită în toată plinătatea ei.
Conform căruia dintre cele două puncte de vedere trăieşti mai confortabil? Eşti mai liniştit
răspunzând simţurilor tale exterioare, sau eşti la fel de confortabil cu simţurile interioare, ca
vedenia şi intuiţia? Dacă nu trăieşti aşa cum vrei, poţi schimba asta. În primul rând, recunoaşte că
nu eşti ce vrei să fii şi cere-I iertare lui Dumnezeu pentru că ţi-ai permis să fii distras de
raţionalismul culturii noastre. În al doilea rând, roagă-L pe Domnul să te schimbe, să te vindece şi
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să-ţi restaureze ochii şi urechile inimii. Apoi continuă să citeşti şi îţi vom da ajutor mai specific să
faci această tranziţie. Eu a trebuit să fac această schimbare, deci îţi pot promite că este posibil.

Un fundament ştiinţific pentru experimentarea intimităţii spirituale
Poate te gândeşti că este ciudat să explorezi cum funcţionează creierul în mijlocul unei
discuţii despre spiritualitate şi auzirea vocii lui Dumnezeu. Mie îmi place să învăţ despre studii
făcute în alte discipline decât creştinismul care au legătură cu paşii de creştere pe care îi fac în
umblarea mea creştină. Dezbaterea despre funcţiile emisferei stângi şi drepte ale creierului este
unul dintre aceste studii.
Unii oameni refuză să înveţe despre cum se pot aplica la vieţile lor spirituale funcţiile
parţilor stângă şi dreaptă ale creierului, deoarece Biblia nu ne învaţă asta. Răspunsul meu este că,
în timp ce toată Biblia este adevărată, nu toate adevărurile sunt în Biblie.
Ar fi neînţelept să respingi descoperirile ştiinţifice doar pentru că nu au fost menţionate
întâi în Biblie. Nimeni dintre noi nu ar alege în cunoştinţă de cauză această poziţie. Doar pentru
că Biblia nu ne învaţă despre un lucru nu înseamnă că el nu este adevărat. Dumnezeu nu a pretins
niciodată că a pus în Biblie tot ce ştia El. De fapt, Ioan a spus că El ştie lucruri pe care nu avea de
gând să le spună ucenicilor pentru că ei nu le puteau purta (Ioan 16:12) şi Ioan spune că dacă ar fi
să scrii tot ce a făcut Isus toate cărţile din lume nu ar putea să le încapă (Ioan 21.25).
De aceea standardul meu pentru afirmarea adevărului nu este limitat la afirmaţiile clare
din Scripturii. În loc de asta, cer ca ceea ce îmbrăţişez să fie compatibil cu principiile din Biblie.
Înţelegerea părţilor stângă şi dreaptă ale creierului este compatibilă cu principiile biblice, mai ales
cu doctrina că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi daruri unice (Romani 12:6-8; Efeseni 4:11;
1 Corinteni 12:1-12).
În 1981, Roger Sperry a câştigat Premiul Nobel pentru Psihologie sau Medicină cu
experimentul lui referitor la funcţiile emisferelor stângă şi dreaptă ale creierului. S-a descoperit
că, deşi folosim ambele părţi ale creierului, cei mai mulţi dintre noi tind să se bazeze puţin mai
mult pe una sau pe alta dintre ele. Emisfera stângă a creierului lucrează mai ales cu funcţii
analitice, în timp ce emisfera dreaptă procesează funcţiile intuitive şi vizionare.
Există un „Test care indică preferinţa în ceea ce priveşte creierul“ care îţi permite să
determini cu care parte a creierului lucrezi mai mult. Vizitează cwgministries.org/brain şi fă testul
pentru a descoperi dacă eşti înclinat să foloseşti mai mult partea stângă sau partea dreaptă a
creierului.
Eu (Mark) sunt cumva orientat spre partea stângă. De aceea această carte conţine multe
tabele şi formule pas-cu-pas. Asta sunt şi de asta au nevoie persoanele înclinate să folosească mai
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mult partea stângă a creierului. Persoanele care folosesc mai mult partea dreaptă a creierului spun
pur şi simplu: „Oh, auzirea vocii lui Dumnezeu e simplă: pur şi simplu ştii că ştii că ştii!“ Ei bine,
asta nu ajută deloc o persoană care foloseşte mai mult partea stângă a creierului. Eu scriu ca o
persoană care foloseşte partea stângă a creierului pentru alţi oameni care folosesc partea stângă a
creierului. Nu că asta nu-i va ajuta şi pe cei care folosesc partea dreaptă a creierului. Îi va ajuta.
Le va confirma că ceea ce fac ei în mod natural este bine şi corect şi le va oferi vocabularul
detaliat pentru a comunica despre modul în care trăiesc ei în interior cu cei care nu trăiesc în mod
natural în acelaşi fel.
Soţia mea, Patty, care e uşor orientată spre a-şi folosi partea dreaptă a creierului, a rescris
această carte într-o versiune pentru partea dreaptă a creierului, intitulată Dialog cu Dumnezeu,
care trece peste tabelele şi lucrurile pe cale le cer şi de care au nevoie persoanele înclinate să-şi
folosească mai mult partea stângă a creierului. Dacă eşti o persoană înclinată să-şi folosească
partea dreaptă a creierului, probabil îţi va plăcea Dialog cu Dumnezeu. (Notă: Am pus ambele
nume pe toate cărţile pe care le-am scris, dar Patti este autorul principal al Dialogului cu
Dumnezeu şi Mark este autorul principal al Celor patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu.)
Când am început să scriu în jurnal Dumnezeu mi-a spus să-mi iubesc soţia exact aşa cum
era şi să nu încerc să o fac să folosească mai mult emisfera stângă a creierului. Faptul că i-am
onorat intuiţia (şi intuiţia mea) m-a ajutat să iau decizii mult mai înţelepte în viaţă. Faptul că am
onorat abilitatea puternică de a folosi partea dreaptă a creierului mi-a îmbunătăţit enorm căsnicia.
Iar faptul că mi-am testat copiii şi i-am ajutat să găsească locuri de muncă potrivite emisferei
creierului pe care preferă să o folosească mai mult i-a binecuvântat şi i-a făcut să se stabilească
acolo. Fiul nostru care este înclinat să-şi folosească mai mult partea dreaptă a creierului este
creator de site-uri şi om de marketing. Lasă ca jurnalul şi înţelegerea funcţiilor părţilor stângă şi
dreaptă ale creierului să aducă succes în căsnicia ta, în viaţa ta şi în familia ta.
În sondajele realizate cu grupuri de oameni din America, am descoperit că aproximativ
60% dintre ei folosesc mai mult funcţiile emisferei stângi şi circa 40%, mai mult pe cele ale
emisferei drepte. Numai câţiva au arătat că au un echilibru între cele două. Acest dezechilibru
probabil există din cauză că sistemul nostru educaţional consideră cititul, scrisul şi aritmetica
(cursuri obligatorii care implică funcţiile părţii stângi a creierului) mai importante pentru a avea
succes în viaţă decât cursurile de artă, muzică şi teatru (cursuri opţionale care implică funcţiile
părţii drepte a creierului). Această idolatrie faţă de funcţiile părţii stângi a creierului este atât de
totală în cultura noastră, încât oamenii de ştiinţă au descoperit că jumătatea stângă a creierului
chiar creşte puţin mai grea decât cea dreaptă în timpul anilor de şcoală.
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Psihologii ne spun că ei cred că cei mai mulţi oamenii din cultura noastră sunt nevrotici.
Eu suspectez că un factor care contribuie major la răspândirea nevrozei este eşecul de a cultiva
ambele părţii ale creierului într-un mod echilibrat.
Acestei idolatrizări a logicii îi corespunde moartea creativităţii, care este mai degrabă o
funcţie a părţii drepte a creierului, ce presupune viziune, intuiţie şi vizualizare. Statisticile arată că
aproape toţi copiii au un nivel ridicat de creativitate înainte de a merge la şcoală la vârsta de cinci
ani. Până la şapte ani, numai 10% încă mai au un nivel înalt de creativitate, iar până când devenim
adulţi numai 2% mai obţinem punctaje mari la testele de creativitate.
De aceea ceea ce facem în sistemul nostru educaţional curent distruge în mod fundamental
abilitatea creatoare pe care Dumnezeu a pus-o în om. Cred că asta se întâmplă pentru că ne
antrenăm partea stângă a creierului – partea logică, analitică – şi înăbuşim partea dreaptă a
creierului – partea intuitivă, imaginativă. Unde anumite în Biblie vedem că Dumnezeu ne
sugerează să facem asta? Eu cred că Dumnezeu ne-a dat două părţi ale creierului astfel încât să I
le putem oferi pe amândouă să le folosească.
Înţelegerea funcţiilor părţilor dreaptă şi stângă ale creierului ne ajută să-i înţelegem şi să-i
respectăm pe cei ale căror daruri sunt diferite de ale noastre. De exemplu, când un soţ şi o soţie
sunt implicaţi în luarea unei decizii, soţul poate raţiona (o funcţie a părţii stângi), în timp ce soţia
poate intui decizia (o funcţie a părţii drepte). Dacă ei au învăţat să onoreze punctele tari ale
celuilalt, ei nu-şi vor reteza unul altuia darurile doar pentru că nu sunt aliniate cu propriul lor
proces de luare a deciziilor, ci în loc de asta le vor aprecia ca pe nişte abilităţi complementare.
Cei care funcţionează mai puternic în emisfera stângă vor vedea că procesul revelaţiei
curge mai natural în conjuncţie cu gândurile lor analitice. Ca exemplu, Luca (Luca 1:1-4) a
cercetat totul cu atenţie, apoi a scris în ordine consecutivă (în mod clar o activitate a părţii stângi).
Pot să sugerez că a permis impresiilor intuitive, spontane ale Duhului Sfânt să curgă în procesul
lui de gândire şi că rezultatul final a fost revelaţie pură care se păstrează până în ziua de azi?
Dimpotrivă, când Ioan a scris Apocalipsa, el a spus: „În ziua Domnului eram în Duhul. Şi am
auzit înapoia mea un glas puternic... spunând: «Ce vezi, scrie într-o carte»“ (Apocalipsa 1:1011). Acest proces de a primi revelaţie nu a implicat funcţiile părţii stângi a creierului (cu excepţia
scrierii propriu-zise). Mai degrabă, cred că a curs prin partea dreaptă a creierului, venind din
inimă. Şi acest proces a dus la revelaţie pură, care rezistă până în ziua de azi.
Poţi vedea că sunt cel puţin două abordări pe care le poţi folosi când primeşti revelaţie
pură: metoda lui Luca şi metoda lui Ioan. Ambele sunt valide. Ambele duc la puritate. Ambele
sunt demne de onorat. Este dificil pentru noi să onorăm pe cineva care e diferit de noi. Persoana
înclinată să folosească partea stângă a creierului caracterizează persoana înclinată să folosească
partea dreaptă a creierului ca fiind o persoană impulsivă, care fuge de responsabilităţi. Persoana
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înclinată să folosească partea dreaptă a creierului o descrie pe cea înclinată să folosească partea
stângă ca pe o persoană atât de academică încât nu e posibil ca Duhul Sfânt să curgă prin ea. Să
ajungem într-un punct în care să putem onora şi abordarea lui Luca şi pe cea a lui Ioan pentru a
primi revelaţie, ştiind că Duhul Sfânt chiar poate curge cu adevărat prin amândoi.
Nu pun semn de egalitate între partea dreaptă a creierului şi inimă. Mai degrabă, aş sugera
că inima are capacitatea de a curge în ambele părţi ale creierului nostru.
Trecând de la stânga la dreapta
Oamenii întreabă adesea: „Cum pot să-mi las deoparte raţiunea şi să experimentez
curgerea intuitivă interioară?“ Să ne gândim la ce a făcut Elisei când a avut nevoie să audă un
cuvânt profetic de la Dumnezeu. Când a vrut să treacă de la logică şi raţiune (activitate a părţii
stângi a creierului) la cuvântul lui Dumnezeu rostit intuitiv în interiorul lui (curgând prin partea
dreaptă a creierului lui), Elisei s-a angajat într-o activitate tipică pentru partea dreaptă a creierului:
„Aduceţi-mi un cântăreţ, ca să pot auzi cuvântul lui Dumnezeu“ (parafrazare pentru 2 Împăraţi
3:15). Muzica l-a scos din partea stângă a creierului în partea dreaptă, unde era poziţionat perfect
înaintea lui Dumnezeu, capabil să audă cuvintele spontane rostite în interiorul lui.
Mulţi oameni mai descoperă că faptul de a folosi vedenia sau de a se bucura de
frumuseţea naturii (ambele sunt funcţii ale părţii drepte a creierului) îi poziţionează perfect în faţa
vocii intuitive a Duhului Sfânt. În interesantele studii universitare ale lui Calvin Jeske din
Calgary, Canada, se arată că vorbirea în limbi stimulează activitatea electrică a părţii drepte a
creierului, prin opoziţie cu vorbirea normală, care stimulează activitatea electrică a părţii stângi a
creierului. De aceea vă recomand să folosiţi vedenia, muzica, natura şi vorbirea în limbi pentru a
vă ajuta să vă pregătiţi să auziţi mai uşor vocea intuitivă a Duhului Sfânt.

Exemple de jurnal în ambele direcţii
Iată câteva exemple de jurnal de la studenţii mei.
Chuck Conkling
Am primit asta pe 31 octombrie 1984. La momentul la care am primit-o am ştiut că era de
la Domnul. Această revelaţie mi-a fost dată pe când mă plimbam prin Raleigh, NC. A trebuit să
mă opresc de mai multe ori să scriu, pe măsură ce Domnul îmi vorbea. Am arătat-o pastorului
meu, care a confirmat că era de la Dumnezeu şi mi-a cerut să o folosească într-o serie de predici.
Scriam deci în jurnal şi nici nu ştiam!
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Chuck, sunt singura ta Sursă. Toate binecuvântările şi favoarea vin de la Mine. Oamenii
pot fi calea (canalele), dar EU SUNT Sursa.
EU SUNT Sursa infinită şi nu pot fi blocat câtă vreme umbli în părtăşie cu Mine.
EU SUNT Sursa tuturor: a dragostei, a succesului, a puterii, a credinţei, a sănătăţii, a
protecţiei, a prosperităţii...
Responsabilitatea ta este să fii un canal prin care Binecuvântările Mele să curgă spre
alţii. Eu voi păstra curgerea. Tu dă-o din toată inima dintr-o Sursă inepuizabilă care nu
sărăceşte.
xxx
Un prizonier în Namibia, Africa
Slujirea noastră de consiliere, care s-a născut ca rezultat al cursurilor despre Cum să auzim
vocea lui Dumnezeu şi Rugăciunile care vindecă inima, merge extraordinar de bine. Am văzut
oameni eliberaţi de păcatul homosexualităţii, de atacuri demonice, insomnii, depresie şi presiune
mare a sângelui. Mai jos este una dintre sesiunile din jurnalul unui student care a pus această
întrebare: „Doamne, ce vrei să-mi spui despre modul în care mă descurc cu mânia?“
Te iubesc cu o dragoste inepuizabilă. Nu lăsa ca soarele să apună şi să fii încă mânios.
Nu permite niciodată vrăjmaşului să câştige teren. Sunt bucuros că tu creşti repede în modul în
care îţi gestionezi mânia, venind imediat la Mine să Mă ocup de ea. Continuă să practici
prezenţa Mea tot timpul, astfel încât să poţi avea din belşug dragostea şi pacea Mea.
xxx
Mike – Bătălia cu îndoiala
Tată, am înţeles iar, în weekend, vorbind cu prietenul meu Wayne, că am probleme atât de
mari în a mă încrede cu adevărat în Tine şi în Cuvintele pe care mi le spui. Vreau asta şi mă
străduiesc, dar văd că mă îndoiesc atât de mult. Cred, dar ajută necredinţei mele. De ce îmi vine
atât de greu să cred? Cum să fac să mă încred pur şi simplu în Tine?
Când asculţi, auzi şi păstrezi în inimă ce îţi spun, vei începe să crezi din toată inima. Asta
înseamnă să îndepărtezi zidurile şi modelele de necredinţă care au făcut parte din tine atât de
mult timp. De asemenea, când îţi arăt domenii specifice de îndoială şi necredinţă, trebuie să le
aduci la Mine, să le abandonezi şi să te pocăieşti pentru ele; pentru minciunile şi concepţiile
greşite despre Mine şi de asemenea pentru ce crezi că eşti tu. Eu nu sunt de multe ori ce crezi tu
că sunt şi tu nu eşti de multe ori ce crezi tu că eşti.
Aşa cum am menţionat mai devreme, credinţele tale nedumnezeieşti te duc iar şi iar la
eşec. Necredinţa este păcat. Este unul dintre cele mai afurisite păcate cărora li se poate
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abandona un creştin. Este una din rădăcinile care îi fac pe copiii Mei să intre în tot felul de
păcate şi eşecuri. Tu te vezi pe tine însuţi ca pe aşa un eşec, ca pe un caz aşa de disperat, şi de
aceea deja ai renunţat şi ai aruncat prosopul în faţa înfrângerii şi a eşecului. Te convingi pe tine
însuţi, chiar înainte de luptă, că nu vei câştiga, ceea ce duce la înfrângere şi eşec garantate.
Când cineva merge la bătălie 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 acele minciuni şi păreri greşite. Tu eşti fiul
Meu. Răscumpărat cu sângele Meu preţios. Mai mult decât un învingător! O încântare pentru
Tatăl. Tu răstorni mulţi ani şi multe generaţii de credinţe nedumnezeieşti şi întărituri care s-au
ridicat împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu. Eu te voi ajuta să identifici şi apoi să arunci
modelele nedumnezeieşti de necredinţă din viaţa ta. Te voi duce într-un loc al odihnei absolute în
Mine şi al unei intimităţi extraordinare care vor duce la beneficii importante, ce vor atinge
naţiunile. UITĂ-TE ŢINTĂ la Mine! Eu pot face asta. Eu sunt Marele Eu Sunt.
Nu eşti cu nimic diferit de ucenicii Mei. Şi ei s-au scufundat în mare necredinţă pe când
umblau cu Mine şi vedeau tot ce făceam, şi totuşi încă erau copleşiţi de necredinţă şi de modele
nedumnezeieşti de gândire. Dar i-am adus într-un loc al credinţei uriaşe şi al relaţiei cu Mine. Eu
sunt credincios. Mare este credincioşia Mea pentru tine. Eşti al Meu. Eşti al Meu în aceeaşi
măsură în care apostolii erau ai Mei. Ei nu erau mai mult copiii Mei sau nu erau mai favorizaţi
decât tine. Eşti un copil al Meu exact în aceeaşi măsură în care erau ei. Continuă să-ţi
conştientizezi păcatul necredinţei şi să te pocăieşti de el şi să-ţi îndrepţi atenţia şi concentrarea
asupra Mea, a cuvintelor Mele pentru tine, şi vei continua să experimentezi în viaţa ta o
transformare care îţi va revoluţiona lumea, care, la rândul ei, va revoluţiona tot ce eşti chemat să
influenţezi.
Ai încredere în Mine aşa cum un copilaş are încredere în tatăl lui. Îţi aminteşti de Josiah
când era mic şi îi spuneai în mod repetat să sară în braţele tale în apă? Îi era atât de frică să
sară, dar l-ai convins să aibă încredere, să sară, pentru că ştiai că nu-l vei dezamăgi. Şi nu l-ai
dezamăgit. El a sărit, apoi a sărit încă o dată şi încă o dată, până când a depăşit teama de apă.
Încrederea a fost stabilită şi zidită. Acum, încrede-te în Mine şi sari. Eu te voi prinde. Poţi s-o
faci. Sari! Eu nu te pot dezamăgi. Eu nu te voi dezamăgi. Te voi prinde. Eşti întotdeauna în
siguranţă în braţele Mele. Nu te vei scufunda. Eu nu te voi dezamăgi. Încrederea va fi stabilită şi
zidită.
xxx
Kalyn – Vocea lui Dumnezeu în spatele zidurilor închisorii
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Buna, copilul Meu. Te iubesc, Kalyn. Îmi place zâmbetul tău şi râsul tău. Îmi place
foamea din duhul tău, de a scrie în jurnal. Vreau să continui să scrii în jurnal ca să Mă întâlneşti
aici cât de des posibil, până când credinţa ta creşte şi încrederea ta în Mine este deplină. Nu
vreau să te îngrijorezi de pe acum în legătură cu greşelile tale, pentru că vei face multe, dar Eu
tot te iubesc şi te voi învăţa prin intermediul lor. Nu te voi lăsa niciodată la greu fără un loc unde
să stai. Eu sunt stânca ta. Eu voi fi întotdeauna acolo pentru tine şi tu vei experimenta mai mult
din Mine de fiecare dată când stai să asculţi cuvintele Mele în duhul tău. Te iubesc, copile. Eşti
atât de preţioasă pentru Mine, Kalyn. Ştii cât de mult te iubesc.
Când mă gândesc la ce a făcut Dumnezeu în viaţa mea de când am început acest curs,
Comuniune cu Dumnezeu [Acesta este numele anterior al acestei cărţi.], sunt uluită. Mi-e greu să
cred că sunt aceeaşi persoană; chiar şi prietenii meu au comentat în legătură cu creşterea pe care
au văzut-o în mine. Metamorfoza a fost spectaculoasă; a fost o transformare supranaturală.
Eu am căutat răspunsuri la multe întrebări pe care le aveam, şi învăţătura din cursul
Comuniune cu Dumnezeu mi-a oferit aceste răspunsuri.
Cea mai mare întrebare a mea era: Cum să aud vocea lui Dumnezeu? Trebuie să recunosc
că la început eram sceptică. Nu m-am gândit că puteam învăţa din cărţi sau înregistrări să aud
vocea lui Dumnezeu. Întotdeauna m-am gândit că era ceva ce ar trebui să mă înveţe Dumnezeu.
Dar cum să mă fi învăţat Dumnezeu dacă eu nu recunoşteam vocea Lui?
A fost o întrebare la care intuitivele mele surori nu au putut răspunde. Slavă Domnului!
Acest curs a sfâşiat perdeaua, am învăţat cum să intru în Sfânta Sfintelor şi să am comuniune cu
Dumnezeu, Tăticul meu.
Eu am patru surori în Hristos (alte prizoniere) cărora simt că le pot arăta jurnalul, ca să
dobândesc înţelepciune şi protecţie de eroare... Am aflat că o pereche de dopuri de urechi poate
face minuni în a nu mai fi conştientă de lumea exterioară!... În vedenie, L-am văzut pe Domnul
atingându-mi mâinile şi am ştiut că le ungea ca să fie folosite pentru vindecarea Lui divină. În
vedenie, L-am văzut rugându-Se Tatălui pentru mine. În vedenie, Isus m-a luat să-mi văd băieţii
şi mi-a arătat că El are grijă de ei. În vedenie, am fost copil, adult şi am avut toate vârstele
intermediare. În aceste vedenii m-am jucat cu Isus, am stat pe genunchii Lui şi am fost mângâiată
de El, şi am petrecut pur şi simplu timp cu El.
xxx

Aplicaţie personală
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Scrie în jurnalul tău o întrebare pe care ai vrea să I-o adresezi Domnului. Ai aici câteva
idei de întrebări cu care îţi recomand să începi:
Doamne, mă iubeşti?
Doamne, ce vrei să-mi spui?
Doamne, ce vrei să-mi spui despre adevărurile din acest capitol?
Ia-ţi un moment, alege o întrebare şi scrie-o.
După ce ai scris întrebarea, roagă-L pe Isus să deschidă ochii şi urechile inimii tale ca să
primeşti ce are să-ţi împărtăşească. Apoi vizualizează-L pe Isus într-un situaţie confortabilă.
Poate sta lângă tine sau Se poate plimba cu tine pe Marea Galileei. Devino copil. Ia-L de mână.
Vezi bucuria Lui şi aşteptarea şi încântarea pentru că împărtăşeşte acest timp cu tine. (Dacă nu
poţi vedea acum faţa Lui, nu te îngrijora în legătură cu asta. Faţa Lui va deveni mai clară pe
măsură ce vei folosi mai mult vedenia.) După asta tânjeşte El mai mult decât orice altceva. Vezi
hainele Lui lungi. Vezi sandalele din picioarele Lui. Relaxează-te şi zâmbeşte. Bucură-te să fii
singur cu El. Apoi uită-te ţintă la El şi pune-I întrebarea pe care ai scris-o.
Acordează-te la spontaneitate, fixează-ţi privirea asupra Lui şi scrie ce începe să curgă în
interiorul tău. (Poţi să scrii în jurnal pe computer dacă vrei. Eu fac asta, şi de când pot tasta cu
ochii închişi, privind vedenia şi conectat la curgerea intuitivă, este mult mai uşor decât să scriu de
mână.) Nu testa acum. Pur şi simplu scrie cu credinţă copilărească. Poţi încerca asta mai târziu.
Dacă nu e prea personal, împărtăşeşte ce scrii cu un consilier spiritual, pentru confirmare. Este
important, mai ales în primele săptămâni de jurnal, să împărtăşeşti cu un sfătuitor mult din ceea
ce primeşti, ca să fii zidit în credinţa că eşti pe drumul cel bun şi că Îi auzi cu adevărat vocea. În
perioada de învăţare, pune întrebări mai simple şi mai generale, în loc de întrebări despre decizii
pe care să le iei sau previziuni despre ce urmează să se întâmple sau chestiuni foarte delicate. O
introducere foarte bună pentru jurnalul tău este să spui: „Bună dimineaţa, Doamne, Te iubesc! Îţi
încredinţez această zi. Ce ai vrea să-mi spui?
Şi acum, începe să scrii în jurnal!
Resurse online gratuite pentru a aprofunda aceste adevăruri sunt disponibile pe:
www.cwgministries.org/FreeBooks
• Testul care indică preferinţa pentru a folosi mai mult o anumită emisferă a
creierului: www.cwgministries.org/brain
• Interviuri radio Sid Roth: www.cwgministries.org/RothRadio

Note de final
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1. Catalogul New Age al editorilor revistei Trup, Minte, Spirit, Doubleday 1988,
Introducere.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Dintr-o scrisoare scrisă de reverendul Maurice Fuller.
5. C. Peter Wagner, Ţintă: Pământul, 166.
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CAPITOLUL 3

Intimitatea spirituală – dorinţa
inimii lui Dumnezeu

Într-o dimineaţă stăteam la birou cu un pix şi o foaie de hârtie şi am notat o întrebare pe
care vroiam să I-o adresez lui Isus. Când am terminat de scris, mi-am aţintit ochii inimii asupra
lui Isus, imaginându-mă stând lângă El lângă o fântână (Ioan 4). L-am rugat pe Duhul Sfânt să-mi
dea un duh de descoperire şi să ungă ochii inimii mele (Efeseni 1:17-18). Când mă uitam la Isus,
El gesticula, aşa cum ar face o persoană când vorbeşte, şi în inima mea a venit o idee spontană
care nu era a mea. A fost un răspuns excelent la întrebarea pe care am pus-o. L-am scris şi am
privit iar ţintă la Isus. Din nou, un gând excelent mi-a venit în inimă şi l-am notat. După un timp,
m-am trezit că scrisesem două paragrafe şi când am citit conţinutul am fost uimit de cât de
profund şi de înţelept era. Am spus: „Pun pariu că este de la Domnul!“ Când i-am împărtăşit
soţiei mele, ea a fost de acord. A fost prima dată când am putut discerne vocea Domnului folosind
toate cele patru chei (liniştea, vedenia, spontaneitatea şi jurnalul).
Am repetat acest experiment în următoarele zile în timpul meu devoţional. Când veneau
gânduri spontane le răspundeam cu propriile gânduri şi întrebări analitice, şi El răspundea atunci
întrebărilor mele. Am aflat că dialogam cu Domnul! În sfârşit trăiam o experienţă la care visasem
întotdeauna şi pe care nu o experimentasem niciodată. Învăţam să conversez cu Dumnezeu!
Căutarea unei relaţii complete cu Regele regilor era în sfârşit recompensată. Pe când
experimentam asta în următoarele câteva luni, am devenit tot mai convins că înţelepciunea şi
dragostea divină ale Dumnezeului Atotputernic erau cele care se revărsau prin pixul meu. În
timpul acestor prime zile şi săptămâni am arătat ce am notat în jurnal atât soţiei mele, cât şi unui
prieten spiritual care putea auzi vocea lui Dumnezeu şi le-am cerut să confirme dacă era sau nu
era cu adevărat Dumnezeu. Ei mi-au spus că era!
Această confirmare din partea altora a continuat să mă stimuleze. Când începi să scrii în
jurnal ar trebui să ai doi sau trei prieteni spirituali cărora să le împărtăşeşti ce notezi. Este un pas
extrem de important!

Pasiunea lui Dumnezeu: umblarea zilnică împreună cu copiii Lui!
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Pasiunea lui Dumnezeu a fost întotdeauna să aibă părtăşie cu copiii Lui. Dumnezeu ne-a
creat pentru scopul suprem de a avea o relaţie de dragoste cu El. Să ne uităm prin legăminte la
dorinţa neschimbată a inimii lui Dumnezeu. De la Geneza la Apocalipsa, vedem că pasiunea lui
Dumnezeu nu s-a schimbat niciodată. El ne oferă vocea Lui astfel încât să-L cunoaştem!
Am menţionat deja stilul de viaţă bazat pe comuniunea de care Adam şi Eva s-au bucurat
în grădina Edenului înainte de Cădere. În răcoarea zilei, poate dimineaţa sau seara, Dumnezeu îi
căuta pentru părtăşie. Ce minunat! Creatorul tuturor caută activ compania creaţiei Sale,
plimbându-Se şi vorbind cu ei, împărtăşindu-şi viaţa împreună. Pentru asta am fost creaţi?
Din cauza păcatului, noi am pierdut această relaţie apropiată. Dar Dumnezeu a găsit un
om care a recunoscut vocea Lui, a crezut în cuvintele Lui şi s-a supus instrucţiunilor Lui. Numele
lui era Avraam şi el a fost onorat cu titlul de „prietenul lui Dumnezeu“ (Iacov 2:23). Avraam este
tatăl tuturor celor care cred, şi în calitate de copii ai lui Avraam şi noi putem fi cunoscuţi ca
prieteni ai Tatălui.
Când s-a împlinit vremea, Dumnezeu i-a chemat pe descendenţii fizici ai lui Avraam,
naţiunea Israel, afară din robia egipteană, la o viaţă şi la un pământ puse deoparte de El.
Dumnezeu i-a călăuzit cu un stâlp de foc noaptea şi un nor ziua până când au ajuns la Muntele
Sinai. Oamenii s-au pregătit şi s-au curăţat ca să se întâlnească în sfârşit cu Eliberatorul lor.
Muntele era acoperit cu foc, cu nor şi cu un întuneric subţire, şi din mijlocul întunericului şi
focului ei au auzit vocea lui Dumnezeu!
Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit DOMNUL cu glas tare pe munte, din mijlocul
focului, din nori şi din negură deasă, şi le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva.
Le-a scris pe două table de piatră şi mi le-a dat. Când aţi auzit glasul acela din mijlocul
întunericului şi pe când tot muntele era aprins, căpeteniile seminţiilor voastre şi bătrânii voştri sau apropiat toţi de mine, şi aţi zis: „Iată că DOMNUL Dumnezeul nostru ne-a arătat slava şi
mărimea Lui şi noi I-am auzit glasul din mijlocul focului; astăzi am văzut că Dumnezeu a vorbit
unor oameni şi totuşi au rămas vii. Şi acum, pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va
mistui; dacă vom auzi şi mai departe glasul DOMNULUI Dumnezeului nostru, vom muri. Cine
este, în adevăr, omul acela care să fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu vorbind
din mijlocul focului, şi totuşi să fi rămas viu? Apropie-te mai bine tu şi ascultă tot ce-ţi va spune
DOMNUL Dumnezeul nostru; apoi să ne spui tu însuţi tot ce-ţi va spune DOMNUL Dumnezeul
nostru, şi noi vom asculta şi vom face.“ DOMNUL a auzit cuvintele pe care mi le-aţi spus. Şi
DOMNUL mi-a zis: „Am auzit cuvintele pe care ţi le-a spus poporul acesta: tot ce au zis este
bine. O! De ar rămâne ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile
Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor! Du-te de spune-le: „Întoarceţi-vă în corturile

52

voastre.“ Dar tu, rămâi aici cu Mine, şi-ţi voi spune toate poruncile, legile şi rânduielile, pe care
să-i înveţi să le împlinească în ţara pe care le-o dau în stăpânire“ (Deuteronom 5:22-31).
Alternativa la vocea rostită a lui Dumnezeu: Legile lui Dumnezeu
Se pare că noi oamenii adesea preferăm o listă de reguli unei relaţii. Bănuiesc că în reguli
găsim siguranţa care este cumva pierdută într-o relaţie ce creşte. Din moment ce noi suntem
creaturi ale obiceiului, preferăm să nu ne schimbăm. Este ceva bun în încercarea de a trăi sub lege
(Deuteronom 5:28), pentru că ea este un învăţător care ne conduce la Hristos (Galateni 3:24),
când înţelegem că nu putem respecta niciodată legea (Deuteronom 5:29). Dar ea nu trebuie să ia
niciodată locul vocii lui Dumnezeu în inimile noastre, instruindu-ne şi călăuzindu-ne (Isaia
30:21). Când Dumnezeu a vrut să aibă o relaţie cu israeliţii şi să le vorbească direct de pe munte,
ei au ales în loc să fie guvernaţi de un set de legi (Deuteronom 5:22-31).
În aceste versete, Dumnezeu le oferă israeliţilor o relaţie. El le oferă vocea Lui. El le oferă
să restaureze părtăşia pe care o aveau Adam şi Eva în Grădina Edenului. Ei I-au refuzat darul
preţios deoarece odată cu vocea Lui vine şi focul, deci li se va cere să-şi dea la moarte propriile
lor dorinţe din fire ca să poată să trăiască în Duhul. Israeliţii nu vor atât de multă căldură în viaţa
lor, aşa că îi spun lui Moise că se poate duce el să aibă o relaţie cu Dumnezeu, că le poate spune
la întoarcere ce zice Dumnezeu şi că ei vor păzi poruncile pe care el le va da.
Aşa că israeliţii au respins oferta lui Dumnezeu de a avea o relaţie, spunând: „Nu, Te
rugăm, noi preferăm legea“. Cred că inima lui Dumnezeu s-a frânt aici, aşa cum s-ar frânge inima
oricărui părinte când copilul lui i-ar spune că nu vrea să aibă o relaţie cu el.
Dar Dumnezeu nu avea de gând să Se oprească din vorbit. El le-a spus israeliţilor că pot
să se întoarcă la corturile lor dacă vor, dar că dacă Moise vrea să aibă o relaţie, el putea sta
aproape. Aşa că Moise a avut o relaţie şi israeliţii au primit legi, porunci, rânduieli şi judecăţi.
O lege a venit peste altă lege, până când povara a devenit grea.
Anii au trecut, poporul lui Dumnezeu a trăit sub Lege, fără să aştepte ca cineva, cu
excepţia unui profet sau văzător ocazional, să audă de la Dumnezeu. Până la urmă, acolo a crescut
un tânăr a cărui inimă tânjea după Dumnezeul lui. Pe când păştea turmele tatălui lui, el a înţeles
inima Păstorului lui Israel. El a contemplat minunile creaţiei şi a învăţat să-L iubească pe Creator.
El a meditat asupra Legii şi a înţeles mila şi dreptatea marelui Judecător. Inima lui s-a revărsat în
închinare extravagantă înaintea Regelui lui, şi Dumnezeu a fost încântat, spunând: „L-am găsit pe
David... un om după inima Mea“ (Faptele Apostolilor 13:22). „Măcar este cineva care «se
prinde» - asta e ce am vrut Eu dintotdeauna - să iubesc şi să fiu iubit!“
Isus Şi-a trăit viaţa aşa cum a intenţionat Dumnezeu să o trăim noi!
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Isus a trăit în relaţie cu Tatăl Lui. El a făcut doar ce L-a văzut pe Tatăl Lui că face şi a
auzit ce spunea Tatăl Lui (Ioan 5:19-20,30; 8:26,28,38). Aşa au trăit Adam şi Eva, având zilnic
dialoguri cu Dumnezeu. Isus a comunicat întotdeauna cu Dumnezeu. Şi El ne-a învăţat că şi noi
am fost concepuţi pentru a trăi într-o comuniune de zi cu zi cu Dumnezeu.
Viaţa veşnică este intimitate cu Dumnezeul Atotputernic
Aproape de sfârşitul vieţii pământeşti a lui Isus, El Şi-a luat timp să Se roage pentru
ucenicii Lui. Nu doar pentru cei care au umblat cu El în Galileea, ci şi pentru aceia dintre noi care
vor crede datorită mărturiei lor. Isus a spus că Tatăl I-a dat autoritate peste toţi oamenii, astfel
încât să le poată da viaţă veşnică celor cărora El le fusese dat, şi în Ioan 17:3 Isus a definit ce
înseamnă asta: „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care Tu L-ai trimis.“
Nu înseamnă doar „să ştii“ în sensul simplu, obişnuit al cuvântului, o cunoştinţă sau chiar
un prieten apropiat. Cuvântul folosit aici pentru „a cunoaşte“ este ginosko, şi el înseamnă „să fii
implicat într-o relaţie intimă, progresivă“. În versiunea greacă a Vechiului Testament, acesta este
cuvântul folosit în Geneza 4:1, unde se spune: „Adam a cunoscut-o pe Eva şi ea a născut un fiu“.
Este cea mai intimă relaţie posibilă. Isus face această afirmaţie extraordinară că despre asta este
viaţa veşnică! Isus a trăit şi a murit astfel încât noi să avem o relaţie intimă, progresivă, personală
cu Dumnezeu Tatăl şi cu Fiul Lui Isus Hristos. Aceasta este esenţa vieţii veşnice: să-L cunoşti şi
să-L iubeşti pe Dumnezeul întregii creaţii şi pe singurul Lui Fiu, Isus. Ce destin măreţ!
Versiunea ebraică a grecescului ginosko este yada,1 şi ne place să folosim acest termen
pentru a caracteriza timpul nostru de părtăşie iubitoare în rugăciune. Rugăciunea este mult mai
mult decât să-I prezentăm lui Dumnezeu cererile noastre. Este „timpul yada“ pentru noi.
Rugăciunea este legătura dintre prieteni. Este comuniune cu Iubitul nostru, Isus – să fim intimi, să
simţim în linişte unul prezenţa celuilalt, să fim total disponibili unul pentru celălalt. Este preţuirea
atât de mare a unuia din partea celuilalt încât vrem să fim mereu împreună, să împărtăşim orice
unul cu altul şi să umblăm prin viaţă împreună. Este celebrarea dragostei unuia pentru celălalt.
Este comuniune între doi iubiţi: o relaţie, nu reguli. Iubiţii stau împreună ori de câte ori pot pentru
a împărtăşi ce au pe inimă. Relaţia lor este caracterizată de bucurie şi spontaneitate, nu le robie
legalistă.
Două moduri în care ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu
Toţi ştim povestea Mariei şi a Martei (Luca 10:38-42). Deşi Isus o iubea pe Marta şi cu
siguranţă aprecia slujirea ei, decizia Mariei de a lăsa munca şi de a sta pur şi simplu la picioarele
lui Isus a fost aceea care şi-a atras cuvinte de laudă din partea Lui. Nu munca noastră va dăinui
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pentru totdeauna, ci relaţia de dragoste cu El este cea care nu ne va fi luată niciodată. Dumnezeu
ne cere să fim ca Maria.
Pavel a înţeles acest adevăr preţios. În Filipeni 3:10-11, el a spus că cea mai mare dorinţă
a lui era „să-L cunosc (ginosko) pe El, şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă
fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung la învierea din morţi“. Auzi tânjirea inimii lui Pavel?
„Ca să pot fi intim cu El şi să simt puterea şi prezenţa Lui ridicându-se din inima mea!“ În această
relaţie preţioasă de dragoste vom simţi viaţa Lui curgând în noi, dând firea la moarte şi curgând
prin noi spre alţii. Acesta este motivul mântuirii noastre! De asta am fost născuţi din nou!

Poruncă pentru creştinii Noului Testament:
„Nu-L refuzaţi pe Cel care vorbeşte“
Autorul Epistolei către Evrei ne aminteşte de prostia copiilor lui Israel la muntele lui
Dumnezeu (Evrei 12:18-26). Dar el ne dă şi multă speranţă, spunându-ne că ne dă o altă şansă!
Noi, Biserica lui Hristos, am ajuns la un alt munte şi Dumnezeu încă vorbeşte! Noi avem din nou
posibilitatea de a alege – vom primi vocea lui Dumnezeu şi focul purificator care trebuie să o
însoţească, sau Îl vom refuza din nou pe Cel care vorbeşte? Vom îmbrăţişa în sfârşit comuniunea
personală iubitoare pe care Dumnezeul nostru o oferă, sau ne vom mulţumi să lăsăm pe cineva să
ne reprezinte în faţa lui Dumnezeu şi doar să ne spună ce zice El? Vom trăi în relaţie sau sub
lege?
Voi nu v-aţi apropiat de un munte care se putea atinge şi care era cuprins de foc, nici de
negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiţă, nici de glasul care vorbea
în aşa fel că cei care l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească (pentru că nu puteau suferi
porunca aceasta: „CHIAR UN DOBITOC, DACĂ SE VA ATINGE DE MUNTE, SĂ FIE UCIS
CU PIETRE SAU STRĂPUNS CU SĂGEATA.“ Şi priveliştea aceea era aşa de înfricoşătoare
încât Moise a zis: „SUNT ÎNGROZIT ŞI TREMUR!“. Ci v-aţi apropiat de Muntele Sionului, de
cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a
îngerilor, de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi, de Isus, Mijlocitorul legământului celui
nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel. Luaţi seama ca nu
cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să
asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la
Cel ce vorbeşte din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul şi care acum a făcut
făgăduinţa aceasta: „VOI MAI CLĂTINA ÎNCĂ O DATĂ NU NUMAI PĂMÂNTUL, CI ŞI
CERUL.“ Cuvintele acestea, „încă o dată“, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a
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lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit
dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui
Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un „foc
mistuitor“. (Evrei 12:18-29).
Ei nu au vrut să audă sunetul vocii Lui (rhema). În versetele 22 şi 23, autorul declară că
noi, de asemenea, am venit la Muntele Sfânt, Muntele Sion. În versetul 25, el ne avertizează:
„Luaţi seama să nu-L refuzaţi pe Cel ce vorbeşte...“
De ce? Pentru că, dacă vom face asta, vom părăsim relaţia cu Dumnezeu care trebuie să
caracterizeze creştinătatea, şi ne vom întoarce la viaţa sub lege, la fel cum au făcut cei din
Vechiul Testament.
Pastorul nostru va auzi de la Dumnezeu şi, la fel ca Moise, ne va da legile sub care să
trăim. Cât de trist este să nu putem beneficia de Duhul Sfânt care e viu în inimile noastre şi care
trăieşte în comuniune cu El, alegând în schimb să trăim pe baza legilor din Noul Testament,
devenind legalişti sau farisei.
Am trăit fără vocea Lui primii 10 ani din viaţa mea creştină. Am descoperit cât de
împovărătoare devine viaţa trăită în lege. Povara devine grea în loc să fie uşoară, aşa cum a
promis Isus. Când creştem, noi creştinii descoperim mai multe legi cărora trebuie să ne supunem,
până când, în cele din urmă, asta devine mai mult decât putem noi duce. Adesea ajungem să
alegem între a ne opri din creştere şi a părăsi cu totul creştinismul. Fariseii din vremea lui Isus
aveau 613 legi pe care le impuneau poporului Israel. Isus i-a mustrat pentru povara grea pe care o
puneau asupra oamenilor.
De aceea, noi, ca şi israeliţii, suntem în faţa unei decizii: fie Îl auzim pe Dumnezeu
vorbind şi trăim în relaţie cu El, fie trebuie să trăim sub legile biblice pe care le descoperim. Cred
că este imperativ să învăţăm să discernem vocea lui Dumnezeu şi să trăim pe baza ei astfel încât
relaţia noastră să nu fie redusă la o religie.
Rosteşte asta cu voce tare ca o mărturie: „Doamne, aleg relaţia în locul regulilor. Te rog
să mă atragi într-o relaţie totală şi deplină cu Tine, Dumnezeule Atotputernic.“
Noi suntem logodiţi şi urmează să ne căsătorim!
În cele din urmă, ajungem la Cartea Apocalipsa, la vedenia lui Ioan de pe insula Patmos.
El văzuse atât de multe lucruri uimitoare, şi deodată „a auzit ca un glas de gloată multă, ca
vuietul unor ape multe şi ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul
Dumnezeul nostru cel Atotputernic împărăţeşte! 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).
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Punctul culminant al întregii istorii este o nuntă! Ce minunat! Şi noi – Biserica, trupul
credincioşilor – am fost aleşi să fim Mireasa lui Hristos, Fiul Etern al lui Dumnezeu! Putem noi
înţelege un lucru atât de uimitor? Isus vrea să petreacă eternitatea împărtăşindu-Şi viaţa cu noi! Şi
El vrea să începem azi.
De la Geneza la Apocalipsa, Dumnezeu a dorit întotdeauna un popor cu care să poată avea
o relaţie. Să fim noi acest popor!

Poveste de dragoste cu Regele regilor
Este atât de important să învăţăm să-L căutăm pe Domnul doar pentru El, nu pentru
lucrurile pe care ni le poate da. El tânjeşte ca noi să rămânem în El, să celebrăm dragostea Lui. El
vrea să ne bucurăm de părtăşia cu El ca cel mai drag prieten al nostru. Inima Lui tânjeşte să i se
slujească prin dragostea noastră.
Îl rănim atât de mult când devenim prea ocupaţi cu treburile noastre zilnice ca să mai
petrecem timp bucurându-ne de dragostea Lui sau când lăsăm cu nepăsare ca păcatul să se
strecoare în viaţa noastră şi nu ne pocăim, distrugând comuniunea noastră strânsă. Trebuie să-L
căutăm ca pe comoara noastră cea mai mare, văzând timpul nostru de părtăşie cu El ca pe cea mai
mare prioritate din vieţile noastre.
Ca rezultat al relaţiei noastre cu El, vom începe să vedem puterea Lui revărsându-se din
nou, atingând inimi, înnoind vieţi şi dând putere şi făcând minuni. Pentru că din relaţie vine
credinţa – credinţa simplă, care înseamnă pur şi simplu să fii suficient de aproape de Isus pentru a
şti ce vrea El să faci într-o anumită situaţie şi apoi să faci orice îţi cere El.
Dar singurul mod în care vom putea ajunge să ştim exact ce gândeşte şi spune Isus este să
petrecem mult timp cu El – trăind în prezenţa Lui în fiecare moment al vieţilor noastre. Nu există
scurtături pentru asta! Dar în prezenţa Lui găsim bucurie deplină.

„Vino cu totul către Mine“
Domnul vorbeşte despre a veni cu toată inima la El, astfel încât să-L putem experimenta
pe deplin. Aici sunt cinci aspecte ale conceptului „cu toată inima“ pe care Dumnezeu le cere când
ne apropiem de El:
1. Fă din Mine cea mai mare comoară a ta, astfel încât să Mă pot da pe Mine Însumi ţie
(Marcu 12:30).
2. Caută-Mă cu toată inima ta, astfel încât să Mă pot revela ţie (Ieremia 29:13).
3. Crede în Mine din toată inima ta, astfel încât să-ţi pot călăuzi paşii (Proverbe 3:5).
4. Laudă-Mă cu toastă inima ta, astfel încât să îţi pot dărui prezenţa Mea (Psalm 9:1).
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5. Întoarce-te la Mine cu toată inima ta, astfel încât să pot avea milă şi să te binecuvântez
(Ioel 2:12).
Dumnezeu tânjeşte să fie Prietenul tău. El vrea ca tu să-I recunoşti vocea, astfel încât să
ajungi să-L cunoşti personal. El tânjeşte să petreci timp în mod intim cu El, fără să ai altă agendă
decât aceea de a împărtăşi împreună dragostea. El vrea să-I oferi simţurile tale fizice, facultăţile
sufletului tău şi simţurile duhului tău, astfel încât să-L cunoşti pe deplin şi în profunzime. El vrea
să ieşi din cutia ta în curgerea Lui, din mintea ta în inima ta, din raţionalism în spiritualitate
creştină adevărată.

Aplicaţie personală: O scrisoare de dragoste în ambele direcţii
În jurnalul tău, scrie o scrisoare personală în două direcţii către Isus. Începe cu „Isuse, te
iubesc atât de mult pentru că...“ Împărtăşeşte-ţi inima cu El. Opreşte-te după ce scrii un paragraf
şi uită-te ţintă la Isus. Acordează-te la revărsarea spontană de gânduri şi notează cuvintele Lui de
dragoste pentru tine. Scrie cu credinţă copilărească. Imaginează-ţi că eşti un copil de opt ani. Fă
asta acum! Împărtăşeşte ce scrii în jurnal cu sfătuitorii tăi spirituali, astfel încât ei să poată
confirma că eşti pe drumu
l cel bun şi auzi vocea lui Dumnezeu. Credinţa ta va creşte datorită cuvintelor lor de
confirmare.
Alţii împărtăşesc cum simt ei Duhul Sfânt
Mărturiile următoare confirmă cum au deosebit alţii vocea lui Dumnezeu în inimile lor.
Veţi găsi confirmate de fiecare dată cele trei adevăruri de bază: (1) Vocea lui Dumnezeu vine
adesea ca un gând spontan, (2) ochii inimii noastre sunt folosiţi când Dumnezeu dă vedenie, şi (3)
Scrierea acestor lucruri este adesea importantă.
Am avut o impresie.
În mintea mea, am văzut o fată stând la masă...
Am notat gândurile.
Din Hear His Voice, de Douglas Wead2
Cum vine de fapt revelaţia spontană?
1. Imagine. Dumnezeu le vorbeşte adesea profeţilor prin imagini sau vedenii. El poate
pune o imagine în mintea ta...
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2. Scriptură. Dumnezeu vorbeşte prin versete specifice din Biblie care îţi vin în minte. El
poate imprima în mintea ta o parte a unui verset sau chiar o referinţă.
3. Un cuvânt. Dumnezeu poate aduce în mintea ta un cuvânt specific sau un sfat care nu a
venit ca rezultat al unui proces detaliat de gândire. A fost mai spontan şi dat ca şi cum ar fi căzut
în mintea ta. Gândurile care vin astfel de la Domnul au de obicei caracter nepremeditat şi spontan
şi vin mai mult ca un fulger fără o ordine logică; în timp ce, atunci când ne gândim conştient, sau
chiar visăm cu ochii deschişi, de obicei conectăm un gând cu altul.
Din Spiritual Gifts and You, de Larry Tomczak3
Modul cum vine călăuzirea mea... este intuitiv. Emoţii viscerale. Instincte.
Francis MacNutt, citat în Hearing His Voice4
Când Dumnezeu îmi vorbeşte în Duhul, vocea Lui se traduce în concepte gândite, pe care
le pot concepe în mintea mea. Deci, când spun „L-am auzit pe Domnul“ sau „Domnul mi-a
vorbit“, vreau să spun că El mi-a vorbit printr-o impresie în duhul meu care a fost tradusă într-un
gând în mintea mea. Şi gândul aduce imediat cu el ceea ce se poate numi un fulger. Este ceva care
te loveşte direct.
Ben Kinchlow, citat în Hearing His Voice5
Arta pierdută a lui Isus este folosirea de către El a imaginaţiei. „Isus a primit realitatea
prin lentilele imaginaţiei divine. Imaginaţia este puterea pe care o avem toţi de a vedea armonii,
unităţi şi frumuseţi în lucrurile în care minţile non-imaginative nu văd decât discordii, separări şi
urâţenie. Imaginaţia omului nu este decât fereastra sau uşa care, când sunt deschise, permit vieţii
divine să curgă în vieţile noastre.
Din The Soul’s Sincere Desire de Glenn Clark6

Creativitate eliberată prin jurnal
În cele ce urmează e un poem din jurnalul meu care descrie experienţa mea de învăţare a
acestor adevăruri. A fost primul poem pe care l-am scris în 13 ani, aşa că pot să spun deschis că a
fost de la Domnul. Eu nu scriu poezie.
Să vii deoparte către El
Doamne, Tu ai spus în Cuvântul Tău ce ar trebui să fac.
Să vin deoparte şi să aştept după Tine.
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Ca tu să reînnoieşti puterea vieţii mele
Şi să mă laşi să mă avânt spre înălţimi cereşti.
Doamne, e atât de greu să vin deoparte la Tine.
Sunt mereu atât de multe lucruri de făcut.
Pentru gândirea naturală pare un teren neroditor
Să-mi risipesc timpul în spaţiu.
Dar Tu îmi deschizi ochii, îmi permiţi să văd
Valoarea venirii deoparte spre Tine.
Astfel încât în liniştea mea Tu să ajungi în sfârşit
Să-mi vorbeşti clar despre lucrurile privitoare la Tine.
Impresiile curg de la Duh la duh,
Este vocea Ta către mine, aşa că povestea continuă.
Privesc şi ascult cu atenţie,
Înregistrând gândurile pe care mi le dai Tu.
Sunt atras de Tine când vorbeşti inimii mele,
Dându-mi claritate şi credinţă prin ceea ce-mi împărtăşeşti,
Spunând într-o clipă mai mult decât pot eu într-o lună.
Clar, puternic, şi e mai mult decât o bănuială.
Doamne, învăţ să vin deoparte spre Tine.
Să-mi deschid duhul şi să Te las să vorbeşti prin el.
Această aşteptare după Tine nu e în zadar,
Este cea mai preţioasă experienţă pe care o pot dobândi
Doamne, Tu îmi umpli toate visele.
Tu îmi umpli viaţa cu realitatea planului Tău.
Tu îmi umpli religia cu harul Tău,
Ridicându-mă deasupra timpului şi spaţiului.
Ca şi Isus, eu pot să vin deoparte de viaţă,
Aşteptând ca Tu să recâştigi viaţă nouă,
Vorbind lumii din jur,
Împărtăşind cu ei viaţa pe care am găsit-o.
Doamne, învaţă-mă să mă uit doar la Tine
Nu la vânt şi la valuri şi la tot ce am de făcut.
Să stau ancorat în ce spui Tu
Când mă rog şi postesc, faţa Ta să o caut.
Doamne, învaţă-mă mai bine vocea Ta,
60

Ţine-mă deoparte, aşteptând după Tine.
Îngăduie ochilor mei să vadă plinătatea Ta,
Doamne, vin deoparte să aştept după Tine.

Exemple de jurnal în ambele direcţii
Rugăciunile pe care le notăm în jurnal pot reprezenta cel mai extraordinar timp din
întreaga ta zi. Să te conectezi cu Tatăl tău ceresc, să Îl auzi răspunzând la rugăciunea ta şi să ştii
că El te iubeşte îţi aduce împlinire şi încântare în inimă.
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 ca să putem experimenta amândoi cum arată combinaţia dintre noi când ne exprimăm
personalităţile prin acest trup unic. Când suntem separaţi Eu sunt precum ciocolata şi tu eşti ca
untul de arahide. Amestecă-le şi rezultatul este un desert delicios. Doar că nu mai este nimeni la
fel ca noi în întreaga lume. Împreună suntem un desert gustos şi RAR!
xxx
Paul din Anglia – Să foloseşti ce a pus Dumnezeu în mâna ta
L-am văzut pe Domnul pe malul mării; m-am alăturat Lui şi am început să aruncăm pietre
în apă. Eu am făcut piatra să sară de trei ori. Domnul a făcut la fel şi a aruncat până la orizont. El
a chicotit. Am aruncat încă o dată şi de data aceasta mai bine – de cinci ori. Din nou Domnul a
aruncat 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 cu un zâmbet şi mi-a spus: Paul, ce pun Eu în mâna ta
ajunge mai departe decât lucrurile pe care le culegi tu. WOW... asta m-a făcut să mă întreb, când
îmi sunt oferite lucruri sau mi se fac invitaţii, dacă este ceea ce Domnul pune în mâna mea sau e
ceva ce am cules eu!
xxx
Mike – Vocea lui Dumnezeu aduce vindecare emoţională
Fiule, inima mea nu-şi doreşte niciodată ca fiii mei să trăiască în chin şi în nelinişte
profundă a inimii.
Da, Doamne, ştiu. Dar de ce? De ce mă agit? Care este uşa deschisă care permite acestui
gunoi să intre şi să îmi fure pacea şi somnul?
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Fiule, o inimă care nu şi-a găsit odihna completă şi locul ascuns în Mine va fi vulnerabilă
în faţa atacurilor vrăjmaşului sufletului tău. Venirea ta la Mine trebuie să se petreacă des şi
consistent pentru ca Eu să te infuzez cu pacea Mea, cu încrederea Mea şi cu mângâierea Mea. E
nevoie de timp pentru transformarea şi cunoaşterea a tot ce este bun într-o inimă care a fost
rănită şi care este speriată şi grea. Eu sunt atât de răbdător şi doritor să îţi dau toate lucrurile
bune pe care ţi le-am promis.
Nu eşti singur. Nu eşti un paria. Nu eşti singur în această umblare. Nu eşti diferit de
mulţi, mulţi alţi credincioşi. Toţi cei care aleg să umble cu Mine trebuie să vină şi să primească
şi să fie de acord să aibă loc transformarea inimilor şi minţilor lor.
Aminteşte-ţi, Eu pot face asta doar când vii şi stai înaintea Mea şi îţi deschizi inima. Nu
doar din când în când, ci în fiecare zi. Eu sunt atât de demn de încredere. În inima Mea nu e
nicio idee de înşelătorie sau nedreptate la adresa ta. Planurile Mele pentru tine sunt bune şi
viitorul Meu pentru tine este să ai şi să experimentezi ce am Eu mai bun.
Tată, se pare că nu voi ieşi niciodată din singurătatea mea şi disperarea mea şi groapa mea
profunde. E chiar mai greu să vin la Tine.
Fiule, a fost experienţa ta să vii la Mine periodic. Tu îţi îngădui să crezi că să vii la Mine
e greu, că îţi ia ore să ajungi. Totuşi, îţi spun că să vii la Mine e ca şi cum un om pe moarte,
însetat, vine la o oază din mijlocul deşertului. Oaza este acolo. Tot ce i se cere este să vină să
bea. Este chiar foarte simplu. Vino şi bea. Vină şi ia. Vino şi primeşte. Uită de toate eforturile
tale de a ajunge aici. Uită de gimnastica spirituală şi vino pur şi simplu la Mine şi bea.
Adesea este greu pentru tine să vii pentru că încă nu eşti convins de dragostea Mea şi
devotamentul Meu absolute pentru tine. Eu nu te resping, Eu nu vreau să fii cufundat atât de mult
în ruşine şi umilinţă încât abia să-ţi mai poţi ţine capul sus. Nu aceasta este inima Mea. Aceasta
este treaba vrăjmaşului Meu.
Îţi dau pacea Mea. Îţi dau viaţa Mea. Îţi dau toată inima Mea. Ce am ascuns Eu de tine?
Mi-am dovedit dragostea mergând până la capăt pentru tine, erai în mintea Mea când am murit.
Aveam în minte, când atârnam pe cruce, momentele noastre de comuniune şi părtăşie.
Tată, aud cuvintele Tale şi ele sunt adevărate. Totuşi, în inima mea şi în viaţa mea se pare
că Tu favorizezi anumiţi oameni. Unii sunt atât de binecuvântaţi. Unii prosperă şi nu au lupte
financiare, nu au momente foarte dureroase de eşec şi luptă. Vreau atât de mult să cred în Tine şi
să am încredere în Tine. E atât de mult gunoi. Nu ştiu de unde să încep.
Fiule, fiecare la vremea lor. Eu îţi apreciez onestitatea şi dorinţa de a fi deschis. Adesea
Biserica Mea se teme să-şi exprime adevăratele sentimente de teamă că Eu voi fi mânios şi de
aceea refuză binecuvântările Mele. Eu nu mă joc aşa. Poţi să vii la Mine şi să-ţi dezvălui fricile,
emoţiile, gândurile şi sufletul şi Eu voi fi acolo să ascult şi să te mângâi, să vorbesc şi să slujesc.
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Este o vreme pentru sinceritate şi este o vreme pentru a lăsa lucrurile negative deoparte. Întâi fii
sincer şi apoi lasă-le.
Eu nu-ţi refuz şi nu-ţi voi refuza niciun lucru bun. Nu asta este inima mea. Nu asta este
inima de Tată. Totuşi, aşa cum ajungi să înveţi, sunt modele şi credinţe distructive în viaţa ta
care te duc la eşec şi înfrângere şi asta îţi cauzează, în cele din urmă, durere şi chin. Eu tânjesc
să stau cu tine şi să te ţin în braţe şi să te mângâi. Eu tânjesc să pot avea în mod regulat
comuniune unu-la-unu inimă-la-inimă cu tine. Nu-ţi voi refuza niciodată dragostea Mea. Fii
sigur. Fii convins de lucrurile bune. Fii convins de dragostea Mea incontestabilă şi de
devotamentul Meu pentru tine.
xxx
Steven – Dumnezeu vorbeşte în întuneric
Nu am ştiut niciodată dacă Domnul mi-a auzit rugăciunile şi cu siguranţă nici nu m-aş fi
gândit că El ar vrea să stea de vorbă cu mine aşa cum am experimentat în ultimele luni [în
închisoare].
Datorită acestei noi relaţii pe care o am şi înţelepciunii pe care mi-o oferă Duhul, viaţa
mea s-a schimbat enorm şi fiecare zi este acum o plăcere să trec prin ea, în loc de orele
întunecoase, goale, cu care mă obişnuisem în acest loc rece şi singuratic.
Astăzi, de câte ori mă plimb prin curte, 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 cunoscut
niciodată în trecut; şi, chiar în acest loc, unul dintre cele mai întunecate de pe pământ, El îmi
luminează drumul şi mă călăuzeşte să ajung să mă încred pe deplin în puterea Lui fără limite.
xxx
Lynda – Nu aştepta atât de mult să vii la Mine
Copilul meu, de ce aştepţi atât de mult să vii la Mine? Ţi-am văzut durerea, am auzit
plânsetele tale, şi totuşi tu nu vii la Mine. Cât va mai trece până când vei învăţa să mă cauţi mai
întâi pe Mine ca sursa ta de mângâiere şi confirmare?
Îţi văd singurătatea, îţi simt respingerea, văd teama pe care o ai să fii respins de alţii.
DAR EU SUNT... diferit de alţii. Până când nu vei învăţa că Eu nu te voi părăsi niciodată, până
când nu vei învăţa că eu nu te voi abandona niciodată, îţi va fi frică de Mine. Trebuie să înveţi să
te încrezi în Mine. Asta înseamnă să ieşi, să Mă încerci, să Mă testezi când emoţiile tale îţi spun
altceva. Când Fiul Meu i-a răspuns ispititorului că „Să nu-L ispiteşti pe Dumnezeu“, acesta nu
este genul de test la care Se referea El (Isus). Ce îţi cer ţie este să-ţi forţezi credinţa, să o zideşti.
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Eu sunt cu tine întotdeauna. Eu sunt în tine. Încetează să te mai gândeşti la Mine ca fiind
separat de tine... e prea uşor atunci pentru tine să te gândeşti la respingere. Dar dacă îţi vei
aminti că noi suntem una, aşa cum Tatăl şi Fiul sunt una, atunci vei şti că acceptarea ta,
aprobarea ta şi neprihănirea ta sunt asigurate în Mine, Eu nu Mă pot respinge singur.
Odihneşte-te în Mine. Ai încredere în Mine. Crede în Mine. Lasă-Mă să te ţin în braţe când ai
nevoie să plângi. Să ştii că inima Mea bate împreună cu a ta.
Şi când cazi aminteşte-ţi că Eu am fost rănit pentru păcatele tale, că am fost lovit pentru
nelegiuirile tale, că pedeapsa pentru întreaga lume a fost pusă asupra Mea. Pocăieşte-te şi mergi
înainte. Părerea ta de rău prelungită pentru lucruri pentru care Eu am plătit deja nu e de folos.
Vina ta pentru acţiunile care sunt mai puţin decât perfect este inutilă. Aminteşte-ţi „metaxi.“* Tu
încă nu eşti în cer. Eu nu aştept perfecţiune de la tine. Inima ta e cea care contează pentru Mine.
Te iubesc, copilul Meu... vino şi să ne iubim.
Iubeşte-te pe tine însăţi, Eu îţi voi arăta cum să te iubeşti. Asta te va ajuta şi să-i iubeşti
pe alţii, dar deocamdată vreau să te bucuri în bucuria Mea faţă de tine, să găseşti plăcere în
plăcerea Mea în tine şi să cânţi cântecul despre dragostea pe care o am pentru Tine.
* „Metaxi” este un cuvânt folosit de Augustin care sugerează că în vieţile noastre noi
suntem între Eden şi Cer. Noi nu putem aştepta sau nu ar trebui să aşteptăm perfecţiunea în
această parte a Cerului. Viaţa va fi mizerabilă.
xxx

Aplicaţie personală
Alege o poveste din Evanghelii (din Matei, Marcu, Luca sau Ioan) cu care te simţi
confortabil. Poate vrei să o reciteşti, ca să-ţi fie proaspătă în minte. Vizualizează povestea. Intră în
ea, imaginează-te chiar acolo în Galileea. Fii prezent lângă Isus. Fixează-ţi privirea asupra Lui.
Pune-I o întrebare care este pe inima ta. Poate fi la fel de simplă ca „Doamne, ce vrei să-mi spui?“
Sau poate fi o întrebare care apare din poveste. Scrie întrebarea în jurnal. Acordează-te la
spontaneitate şi începe să scrii pe baza revărsării care se naşte în tine. Nu testa ce scrii pe măsură
ce primeşti. Testează – împărtăşeşte cu consilierii tăi spirituali – după ce revărsarea e gata.
Resurse disponibile gratuit pentru a aprofunda aceste adevăruri poţi găsi pe:
www.cwgministries.org/FreeBooks
• Comuniune: Eu şi Isus (de Jason Major) – exemple puternice de conversaţie cu
Dumnezeu.
• Broşură de o pagină despre cele patru chei www.cwgministries.org/4Keys
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Note de final
1. Documentaţia despre definiţiile exacte ale cuvintelor ginosko şi yada pot fi găsite în
Colin Brown, The Dictionary of New Testament Theology, Vol. 2, pag 395-398.
2. Douglas Wead, Hear His Voice (Carol Stream, IL: Creation House, 1976), 84, 94, 79.
3. Larry Tomczak, “Spiritual Gifts and You,” Charisma magazine (October 1981), 57.
4. Francis MacNutt citat în John Patrick Grace, Hearing His Voice (Notre Dame, IN: Ave
Maria Press, 1979), 57.
5. Ben Kinchlow citat în Grace, 78-79.
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CAPITOLUL 4

Cheia #1: Recunoaşte vocea lui Dumnezeu
ca pe nişte gânduri spontane

Ca să recapitulăm, cele patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu sunt următoarele:
• Cheia #1: Recunoaşte vocea lui Dumnezeu ca pe nişte gânduri spontane care îţi vin în
minte.
• Cheia #2: Linişteşte-te ca să poţi auzi vocea lui Dumnezeu.
• Cheia #3: Caută să ai vedenii când te rogi.
• Cheia #4: Notează revărsarea de gânduri şi imagini care vin spre tine.
Simplificând încă şi mai mult, aveţi mai jos patru cuvinte care sintetizează aceste chei:
• Tăcere
• Vedenie
• Spontaneitate
• Jurnal
Aşa cum am menţionat mai devreme, lista simplificată este ordinea cheilor, aşa cum o
vedem în Habacuc 2:1-2. În această carte o să schimbăm puţin ordinea pentru a face învăţătura
mai clară (spontaneitate, tăcere, vedenie şi jurnal). Ordinea cheilor nu este importantă. Aspectul
crucial este ca tu să foloseşti toate cele patru chei în acelaşi timp! Când fac asta, Îl aud pe
Dumnezeu exact aşa cum a promis El. Şi tu poţi face asta.
Vom explora fiecare dintre aceste chei în detaliu în următoarele capitole.

Cheia #1: Recunoaşte vocea lui Dumnezeu
ca pe nişte gânduri spontane care îţi vin în minte
Tatăl nostru tânjeşte să aibă părtăşie cu noi în orice mod posibil. Isus vrea să fie Calea
noastră, Adevărul nostru şi Viaţa noastră (Ioan 14:6). El ne arată drumul pe care să umblăm prin
Logosul Său, Cuvântul. „Cuvântul Tău este o lumină pe cărarea mea“ (Psalm 119:105). El ne
călăuzeşte prin sfatul consilierilor spirituali care veghează asupra noastră (Proverbe 11:14). Chiar
şi circumstanţele sunt folosite pentru a ne direcţiona: de exemplu, Iona. Isus devine adevărul
nostru prin faptul că ne clarifică Scriptura, ne conduce la adevăr şi ne călăuzeşte dându-ne pace
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sau povară în duhurile noastre. Putem primi călăuzire prin visuri şi vedenii (Fapte 16:9) sau prin
cuvinte profetice.
Să definim Logos şi Rhema
Un mod prin care Isus devine viaţa noastră este rostirea cuvintelor Lui direct în inima
noastră. În acest capitol vrem să analizăm această experienţă. Isus spune în Ioan 6:63: „Cuvintele
[rhema] pe care vi le spun sunt duh şi viaţă.“ Probabil fiecare dintre noi a experimentat suflare de
viaţă când cuvintele lui Dumnezeu au devenit clare pentru inimile noastre, oferindu-ne direcţie pe
drumul care ne stătea înainte, încurajându-ne sau întărindu-ne.
În Noul Testament există două cuvinte greceşti traduse prin „cuvânt“: logos şi rhema. Un
„cuvânt“ poate fi logos şi rhema când evidenţiezi fie conţinutul mesajului, fie modul în care a fost
primit mesajul. Dacă foloseşti cuvântul logos indici că pui accentul pe conţinutul mesajului.
Folosirea cuvântului rhema arată accentul pe modul în care a fost primit mesajul, adică, mai
specific, printr-un cuvânt rostit.
Un exemplu biblic
Isus Se referă la acelaşi „cuvânt“ sau mesaj de două ori în rugăciunea Lui din al 17-lea
capitol din Ioan, versetele 6 şi 8. În versetul 6 este scos în evidenţă conţinutul, şi de aceea în
greacă se foloseşte logos: „... ei au păzit cuvântul [logos] Tău“. În versetul 8, accentul se punea
pe faptul că este un cuvântul rostit, şi de aceea este folosit cuvântul rhema: „căci le-am dat
cuvintele [rhema] pe care mi le-ai dat Tu...“
Şi Logos şi Rhema
Scripturile pot fi logos dacă le abordez doar pentru conţinut. Când le primesc ca revelaţie
de la Dumnezeu, ele pot fi numite rhema. Când Dumnezeu îmi vorbeşte printr-un verset, el vine
ca rhema. Dacă Dumnezeu mă invită să remarc conţinutul unui verset, atunci îl tratez ca pe logos.
În original Scripturile au venit ca rhema către autorii lor (2 Petru 1:21). De când au avut conţinut,
ele au fost, de asemenea, logos.
Scripturile prind viaţă pentru noi prin Duhul şi astfel devin rhema pentru noi în acelaşi
mod în care au fost pentru autorii originali. Când reflectăm asupra rhema, el devine logos, din
moment ce noi trecem de la a pune accentul pe modul în care a venit la a pune accentul pe
conţinutul ei.
Avem nevoie şi de Logos şi de Rhema
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Conţinutul Bibliei (Logos) este necesar deoarece ne dă un standard absolut pe baza căruia
să măsurăm orice „adevăr“. Este paza noastră împotriva erorii şi manualul nostru de instrucţiuni
pentru viaţă.
Rhema este necesar şi pentru că subliniază modul în care a fost dată iniţial Biblia – prin
persoane care au interacţionat activ cu Dumnezeu – şi centralitatea comunicării divine cu oamenii
în cadrul mesajului creştin. Rhema pune accentul pe faptul că Dumnezeu le-a vorbit copiilor Lui
şi continuă să le vorbească. Avem nevoie să vedem că bărbaţii şi femeile din întreaga Biblie sunt
un model al unui stil de viaţă care implică un contact continuu cu Dumnezeul care i-a creat. Dacă
Biblia ne spune ceva de la Geneza la Apocalipsa, ne spune că Dumnezeu vrea să comunice activ
cu copiii Lui şi că noi ar trebui să ne aşteptăm să-I auzim vocea şi să vedem vedeniile Lui pe
măsură ce umblăm prin viaţă. Noi trăim în cuvântul Lui rostit şi în vedeniile Lui din inimile
noastre. Nu facem nimic de la noi, decât ce-L auzim şi-L vedem pe Tatăl că face (Ioan 5:1920,30). Îl vedem pe Isus ca pe exemplul perfect, conturând un mod de viaţă pe care suntem
chemaţi să-l imităm.
Deci avem nevoie şi de Logos şi de rhema în vieţile noastre. Diagrama următoare vă poate
ajuta să zugrăviţi şi mai clar acest concept.
LOGOS

RHEMA

Mintea citeşte şi

Când îmi direcţionez inima şi mintea pentru a-L căuta pe Domnul, Duhul Lui

înţelege Biblia.

vorbeşte în inima mea, imprimând acolo direct gândurile şi ideile Lui.

figura 4.1
Eu m-am luptat fără succes ani de zile să văd distincţia dintre Logos şi rhema. Am
remarcat că Logos era folosit adesea pentru „cuvinte rostite“, ceea ce eu fusesem învăţat că ar
trebui să fie rhema. În cele din urmă, într-o zi am observat că opusul nu era şi el adevărat, că
rhema nu a fost niciodată folosit în contextul de „cuvinte scrise“. Am trecut prin toate cele 70 de
utilizări ale rhema în Noul Testament şi am observat că niciodată rhema nu se referea la cuvântul
scris. Deci era ceva unic la rhema!
Aşa cum am învăţat mult mai târziu, studiind o teză a dr. Font Shultz, logos include toate
aspectele comunicării, de la formularea ideilor care urmează să fie rostite la studierea stilului
limbii, prin verbalizarea propriu-zisă şi receptarea de către cel care aude. Rhema, pe de altă parte,
înseamnă doar „rostire“ sau „exprimare propriu-zisă“. Poate vrei să examinezi tu însuţi fiecare
dintre aceste folosiri ale rhema în Noul Testament şi să-ţi notezi observaţiile privitoare la
specificul său.
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Cum este perceput rhema
Probabil nicio altă întrebare nu-i sâcâie mai mult pe creştinii vestici decât: „Cum să
discern vocea lui Dumnezeu din inima mea?“ Acum vom încerca să răspundem la asta.
Am căutat în zadar ani de zile să aud vocea lui Dumnezeu în inima mea, dar singurele
lucruri pe care l-am găsit au fost numeroase gânduri diferite. Nu puteam auzi nicio voce. Este
exact locul în care mulţi creştini se opresc frustraţi.
Cum aş putea să zic „Dumnezeu a spus“ când nu pot discerne clar vocea Lui din interior?
Cum aş putea să folosesc cuvântul de înţelepciune, cuvântul de cunoştinţă, profeţia sau
interpretarea limbilor dacă nu pot recunoaşte vocea lui Dumnezeu? Cum pot ajunge să cunosc pe
Cineva pe care nu-L pot vedea, auzi sau atinge? Atunci Domnul a început în cele din urmă să
aducă în viaţa mea învăţătorii potriviţi, revelaţie şi înţelegere şi să mă ajute să „văd“ ce-mi lipsea.
Rhema, sau cuvântul lui Dumnezeu, este comunicare Duh-către-duh – în care Duhul Sfânt,
în armonie cu duhul tău, îţi vorbeşte direct ţie.
Gândurile din mintea mea sunt analitice.
Gândurile din inima mea sunt spontane.
Deci putem spune că prima cheie pentru a auzi vocea lui Dumnezeu este să recunoaştem
că „vocea lui Dumnezeu este percepută ca nişte gânduri spontane care ne vin în minte“.
Suport biblic
Următoarele pasaje din Scriptură susţin conceptul că gândurile spontane sunt vocea lumii
spirituale.
1. Nu toate gândurile din mintea noastră vin de la noi.
Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice,
întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime
care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de
Hristos (2 Corinteni 10:4-5).
De ce trebuie să ne facem gândurile roabe? Nu cumva pentru că unele dintre ele vin de la
satan sau de la un duh rău? Dacă e aşa, de unde putem să presupunem că vin celelalte? De la
Duhul Sfânt, normal. Trebuie să ne convingem de adevărul că multe din gândurile din mintea
noastră nu sunt gândurile noastre. Ce idee incredibilă! Întotdeauna am crezut că gândurile din
mintea mea sunt gândurile mele. Dar de fapt Biblia arată clar că multe dintre ele nu sunt. Ele vin
din lumea spirituală. Vezi tu, eu sunt un om pe care Altcineva îl umple. Sunt un vas, o mlădiţă
altoită într-o viţă. Eu nu sunt singur, ci Altcineva curge prin mine. Eu tot uit asta şi cred că eu
trăiesc, când de fapt, ca o creaţie nouă, nu trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine (Galateni 2:20).
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Deci accept faptul că gândurile spontane, cele care nu-mi vin mie, nu vin din mintea mea.
Ele vin fie din inima mea, de la Duhul Sfânt din inima mea, fie de la un duh rău care încearcă să
pună o idee în mintea mea.
2. Naba – Vocea lui Dumnezeu poate fi „efervescentă”. Naba, cuvântul ebraic pentru „a
profeţi“, literal înseamnă „a fi efervescent“. Deci când profetul vroia să simtă revărsarea
profetică, el se acorda la ceea ce era efervescent în el. Cu alte cuvinte, el se acorda la curgerea
spontană pe care o recunoştea ca fiind vocea lui Dumnezeu din el. Rosteşte această mărturie cu
voce tare: „Eu onorez gândurile efervescente!“
Observaţi distincţiile dintre adevărata profeţie şi falsa profeţie în diagrama următoare.
Profeţie

Profeţie falsă

Cuvântul-rădăcină în ebraică

Naba

Ziyd

Definiţie literală

A bolborosi

A fierbe

Sens extins

Profeţiile lui bolborosesc.

El îşi fierbe profeţiile. El îşi

Profeţiile lui ţâşnesc.

găteşte profeţiile.

A se uita ţintă la Isus şi a

A se uita ţintă la propriile

se

dorinţe şi a născoci un

Echilibru interior

acorda

spontaneitate.

la

cuvânt de înţelepciune.
figura 4.2

3. Paga – Dumnezeu vorbeşte prin printr-o întâlnire întâmplătoare.
Un cuvânt ebraic pentru mijlocire este paga, care literal înseamnă „a lovi din întâmplare, a
da peste“ sau „a te intersecta accidental“. Geneza 28:11 este un exemplu de folosire a paga ca
întâlnire accidentală. Pe când călătorea Iacov, el „a dat peste“ (paga) un anume loc şi a petrecut
noaptea acolo.
Alăturând definiţia literală a paga şi ideea de mijlocire, ajungem la un exemplu biblic
minunat de comunicare Duh-la-duh care este familiar aproape oricărui creştin. Îţi aminteşti de un
moment în care ai avut deodată impresia că ar trebui să te rogi pentru cineva? Nu te gândiseşi la
asta; gândul pur şi simplu „a venit de nicăieri“.
Asta a fost paga. Tu experimentai rhema, vocea lui Dumnezeu ca o „idee întâmplătoare“
care se intersectează cu mintea noastră şi nu curge din procesul meditativ normal, ci pur şi simplu
apare în inimile noastre. Ni se pare că este doar o idee întâmplătoare pentru că nu ne gândiserăm
la asta. Este o idee de la Dumnezeu care apare deodată în inima noastră şi este înregistrată în
minte ca o idee spontană. Dar din perspectiva lui Dumnezeu este trimisă în mod divin şi nu este
deloc întâmplătoare. Fă această declaraţie cu voce tare: „Eu onorez gândurile apărute întâmplător.
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Onorez gândurile care intersectează accidental procesul meu de gândire, pentru că ele vin de la
Duhul Sfânt din mine şi aleg să-L onorez pe Duhul Sfânt care locuieşte în mine.“
4. Râul Duhului Sfânt curge în inima credinciosului.
În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a
strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor
curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.“ Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care
aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu
fusese încă proslăvit. (Ioan 7:37-39).
Acum Isus este proslăvit şi Duhul Sfânt a fost dat. Isus a spus că va fi ca un râu în noi.
Deci când ne acordăm la curgerea efervescentă din noi ne acordăm la Duhul Sfânt din noi.
Este mai mult decât o simplă teologie. Este o experienţă reală. Există un râu în noi şi noi
putem să ne acordăm la el. Această curgere efervescentă care apare fără efort este Duhul Sfânt.
Este atât de uşor, încât până şi un copil o poate face. Şi asta ajută să demonstrăm că e real,
deoarece Isus a spus că avem nevoie să devenim ca nişte copii ca să intrăm în Împărăţie. Dacă
facem creştinismul prea dificil pentru un copil mai mult ca sigur greşim. Când mă acordez la
curgere, mă acordez la Duhul Sfânt din mine.
5. Noi suntem templul Duhului Sfânt.
Sau nu ştiţi voi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt [care este] în voi, pe care Îl
aveţi de la Dumnezeu, şi că voi nu sunteţi ai voştri? (1 Corinteni 6:19).
Duhul Sfânt trăieşte în noi. Noi nu suntem singuri în interior. Faceţi această declaraţie cu
voce tare: „Mare parte din ce este în mine nu sunt eu, ci Cel pe care Îl am în mine.“
6. Duhul creştinilor este contopit cu Duhul Sfânt.
Dar cel care se lipeşte de Domnul este un singur duh [cu El] (1 Corinteni 6:17).
Duhul omului este lumina Domnului... (Proverbe 20:27a).
Noi suntem aur pur în centrul fiinţei noastre pentru că suntem uniţi cu Dumnezeul
Atotputernic printr-un miracol pe care El l-a făcut. Când ne atingem inimile Îl atingem şi pe El.
Spune asta cu voce tare şi cu bucurie: „Eu sunt unit cu Dumnezeul Atotputernic. Eu sunt una cu
El. Sunt aur pur în centrul fiinţei mele!“
7. Noi suntem o mlădiţă altoită într-o viţă.
Eu sunt viţa, voi [sunteţi] mlădiţele. Cel care rămâne în Mine, şi în care rămân Eu, aduce
multă roadă; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic (Ioan 15:5).
Este o curgere zilnică de putere prin mlădiţele vii. Mlădiţa nu trebuie să lucreze la asta. Se
întâmplă pur şi simplu natural. La fel, este în permanenţă o revărsare de spontaneitate prin fiecare
dintre noi. Noi nu facem eforturi împreună cu Dumnezeu; noi doar alegem să onorăm revărsarea
care este deja acolo.
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Spune cu voce tare, ca o declaraţie: „Aleg să onorez curgerea din mine pentru că este râul
lui Dumnezeu în mine prin lucrarea Duhului Sfânt.“
Un sprijin în plus
Idei suplimentare în sprijinul conceptului că gândurile spontane sunt vocea lumii
spirituale:
1. Sclipirile creative oferă soluţii la probleme.
Sunt sigur că noi toţi ne-am luptat cu situaţii dificile şi atunci am experimentat ca o
sclipire instantanee o soluţie creativă la acea problemă.
De unde vine această sclipire? A fost ea propria mea valoare care în cele din urmă a ieşit
la iveală? Sau a fost creativitatea Creatorului care trăieşte în mine? Cred că a fost rhema de la
Dumnezeul Atotputernic ţâşnind cu putere în inima mea. Eu nu-mi asum niciun merit pentru
aceste percepţii, ci mai degrabă I-l dau lui Dumnezeul, Cel care trăieşte în mine.
2. Sclipirile distructive vin de la distrugător.
De unde apar gândurile rele şi distructive când nu mă gândesc la ele, ci apar deodată în
mintea mea, cu o viaţă a lor proprie?
Poate sunt în rugăciune şi un gând pervers îmi vine brusc în minte. Sunt complet convins
că acestea vin de la vrăjmaş, care mă bombardează cu gândurile lui rele. Deci nu accept vinovăţia
pentru gândurile rele care îmi vin deodată în minte. Îl acuz pe cel căruia i se cuvine acuzaţia –
satan.
3. Mărturiile despre întâlnirile din categoria „viaţa de după moarte“ ne încurajează.
În cărţile despre întâlnirile din categoria „viaţa de după moarte“ găsim o confirmare a ceea
ce este comunicarea Duh-către-duh. Oamenii povestesc că L-au văzut pe Isus sau un înger
vorbind şi, deşi nu aud nimic audibil, ştiu instantaneu în interiorul lor ce s-a spus. Ei primesc în
duhurile lor curgerea de idei spontană, fără efort, care este comunicarea Duh-către-duh (sau
rhema).
4. Natura mărturiseşte despre Dumnezeu.
Dumnezeu modelează adesea adevărul spiritual în lumea fizică, şi de aceea întregul
pământ reflectă gloria Lui. Este interesant de notat că râul Iordan, care curge prin ţara lui Israel,
ţâşneşte din adâncul pământului şi începe pur şi simplu ca un râu adevărat, mare.
Aşa cum Duhul Sfânt ţâşneşte din cea mai profundă parte a fiinţei noastre şi curge pur şi
simplu, râul Iordan apare din adâncul pământului şi curge ca un râu de-a lungul ţării.

Calităţi care caracterizează gândurile lui Dumnezeu
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Calităţile ce caracterizează gândurile lui Dumnezeu care sunt introduse în inima ta includ:
• Ele sunt spontane, nu cognitive sau analitice, ceea ce înseamnă că trecem de la a trăi
bazându-ne pe raţiunea noastră la a trăi intuitiv sau spontan (a trăi mai mult ca un copil – Matei
18:3). Asta, desigur, este contrar perspectivei culturale vestice, aşa că alegem să ieşim din zona
noastră de confort şi să trăim conform unui punct de vedere biblic. Isus a trăit pe baza curgerii
interioare a gândurilor şi imaginilor de la Tatăl Său, fără să facă nimic din proprie iniţiativă (Ioan
5:19-20,30). Noi putem face acelaşi lucru.
• Gândurile lui Dumnezeu sunt exprimate prin personalităţile noastre şi prin stilul nostru
de vorbire. Remarcăm că Evanghelia lui Ioan reflectă personalitatea lui Ioan şi Evanghelia lui
Marcu arată individualitatea şi stilul lui Marcu. Deci curgerea divină din noi nu evită sau anulează
personalităţile noastre ori stilul nostru de a vorbi. Dumnezeu este unit cu noi (1 Corinteni 6:17),
revărsându-Se prin noi. Aceasta este minunea creştinismului – că Dumnezeu este unit cu omul şi
Se exprimă prin noi. Gloria şi splendoarea lui Dumnezeu sunt subliniate când curg prin
personalitatea ta unică. Aşa că atunci când îţi vezi personalitatea şi vocabularul în jurnal, nu-l
respinge ca fiind de la tine însuţi, ci spune: „Îţi mulţumesc pentru minunea creştinismului –
Dumnezeul Atotputernic unit cu mine!“
• Aceste gânduri vin uşor ca Dumnezeu vorbind la persoana întâi.
• Ele sunt adesea luminoase şi blânde şi uşor de întrerupt de orice efort al sinelui (propriile
noastre gânduri, voinţă etc.), aşa că suntem atenţi să alegem şi să onorăm râul mai presus de
propriile noastre eforturi.
• Ele vor avea un conţinut neobişnuit, în sensul în care vor fi mai înţelepte, mai
vindecătoare, mai iubitoare şi mai orientate spre motiv decât gândurile tale.
• Ele vor produce o reacţie specială în tine, ca un sentiment de entuziasm, convingere,
credinţă, viaţă, veneraţie sau pace, presupunând că ai făcut un pas al credinţei şi crezi că ce ai
auzit este de la Dumnezeu care curge în tine.
• Când sunt îmbrăţişate, poartă cu ele o plinătate a puterii de a le împlini, precum şi o
bucurie de a face asta.
• Simţurile tale spirituale sunt antrenate pe măsură ce trece timpul şi-L vei experimenta
mai uşor şi mai des pe Dumnezeu vorbind astfel. Aşa că nu renunţa dacă este un pic ciudat
primele dăţi. În scurt timp devine mai uşor.
• Aminteşte-ţi: Dumnezeu îţi vorbeşti tot timpul şi tu primeşti gândurile Lui pe care le
pune în tine. Până când începi să le distingi de gândurile tale proprii, tu doar le pui împreună şi
presupui că sunt toate ale tale. Învăţând să distingi vocea Lui tu înveţi cum să separi gândurile
spontane care vin de la El de gândurile analitice care vin din propria ta minte.
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Să testăm dacă gândurile care se revarsă sunt de la Dumnezeu
Sunt multe modalităţi de a testa dacă revărsarea spontană este inima ta, Duhul Sfânt care
este unit cu inima ta sau un duh rău care începe un atac împotriva ta. Un capitol întreg va explora
mai târziu acest subiect. Dar permite-mi să-ţi propun chiar acum câteva teste uşoare pe care le
folosesc în mod curent.
Dacă îţi poziţionezi inima cum se cuvine, curgerea din interior va fi cu siguranţă
Duhul Sfânt!
Ioan 7:37-39 ne spune că putem simţi o curgere în noi care este Duhul Sfânt şi ne arată
condiţiile obligatorii pentru a ne poziţiona inimile cum trebuie pentru a ne asigura că această
curgere este de la Dumnezeu şi nu de la noi înşine sau de la un demon.
În ziua din urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat:
„Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge
râuri de apă vie, cum zice Scriptura.“ Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau săL primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese
încă proslăvit (Ioan 7:37-39).
În pasajul din Ioan 7 ne sunt date patru condiţii obligatorii:
1. Dacă însetează cineva
2. Să vină la Mine
3. Şi să bea
4. Cel care crede în Mine.
Rezultatul promis este că ne vom conecta cu Duhul Sfânt! „Din inima lui vor curge râuri
de apă vie, dar El vorbea de Duhul.“
Aveţi aici o schiţă a celor patru condiţii: (vă recomand cu tărie să faceţi din ele mărturia
voastră rostindu-le cu voce tare).
Când vreau să umblu în curgere, îmi poziţionez inima corect înaintea Regelui meu,
spunând:
1. Dumnezeule, eu sunt unul dintre aceşti „cineva“ ai Tăi. Doamne, însetez după vocea Ta,
după vedenie şi după ungere.
2. Îmi fixez inima asupra Lui [Fac asta folosind vedenia şi văzându-L pe El alături de
mine – ceea ce Biblia spune clar că e adevărat. De asemenea, te poţi ruga în limbi sau asculta
muzică plină de ungere.]
3. Mă dezacordez de la propriul meu raţionament şi mă acordez la vocea Ta, la gândurile
care curg şi la imaginile din mine. Sorb cuvintele Tale.
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4. Tată, cred că revărsarea din mine este râul lui Dumnezeu, pentru că Tu ai declarat că
este aşa. Alung toate îndoielile. Cred că ceea ce ne învaţă Biblia este adevărat. Îţi mulţumesc,
Dumnezeule, pentru râul Duhului Tău cel Sfânt din mine.
Sau, chiar mai simplu, spun: „Isus, însetez să fiu uns. Te rog să mă ungi. Mă acordez la
curgere şi cred că această curgere din mine este râul Tău.“ Apoi revărs ungerea Duhului Sfânt
spre alţii în orice mod mă călăuzeşte El să o fac. Poate fi prin vorbire, vindecare, scris,
compoziţie, desen sau oricare dintre miliardele de moduri prin care Creatorul vrea să Se reveleze
pe Sine. Încearcă! E amuzant şi uşor. Este creştinism!
Remarcaţi că Domnul nu spune că Duhul Sfânt va curge dacă tu:
• posteşti.
• te-ai rugat mult.
• ai mijlocit intens.
• nu ai păcătuit într-o perioadă de timp dată.
• eşti credincios de mult timp.
• ai citit regulat din Biblie sau ai citit-o în întregime.
• eşti diacon sau prezbiter în biserică.
• eşti un slujitor ordinat.
• eşti într-o atmosferă religioasă, de exemplu, într-o întâlnire a bisericii.
• ai făcut lucrări pentru Dumnezeu.
Ce uşurare! Remarcaţi cât de uşor este creştinismul: eu cer ungere, îmi aţintesc privirile la
Isus, mă acordez la spontaneitate şi cred că revărsarea din mine este râul lui Dumnezeu. Acum
trăiesc pur şi simplu în această curgere. Oh, Doamne, am, făcut creştinismul mult mai greu de
atât. Te rog să mă ierţi, mă rog eu.
(Ca o paranteză: toate darurile Duhului Sfânt [1 Corinteni 12:7-11] sunt primite exact prin
aceeaşi atitudine a inimii, în acelaşi mod. Când am nevoie de cuvinte de înţelepciune sau
cunoştinţă mă acordez la ideile care curg; pentru o profeţie, mă acordez la cuvintele care curg;
pentru puterea de vindecare sau pentru un miracol, mă acordez la lumina/energia divină care curg
prin mine; pentru deosebirea duhurilor, mă acordez la emoţiile, ideile sau imaginile care curg;
pentru credinţă, mă acordez la încrederea/emoţia care curge; pentru vorbirea în limbi, la silabele
care curg; şi pentru interpretarea limbilor, la gândurile, emoţiile sau imaginile care curg.)
Când am scris despre eliberarea ungerii de vindecare a lui Dumnezeu către cineva care era
foarte bolnav, Domnul a spus: „Mark, astăzi arată dragoste. Aceasta este inima ungerii Mele –
dragostea Mea va curge cu putere, nestăvilită, şi nemeritată. Asta este în centrul fiinţei Mele şi
ceea ce trebuie să fie în centrul fiinţei tale, mai ales azi. Nu e o zi în care să judeci. Este o zi în
care să iubeşti, să eliberezi ungerea Mea prin dragostea ta pentru fiul Meu şi fiica Mea şi să-i
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zideşti în Duhul Sfânt. Ungerea Mea este eliberată prin dragostea Mea. Aşa că iubeşte
necondiţionat şi vei vedea ungerea Mea curgând. Este despre eliberarea dragostei Mele.
Ungerea Mea nu va fi niciodată separată de dragostea Mea, spune Domnul Oştirilor. Aşa că lasă
ca dragostea să fie întotdeauna în centrul inimii tale şi în centrul acţiunilor tale.“
Testează gândurile care curg confruntându-le cu Biblia
Desigur, testezi întotdeauna curgerea spontană folosind Biblia şi îţi supui jurnalul
consilierului/consilierilor tău/tăi spirituali pentru a vedea dacă ei pot confirma că este de la
Dumnezeu. Aceşti doi paşi sunt foarte importanţi şi trebuie luaţi în serios şi folosiţi încontinuu.
Testează gândurile care curg ştiind asupra Cui îţi sunt aţintiţi ochii
„Curgerea provine din vedenia pe care o pun în faţa ochilor inimii mele“ este un principiu
adevărat. De aceea mă întreb dacă mă concentrez asupra lui Isus când mă acordez la
spontaneitate. Dacă da, descopăr că, pentru mine, curgerea spontană este de la Dumnezeu în 95%
dintre cazuri sau mai mult.
Trebuie să recunoaştem că vom fi întotdeauna vulnerabili la greşeli. Şi asta e în regulă.
Putem să sărbătorim greşelile, să râdem de ele şi să învăţăm din ele (Efeseni 5:20).
În general, când o persoană face o greşeală în discernerea vocii lui Dumnezeu prin jurnal,
am învăţat să pun această unică întrebare: „Asupra a ce erau aţintiţi ochii tăi spirituali când ai
scris această secţiune din jurnal?“ Răspunsul corect este, desigur, „Asupra lui Isus“. Totuşi, în
aproape toate cazurile de eroare, persoana va recunoaşte că ochii l-au scos pe Isus din scenă şi că
au început să se uite la altceva şi apoi s-au acordat la spontaneitate.
În unele cazuri, ei se uitau la tensiunea dintr-o relaţie, poate chiar cu soţul/soţia, şi apoi au
avut o curgere care le-a spus că acea persoană urmează să moară. O persoană şi-a aţintit ochii
minţii asupra fariseilor din biserică şi apoi s-a acordat la curgere. Jurnalul ei a devenit foarte
vicios şi distructiv. Întotdeauna îţi poţi testa propriul jurnal mergând înapoi şi întrebând: „Asupra
cui erau fixaţi ochii inimii mele când am scris această secţiune?“ Dacă nu erau aţintiţi asupra lui
Isus, atunci acea secţiune e suspectă.
Un alt domeniu în care oamenii fac greşeli este când scriu în jurnal despre viitor. Toate
predicţiile sunt flexibile, pentru că Dumnezeu Se răzgândeşte dacă noi sau o altă persoană din
profeţie îşi schimbă inima (Ezechiel 33:13-16, Ieremia 18:7-10). Prin urmare, toate predicţiile se
pot schimba. Într-un capitol viitor vom vorbi mai mult despre nevoia de a evita călăuzirea
predictivă şi, în loc de asta, de a ne restrânge jurnalul la categoriile găsite în 1 Corinteni 14:3 –
zidire, încurajare şi mângâiere.
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Să sortăm categoriile de gânduri
Există trei categorii de gânduri:
1. Gândurile spontane pozitive care se aliniază cu numele/caracterul Duhului Sfânt,
incluzând Ziditorul, Mângâietorul, Învăţătorul, Creatorul, Vindecătorul şi Dătătorul Vieţii,
presupunem că vin de la Duhul Sfânt.
2. Gândurile spontane negative presupunem că vin de la demoni, şi de aceea se vor alinia
cu numele/caracterul lui satan, ceea ce include pârâşul, vrăjmaşul, mincinosul, distrugătorul,
hoţul, ucigaşul.
3. Gândurile analitice vin de la noi înşine, din procesul nostru raţional, şi sunt percepute
ca fiind gânduri cognitive, conectate. Ele sunt limitate de propria noastră cunoştinţă, înţelepciune,
înţelegere şi de propriile noastre abilităţi. De exemplu, poţi să te „gândeşti“ că unu plus unu egal
doi. În acest caz, gândul ar fi corect („adevărat“) dacă vorbeşti doar despre calculele în baza
matematică 10. Dar în matematica binară (limbajul computerelor şi al ingineriei) nu ar fi
adevărat. (În baza doi, 1+1=10.) Deci „adevărul raţional“ este doar o mică parte din adevăruri
parţiale.
Pentru prea mulţi ani am presupus pur şi simplu că eu eram sursa tuturor gândurilor mele,
din moment ce era capul meu! Această înţelegere biblică simplă m-a ajutat enorm în viaţa mea şi
în umblarea mea creştină; pentru că acum, că am identificat diferitele tipuri de gânduri, am făcut
alegerea să le accept doar pe cele din Categoria 1. Gândurile din Categoria 2 sunt respinse imediat
ce sunt conştient de ele. Categoria 3, gândurile analitice, sunt înlocuite cu „raţiunea condusă de
Duhul“, despre care vom vorbi mai târziu în acest capitol.

Meditaţie biblică: să transformăm Logos în rhema
Un mod prin care experimentezi rhema este când Duhul Sfânt face ca versete din
Scriptură să îţi sară în ochi şi să îţi atragă atenţia în mod deosebit.
Tuturor ni se întâmplă asta şi e entuziasmant! Cuvântul scris devine luminos în inimile
noastre ca un cuvânt specific spus nouă în acest moment al vieţilor noastre. Aşadar, cum şi de ce
se întâmplă asta? S-ar putea întâmpla de fiecare dată când citesc Biblia? Dacă da, ce ar trebui să
fac pentru ca această experienţă minunată a revelaţiei divine să aibă loc continuu? Iată răspunsul!
Eu nu pot transforma Logos în rhema. Asta se întâmplă doar prin mişcarea Duhului Sfânt.
Totuşi, pot să mă poziţionez cu atenţie înaintea Cuvântului şi Duhului, oferindu-mi cea mai bună
oportunitate de a auzi ceea ce Dumnezeul care comunică vrea să-mi spună mie. Astfel pot primi
în mod consistent revelaţie când apelez la Cuvântul Lui.
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Dumnezeu tânjeşte să ne vorbească prin Logos. El vrea să ne dea un duh de descoperire,
să ne deschidă ochii inimii (Efeseni 1:17-18), să ne facă inimile să ardă în noi (Luca 24:13-32). El
vrea ca Logos să fie transformat dintr-un simplu cuvânt în revelaţie şi convingere personală în
inima noastră pe măsură ce ne rugăm pe baza Scripturilor, permiţând Duhului să-l facă viu în
inimile noastre.
Cum poate Logos să devină rhema care oferă credinţă? Cum pot eu să fac ca asta să se
întâmple mai repede? Alegând meditaţia biblică în locul studiului din cultura vestică. Meditaţia
biblică presupune să-mi deschid toate cele cinci simţuri ale duhului ca să fie umplute cu rhema.
Asta mă plasează în cea mai bună poziţie pentru a primi şi Îi oferă lui Dumnezeu oportunitatea
cea mai bună de a-mi da revelaţie în inima mea. În cele ce urmează sunt două grafice care
compară studiul cu meditaţia.

Studiu (grecesc/vestic)
„Aplicaţia unei facultăţi mintale la dobândirea de cunoştinţe“ (Webster)
STUDIU (Folosirea de către mine a unei părţi a unei emisfere a creierului)
1. Nu este încurajat nicăieri în Biblie (2 Timotei 2:15 este tradus eronat în Biblia King
James Version).
2. Este o acţiune a sinelui (Umanism – un dumnezeu fals).
3. Este sinele folosind raţiunea (Raţionalism – un dumnezeu fals).
4. Duce la înţelepciune de jos – pământească, firească, drăcească (Iacov 3:15). De
exemplu, raţiunea l-a făcut pe Petru să se împotrivească planurilor lui Dumnezeu (Ioan 18:10-11).
STUDIUL violează următoarele principii biblice:
1. Galateni 2:20 – Mi-am răstignit sinele, care nu mai trăieşte.
2. Romani 12:1 – Îmi folosesc facultăţile mele în loc să I le prezint lui Dumnezeu să le
folosească.
3. Isaia 1:18 – Mă gândesc, în loc să gândesc împreună cu Dumnezeu.
4. Geneza 3:5 – Am căzut pradă ispitei din Grădina Edenului că „eu cunosc binele şi
răul“.

Meditaţia (ebraică/Lamad)
„A murmura, a conversa cu sine, şi deci cu voce tare; a vorbi; a rosti; a gânguri;
comunicare; mormăială; urlet; a boci; un sunet murmurat, de exemplu, o notă muzicală; a studia;
a cugeta; a chibzui în minte; a imagina; a se ruga; rugăciune; reflecţie; devoţiune“ (Strong’s
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Exhaustive Concordance Definition compiled from Strong’s Old Testament numbers 1897, 1900,
1901, 1902, 7878, 7879, 7881; Numere din Noul Testament 3191, 4304)
MEDITAŢIA (Folosirea de către Dumnezeu a fiecărei părţi a ambelor emisfere ale
creierului meu când El îmi umple inima şi Se revarsă în afară prin Duhul Sfânt)
1. Este încurajată de 18 ori în Biblia KJV.
2. Este Dumnezeu în acţiune împreună cu individul.
3. Este Dumnezeu oferind revelaţie prin inima şi mintea care I-au fost predate Lui.
4. Duce la înţelepciune de sus – pură, liniştită, blândă (Iacov 3:17).
MEDITAŢIA aplică următoarele principii biblice:
1. Galateni 2:20 – Îl las pe Hristos să trăiască prin mine.
2. Romani 12:1 – Îmi predau facultăţile exterioare Duhului care locuieşte în interior
(pentru a „curge“ – Ioan 7:38).
3. Isaia 11:2 – Când gândesc împreună cu Dumnezeu eu primesc un duh de înţelepciune
şi înţelegere şi cunoştinţă.
4. Ioan 5:19-20,30 – Trăiesc aşa cum a trăit Isus, din iniţiativa divină, făcând ceea ce Îl
văd şi-L aud pe Tatăl că face.
Deoarece studiul este atât de important în educaţia vestică, este înspăimântător să
descoperi că termenul studiu se găseşte doar de trei ori în versiunea King James a Bibliei, şi în
niciuna dintre aceste referinţe nu este vorba de studiu aşa cum îl înţelegem noi promovat şi
recomandat. Versetele sunt următoarele:
• Încolo, fiule, ia învăţătură din aceste lucruri: dacă ai voi să faci o mulţime de cărţi, să
ştii că n-ai mai isprăvi, şi multă învăţătură (în engleză studiu) oboseşte trupul (Eclesiastul 12:12).
• Să căutaţi (în engleză we study – literal, în greacă, „a fi silitor”] să trăiţi liniştiţi, să vă
vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit (1 Tesaloniceni 4:11).
• Caută [în engleză study, literal în greacă „a fi silitor“] să te înfăţişezi înaintea lui
Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept
Cuvântul adevărului (2 Timotei 2:15).
Biblia New American Standard traduce 1 Tesaloniceni 4:11 şi 2 Timotei 2:15 corect prin
„daţi-vă silinţa“. Silinţa, desigur, este o atitudine a inimii, în timp ce studiul este o funcţie a
emisferei stângi a creierului. Aşa că 2 Timotei 2:15 ne porunceşte să ne apropiem de Biblie cu o
atitudine corectă a inimii, mai degrabă decât cu o minte implicată total. Este o diferenţă uriaşă şi
ea va avea un impact uriaş asupra a ceea ce dobândiţi când terminaţi timpul de „Studiu biblic“.
Deci vedem că Biblia nu ne porunceşte nicăieri să o studiem, sau să studiem altceva.
„Studiu“ înseamnă că folosesc facultăţile mentale. Dumnezeu vrea să Le prezint Lui şi Duhului
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Sfânt întreaga mea fiinţă (inclusiv mintea mea), astfel încât Dumnezeu să poată să o folosească şi
să curgă prin mine. Nu trebuie să fac nimic din proprie iniţiativă. Albert Einstein a făcut o
afirmaţie celebră: „Vreau să cunosc gândurile lui Dumnezeu; restul sunt detalii.“
Einstein a înţeles că revelaţia care vine printr-un proces biblic numit „meditaţie“ este
inima oricărei înţelepciuni, cunoştinţe şi înţelegeri.
Scripturile folosesc cuvântul meditaţie ca o experienţă alternativă la studiu. În versiunea
King James a Bibliei, sunt 18 folosiri ale cuvintelor a medita şi meditaţie.
Meditaţie înseamnă: a murmura, a conversa cu sine însuşi, şi deci cu voce tare; a vorbi; a
vorbi în limbi, a comunica, a bolborosi, a răcni, a jeli, a scoate un sunet murmurat, a studia, a
cântări, a rezolva în minte, a-şi imagina, a se ruga, rugăciune, reflecţie, devoţiune2.
Aflăm că meditaţia are loc în inimile noastre (Psalmi 19:14, 49:3, Isaia 33:18). Putem
medita pe câmp seara (Geneza 24:63) sau în patul nostru noaptea (Psalm 63:6). Suntem încurajaţi
să medităm la legea lui Dumnezeu întreaga zi (Psalm 119:97).
Noi trebuie să medităm la Domnul (Psalm 104:34) şi la Cuvântul Lui (Iosua 1:8, Psalm
1:2, 1 Timotei 4:15) sau la căile Lui (Psalm 119:15), rânduielile Lui (Psalm 119:23,48) şi
poruncile Lui (Psalm 119:78). Noi trebuie să medităm la lucrările Lui (Psalm 143:5). Când facem
asta avem mai multă înţelegere decât toţi învăţătorii noştri (Psalm 119:99).
Este clar că Dumnezeu vrea să medităm mai mult decât să studiem. În timp ce studiul
înseamnă să-mi folosesc o facultate a unei emisfere a creierului meu, meditaţie înseamnă să-L
invit pe Duhul Sfânt să folosească fiecare abilitate din ambele emisfere ale creierului meu. Este,
evident, un proces cu mult superior şi va aduce rezultate finale cu mult superioare. Rosteşte
următoarele declaraţii cu voce tare: Studiul îmi dă cunoaştere logică, în timp ce meditaţia îmi dă
cunoaştere revelată. Studiul înseamnă eu în acţiune. Meditaţia este Dumnezeu în acţiune. Studiul
îmi dă ceea ce Pavel numea „cunoaştere“, în timp ce meditaţia îmi dă ceea ce Pavel numea
„adevărata cunoaştere“, sau „cunoaştere revelată“, sau cunoaştere născută în Duhul lui
Dumnezeu.
Vei remarca faptul că definiţia meditaţiei include studiul. Dacă eu combin studiul cu toate
celelalte experienţe care sunt parte din procesul de meditaţie, atunci studiul este o activitate
acceptabilă. De exemplu, adesea sunt călăuzit de Duhul Sfânt să caut rădăcina grecească sau
ebraică a unui cuvânt sau a unui verset. Domnul îmi va spune ce să caut, şi face ca acel cuvânt să
iasă în evidenţă în pagină când îl văd. Întregul proces de studiu, când este parte a unei meditaţii,
este călăuzit de curgerea Duhului Sfânt şi acoperite de imagini sau imaginaţie. Eu las gândurile
care curg şi imaginile care curg să îmi conducă procesul raţional. Numesc asta „gândire călăuzită
de Duhul“, „gândire cu ungere“, „gândire împreună cu Dumnezeu“ (Isaia 1:18), „reflecţie“ sau,
pur şi simplu, „meditaţie“.
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Meditaţia biblică
Rezultat: Iluminare, Cunoaştere revelată, Gândire cu ungere
Parte stângă a creierului

Întregul creier/Inima

Studiu/Umanism raţional

Meditaţie/Revelaţie divină

Nu face asta:

Fă asta:

1. Ai păcat nemărturisit

1. Fii spălat în sângele lui Isus

2. Ai o atitudine preconcepută

2. Ai o atitudine dispusă să înveţe

3. Fii independent: „Eu pot...“

3. Roagă-te: „Doamne, arată-mi“

4. Citeşte repede

4. Încetineşte, cântăreşte, meditează

5. Bazează-te numai pe raţiune şi analiză

5. Combină gândirea cu ungere, imaginile
care curg, muzica şi vorbirea

6. Citeşte fără un scop specific

6. Citeşte cu un scop clar

7. Asumă-ţi meritul pentru înţelegere

7. Dă-I glorie lui Dumnezeu pentru
înţelegere

Şapte paşi în meditaţia biblică
În continuare sunt şapte paşi pentru a te pregăti să primeşti de la Duhul Sfânt, cu rugăciuni
scurte care să te călăuzească atunci când intri în meditaţia biblică şi în toate posibilităţile ei
extraordinare.
1. Doamne, curăţeşte-mă prin sângele Tău. Deoarece primirea revelaţiei divine este în
centrul meditaţiei biblice, trebuie să te pregăteşti pentru a primi de la Duhul Sfânt prin pocăinţă şi
prin a fi curăţat de sângele Mielului. Trebuie să fii ascultător faţă de revelaţiile anterioare de la
Dumnezeu (Matei 7:6) şi să mărturiseşti orice păcat din viaţa ta (Isaia 59:1-2, 1 Ioan 1:9).
2. Doamne, dă-mi o atitudine dispusă să înveţe. Revelaţia este dată celor care îşi păstrează
o atitudine de smerenie, şi este refuzată celor mândri şi îngâmfaţi. Aşa că păstraţi o atitudine
deschisă, umilă înaintea lui Dumnezeu, permiţându-I libertatea de a lăsa să cadă mai multă
lumină asupra oricăror idei pe care le ai în mod normal şi să le modifice după cum I se pare
potrivit (Iacov 4:6, 2 Petru 1:19).
3. Doamne, nu-mi voi folosi propriile capacităţi. Nu poţi face nimic din proprie iniţiativă,
ci numai ce auzi şi vezi prin Duhul (Ioan 5:19-20,30). Nu ai o minte pe care să o foloseşti, ci o
minte pe care să I-o prezinţi lui Dumnezeu, astfel încât El să o poată folosi şi umple cu gândire cu
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ungere şi cu vedenie divină (Proverbe 3:5-7, Romani 12:1-2). Dacă îţi foloseşti mintea, sunt fapte
moarte (Evrei 6:1-2).
4. Doamne, mă rog ca ochii inimii mele să poată fi iluminaţi. Încetineşte când citeşti,
„fierbând“ testul iar şi iar în inima şi în mintea ta, rugându-te constant ca Dumnezeu să-ţi dea un
duh de înţelepciune şi revelaţie în cunoaşterea Lui (Efeseni 1:17-18, Psalm 119:18).
5. Doamne, Îţi prezint abilităţile de a gândi şi de a-mi imagina, ca să le umpli şi să curgă
prin Duhul Tău. Meditaţia presupune să-ţi prezinţi abilităţile tale lui Dumnezeu pentru ca El să le
umple şi să le folosească. Acestea includ capacităţile de a gândi pe care ţi le dă emisfera stângă a
creierului, ca şi capacităţile vizuale ale părţii drepte a creierului. Caută râul lui Dumnezeu
(„curgerea Duhului“) să ghideze şi să umple ambele emisfere, oferindu-ţi gândire cu ungere şi vis
şi vedenie (Ioan 7:37-39). Şi muzica te poate ajuta, ca şi şoptitul, vorbitul şi scrisul, când treci
prin procesul de descoperire (2 Împăraţi 3:15).
6. Doamne, arată-mi soluţia problemei specifice cu care mă confrunt. Atenţia concentrată
aduce mai multă energie de concentrare a inimii şi minţii, ceea ce ajută la eliberarea revelaţiei. De
exemplu, gândeşte-te la diferenţa dintre lumina difuză a soarelui care ajunge pe o foaie de hârtie
şi lumina soarelui trecând printr-o lupă pentru a ajunge pe o foaie de hârtie. Energia focusată
creează o rază atât de concentrată, încât hârtia ia foc. Când ai o foame să stăpâneşti o nouă
înţelegere şi disciplină, această foame şi inima care caută te vor face să vezi lucruri pe care în
mod normal nu le-ai vedea (Matei 5:6).
7. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru ce mi-ai arătat. Înţelegând că revelaţia vine de la Duhul
Sfânt care locuieşte în tine, dă-I toată gloria lui Dumnezeu pentru ce ţi s-a revelat (Efeseni 3:21).
Dumnezeu ne porunceşte să gândim împreună cu El (Isaia 1:18). Asta presupune curgerea
Duhului Sfânt în noi, călăuzind gândurile noastre. Vedenia este un element cheie în acest proces,
aşa cum se vede în Isaia 1:18. Dumnezeu trece direct la imagini după ce spune: „Hai să ne
judecăm“. El continuă: „Chiar dacă vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, le voi face albe ca
zăpada“. Aceasta este gândire cu imagini. Aceasta este gândirea biblică. Ea este diferită de modul
vestic de a gândi, care are în centru logica.
Luca 1:1-3 oferă un alt exemplu bun de „gândire călăuzită de Duhul“.
Când Luca afirmă că el a „cercetat totul cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de
la obârşia lor“ şi îşi propune „să ţi le scriu în şir unele după altele“, noi totuşi recunoaştem că, în
conformitate cu 2 Timotei 3:16: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu“. Concluzia noastră
trebuie să fie că Luca gândeşte sub călăuzirea Duhului Sfânt. Noi mai putem experimenta asta şi
ca „gândire condusă de curgere – curgerea Duhului Sfânt din noi“.
Cred că versetele revin rhema ca rezultat al meditaţiei biblice. Cred că ele rămân doar
scris negru pe o foaie albă când folosim studiul vestic. Aşa că mi-am propus în inima mea să
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folosesc doar studiul biblic când merg la Biblie. Nu voi folosi studiul vestic când mă apropii de
Biblie, sau de orice altă carte pe acest subiect, din moment ce nu sunt interesat doar de propria
mea cunoaştere sau înţelegere, ci doresc cu ardoare revelaţia de la Duhul despre tot ce învăţ.
Poate vrei şi tu să te rogi, spunând: „Aleg meditaţia biblică în locul studiului vestic din
acest punct al vieţii mele. Tată, prin harul Tău voi folosi meditaţia biblică atunci când vin la
Biblie şi la orice altă carte sau zonă pe care o explorez, pentru că vreau revelaţie divină, nu
raţiune omenească. Duhule Sfânt, Te rog să-mi aminteşte când alunec iar la simplul studiu. Îţi
mulţumesc.“
Din moment ce este o activitate inimă/duh, în cele ce urmează sunt facultăţile (simţurile)
inimii mele pe care I le prezint Duhului Sfânt pentru a fi folosite în meditaţia biblică.
• Urechile inimii mele – îmi direcţionez întreaga atenţie asupra Cuvântului lui Dumnezeu
când încep să citesc. Îmi aplec urechea la cuvintele Lui şi am o atitudine atentă, astfel încât să aud
ce-mi spune El prin acest pasaj. Deoarece vocea Lui vine la mine ca gânduri care curg, mă
acordez la acestea când citesc Scripturile.
• Ochii inimii mele – îmi sfinţesc imaginaţia, oferindu-I intenţionat Tatălui ochii inimii
mele pentru a fi umpluţi cu imagini şi vedenii ale realităţii eterne despre care citesc în Biblie.
Vizualizez scenele biblice când citesc şi mă acordez la curgere, invitându-L pe Duhul Sfânt să le
facă să prindă viaţă şi să-mi slujească şi să îmi reveleze tot ce vrea El. Când curgerea
bolboroseşte şi scenele prind viaţă şi încep să se mişte, imaginile din mintea mea tranzitează de la
imaginaţia dumnezeiască la vedeniile divine.
• Mintea inimii mele – de-a lungul zilei şi nopţii cântăresc cuvintele şi vedeniile pe care
le-am primit, căutând o revelaţie şi mai mare şi o modalitate de a le integra în viaţa mea.
• Voinţa inimii mele – îmi setez voinţa să înţeleagă pe deplin tot ce mi-a spus Dumnezeu
şi să se supună. Rostesc cu voce tare versete şi adevăruri şi principii, personalizându-le prin
punerea numelui meu în promisiunile din Biblie asupra cărora meditez.
• Emoţiile inimii mele – emoţiile mele fundamentale profunde sunt aprinse când îmi
concentrez privirea asupra imaginii pe care o am pe ecranul inimii mele. Aceste emoţii mă
îndeamnă la acţiune. În plus, am un sentiment de pace şi siguranţă în inima mea când Duhul Sfânt
spune „da“ sau de nelinişte când El spune „nu“. Inima mea eliberează un strigăt de victorie când
primeşte noi înţelegeri prin Duhul Sfânt, şi când El mă convinge de păcat este frântă şi pocăită
înaintea Lui.
Când îmi umplu prin rugăciune toate cele patru simţuri ale duhului meu cu Logos, Îi ofer
lui Dumnezeu maximum de oportunitate să Se mişte în inima mea şi să-mi dea revelaţie.
În continuare este o altă revelaţie minunată pe care a avut-o prietenul meu Maurice Fuller.
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A gândi
Sunt momente când un credincios va gândi lucruri prin propria lui inteligenţă omenească,
fără Duhul lui Dumnezeu. Acesta este modul în care e folosit cuvântul a gândi în Psalm 73:16.
Este cuvântul ebraic chashav (pronunţat kashav). În rădăcina Piel a verbului, rădăcină care este
folosită în acest pasaj, înseamnă „rezultatul unui proces de gândire care (de obicei) conduce pe
cineva la o concluzie greşită“. Psalmistul la început s-a gândit fără revelaţie şi a greşit complet.
Apoi, în prezenţa lui Dumnezeu, el a primit revelaţie care i-a permis să vadă toate lucrurile clar.
Este folosit în Psalm 77:5-6. Aici psalmistul a gândit în „inima“ şi „duhul“ lui, dar tot a
greşit. Semnificaţie „inimii“ şi „duhului“ aici este că până şi atunci când gândurile vin din cea
mai profundă parte a noastră, din chiar centrul fiinţei noastre, dacă nu sunt insuflate de Duhul, ele
pot fi totuşi complet greşite. Chashav nu indică întotdeauna un proces de gândire lipsit de Duhul.
În Psalm 119:59, când psalmistul „se gândeşte“ (chashav) la căile lui el le vede clar şi înţelege că
ar trebui să-şi îndrepte picioarele spre învăţăturile lui Dumnezeu.
Ideea centrală a lui chashav este să compari un lucru necunoscut cu unul cunoscut, astfel
încât să-l clarifici şi să-l defineşti. Este totuşi un proces foarte profund şi dur, fără Duhul Sfânt, şi
poate fi complet greşit. Cuvântul mai apare în Proverbe 16:9 şi 24:8, Daniel 11:24, Osea 7:15 şi
în alte câteva. În unele dintre aceste pasaje el presupune planuri întocmite cu grijă care, dacă nu
includ călăuzirea lui Dumnezeu prin Duhul, sunt inutile.
Aş spune că da, gândirea condusă de Duhul este un dar şi când este bine dezvoltată, ca la
cei care folosesc mai mult partea stângă a creierului, este deosebit de folositoare. Cei care
folosesc mai mult emisfera dreaptă a creierului au nevoie să înveţe cum să folosească această
capacitate, aşa cum cei care folosesc mai mult emisfera stângă a creierului trebuie să înveţe cum
să-L audă pe Dumnezeu. Dacă nu vor face asta vor crede că orice gând care le vine în minte este
de la Dumnezeu, indiferent cât de şubred ar fi, fără să realizeze cum propria noastră teologie
greşită poate distorsiona revelaţia divină.
Profeţii excentrici suferă din cauza abilităţilor analitice subdezvoltate. Persoana
echilibrată este cea care poate compara revelaţia nouă cu bagajul ei de cunoştinţe acumulate din
revelaţiile anterioare, din experienţa de viaţă, din Scriptură, şi din ceea ce alţi oameni ai lui
Dumnezeu i-au împărtăşit. Poate e nevoie de un curs special despre gândirea călăuzită de Duhul
pentru oamenii extrem de intuitivi!

Efectele rhema
Rhema este cuvântul lui Dumnezeu rostit cu gura Lui, care produce rezultatele Lui.
Gândeşte-te la Isaia 55:11:
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Tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va
face voia Mea şi va împlini planurile Mele.
Logos este întreaga Biblie. Rhema este cuvântul lui Dumnezeu rostit de gura Lui pentru un
moment sau o situaţie imediate. Noi avem nevoie să înţelegem şi să experimentăm rhema la fel ca
şi Logos. Rhema este folosit de peste 70 de ori în Noul Testament, inclusiv în fiecare din versetele
următoare. Remarcă efectele puternice şi notează gândurile şi reflecţiile tale asupra fiecăruia din
aceste utilizări ale rhema.
1. Productivitate
Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins
nimic; dar, la cuvântul [rhema] Tău, voi arunca mrejele!“ (Luca 5:5)
2. Slujire eficientă
Căci Acela per care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele [rhema] lui Dumnezeu,
pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură (Ioan 3:34).
3. Viaţă
Duhul este Acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele [rhema] pe care vi
le-am spus Eu sunt duh şi viaţă (Ioan 6:63).
4. Relaţie
Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele [rhema] lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi,
pentru că nu sunteţi din Dumnezeu (Ioan 8:47).
Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n-a adăugat decât aceste
vorbe: „Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinţii voştri, când a zis: „Du-te la
poporul acesta şi zi-i: „Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu ochii voştri veţi privi,
şi nu veţi vedea. 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.“ Să ştiţi, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă
neamurilor, şi o vor asculta!“ (Fapte 28:25-28).
5. Învăţătura cu autoritate
Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? 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).
6. Împlinirea dorinţei
Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele [rhema] Mele, cereţi orice veţi
vrea, şi vi se va da (Ioan 15:7).
7. Credinţa
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„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul [rhema] lui Hristos
(Romani 10:17) Akoe înseamnă „să ai audienţă, să ajungă la urechile cuiva“.3 Astfel, versetul
explicat şi personalizat ar spune:
Astfel, credinţa vine prin a avea audienţă cu Dumnezeu prin părtăşia Duhului Sfânt, şi
prin a auzi vocea Lui în inima mea.

Exemple de jurnal în ambele direcţii
Citeşte aceste exemple ale unor persoane care au scris în jurnal despre gândurile lui
Dumnezeu care curg. Următoarele secţiuni de jurnal arată cum vrea Dumnezeu să fim conştienţi
de rhema Lui oricând ajunge la noi.
Charity – 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!
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?
xxx
Jurnalul lui Rudi despre Râu
Doamne, cât de important este Râul Tău în viaţa mea?
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Fiule, Râul Meu este mult mai mult decât un trup fizic de apă care curge într-o direcţie
predeterminată prin viaţă. Prin Râul Meu Eu te călăuzesc şi prin Râul Meu tu eşti conectat cu
Mine. Prea mulţi oameni nu recunosc niciodată curgerea Râului Meu din ei şi eşuează în a se
conecta cu adevărat cu Mine.
Apa din Râul Meu aduce viaţă şi conţine cuvintele Mele, voia Mea şi gândurile Mele
pentru viaţa ta. În unele zile vei bea din apă şi ea va fi ca nişte cuvinte curgând în mintea ta.
Alteori apa va avea forma unor emoţii sfinte care te vor aprinde în centrul fiinţei tale. În funcţie
de nevoia ta specifică dintr-o anumită zi, Eu voi veni în întâmpinarea acestei nevoi din aceeaşi
sursă: Râul Meu care curge în tine.
Fiule, ai văzut marile râuri din America şi întinderea pe care ele o reprezintă. Aminteşteţi întotdeauna că Râul Meu este mult mai mult decât un râu cu o picătură de apă. Cel mai mare
râu de pe faţa pământului nu poate fi comparat cu mărimea şi statura Râului Meu curgând în
tine!
Cu izvorul în camera tronului Meu, el se extinde în timp şi spaţiu menţinând o curgere
puternică inclusiv în inima ta. Este important să-ţi aminteşti asta, pentru că de fiecare dată când
te predai puterii apei care curge în tine Eu te voi uimi cu puterea totală a curgerii.
Aceşti curenţi din Râul Meu sunt şi diverşi, şi abundenţi, destinaţi să aducă fiecare vas
care se predă la planul Meu stabilit pentru vieţile lor.
Ai încredere în curgerea Râului Meu în tine. Bucură-te de prospeţimea şi puterea lui.
Dacă faci asta vei parcurge fără efort distanţe mari în atingerea destinului Meu pentru viaţa ta.
Doamne, ce vrei să-mi spui despre fundaţiile pe care construiesc în viaţa mea? Sunt sigure
sau deficitare?
Fiule, în 1994 am făcut ca multe dintre fundaţiile din viaţa ta să se prăbuşească.
Într-o săptămână am făcut ca nivelul apei să crească semnificativ în viaţa ta. Atunci ai
fost hotărât ca Eu să stabilesc o curgere puternică a Râului Meu în viaţa ta. Astăzi, această
curgere este încă prezentă. Rezultatul curgerii continue a Râului Meu în tine a fost o inundare în
zonele din viaţa ta care erau aşezate la nivel jos.
Aceste zone au fost cândva uscate şi plate, ideale pentru a construi fundaţii străine şi
deficitare. Astăzi ele sunt acoperite cu apa care curge de la tronul Meu şi datorită curentului
puternic ar fi imposibil să construieşti ceva străin în rău. Eu voi face ca apa să înlăture orice
obiecte străine.
Fiule, câtă vreme vrei mai mult din Mine şi câtă vreme primeşti şi îmbrăţişezi curgerea
Râului Meu în tine, Râul va fi fundaţia Mea în viaţa ta. Aţinteşte-ţi ochii asupra Mea, nu te baza
pe propria ta înţelegere şi te voi învăţa cum ar trebui să mergi.
Doamne, vreau să experimentez apele adânci ale Râului.
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Fiule, eu produc o adâncime în tine. Aşa cum israeliţii au pregătit albia uscată a râului
pentru apă, săpând şanţuri pentru a încăpea mai multă apă, vrea ca tu să-ţi pregăteşti duhul
săpând şanţuri în viaţa ta. Fă loc pentru mai mult din Mine şi îţi promit că Eu voi umple orice
cameră pe care o pregăteşti pentru Mine.
Râul vieţii cere periodic o curăţare a albiei. Pe măsură ce timpul trece, adâncimea unui
râu scade din cauza sedimentelor care se aşează pe fundul apei. Fii atent la sedimentul care se
aşează în duhul tău. Sedimentul reprezintă familiaritatea ta în creştere cu râul vieţii. Lucrarea
Mea este proaspătă şi actuală. Nu permite frecvenţei cu care se întâmplă lucrurile în viaţa ta săţi fure prospeţimea puterii Duhului Meu în viaţa ta.
Doamne, Te rog să mă ajuţi să optimizez curgerea Ta prin inima şi mintea mea.
Fiule, îţi reamintesc că ceea ce face ca Râul să curgă este credinţa. Credinţa este, de
asemenea, ceea ce menţine curgerea Râului în viaţa ta. Crede în Mine şi bazează-te pe ceea ce îţi
arăt şi îţi revelez Eu. Fiecare pas al credinţei pe care îl faci duce la o curgere mai puternică în
viaţa ta. Cel care crede, din inima lui vor curge râuri de apă vie!
Fiule, vreau să păstrezi echilibrul în viaţa ta. O viaţă echilibrată este o viaţă de succes.
Acest echilibru nu este între bine şi rău. El nu reprezintă compromis spiritual sub nicio formă.
Mai degrabă reprezintă rolul Cuvântului şi Duhului în viaţa ta. Eu am spus în Cuvântul Meu că
Duhul Meu te va conduce întotdeauna în tot Adevărul! Duhul Meu întotdeauna completează
Cuvântul Meu. Duhul Sfânt revelează Cuvântul în viaţa ta şi deschide înţelegerea ta spre ceea ce
este El cu adevărat.
Cum pot lărgi sfera de acţiune a darurilor Duhului Sfânt care curge prin mine?
Ai dreptate când identifici o nevoie în Biserica de azi. Poporul Meu a regresat până la o
putere foarte restrânsă a curgerii puterii Mele creative, mai ales când vine vorba de darurile pe
care Eu le-am pus la dispoziţia lor. Mulţi operează în daruri bazate pe un exemplu învechit pe
care l-au văzut la un moment dat în trecutul lor. Purtată de-a lungul generaţiilor, această
activitate lipsită de putere s-a desfăşurat nestăpânită şi în multe cazuri nu a fost corectată.
Eu caut oameni care îşi vor pune curajoşi încrederea în Mine şi vor păşi afară din
această cutie îngustă. Eu sunt gata să le dau revelaţie proaspătă şi aplicaţii noi ale darurilor
care curg prin Duhul Meu, ceea ce îi va face pe mulţi să fie uluiţi. Ce a fost nou înainte a devenit
învechit, dar Eu încă am disponibile lucruri mai noi. Păşeşte prin credinţă şi nu da înapoi de
frică. Când păşeşti prin credinţă îţi voi dezvălui secrete care vor deveni din nou comune în
Biserica Mea.
Ce ai văzut înainte ca fiind coincidenţă sau accident, de acum vei vedea ca deliberat şi
semnificativ. Vei recunoaşte amprentele Mele chiar şi în lucrurile pământeşti din viaţa ta.
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Oamenii pe care-i întâlneşti şi lucrurile care-ţi ies în cale te vor aduce mai aproape de destinul
Meu pentru viaţa ta. Nu numai că voi face să-ţi împlineşti destinul, dar voi aduce destinul la tine.
Fii sensibil la lucrurile care se întâmplă în jurul tău. Vorbeşte cu prudenţă cu oamenii din
jurul tău. Foloseşte cuvinte şi fapte care vor curge de la Râul din tine. Eu voi schimba imaginile
din jurul tău. Dacă îţi vei lua timp, Mă vei vedea în fiecare imagine şi vedenie pe care ţi le arăt.
Când te uiţi la vieţile oamenilor, da, uită-te la imaginea şi vedenia mediului înconjurător, dar nu
omite niciodată să vezi unde sunt Eu în imagine. Unde sunt Eu, acolo va fi nevoia.
Învaţă poporul Meu să se predea frecvent în situaţii reale de viaţă în faţa curgerii Râului
Meu. Învaţă-i că Eu sunt practică, nu teorie. Eu fac ca Râul Meu să curgă în întregime prin viaţă.
Ajută-i să descopere această curgere din ei.
xxx
Janelle Anderson – o fântână de foc şi apă
Am auzit cuvântul fântână. Când m-am acordat la curgere şi am căutat vedenia, m-am
văzut pe mine însămi stând lângă un izvor foarte mic care ţâşnea din pământ. El a ţâşnit pentru o
vreme, apoi s-a pulverizat şi a dispărut. A fost chiar înghiţit de pământ şi pământul a fost uscat
pentru o vreme. Dar apoi, deodată, apa a ieşit din nou din pământ în valuri, dar de această dată a
ţâşnit înalt în aer şi a devenit fântână!
Ea s-a răspândit până departe pe pământ, cu şi mai multă putere şi forţă ca înainte.
M-am uitat mai de aproape şi am remarcat şi altceva care era în apă. În apă era foc! El
ardea cu o intensitate şi o puritate pe care nu le-am mai văzut niciodată. Această combinaţie „focapă“ s-a răspândit în toate direcţiile când a lovit pământul şi fântâna încă era încă în aer.
Doamne, ce este asta? Ce vrei să-mi spui despre această fântână?
Izvorul reprezintă influenţa şi puterea Duhului Meu în tine înainte de sezonul din pustiu.
Tu ai avut o măsură din Duhul Meu şi viaţă în tine şi asta i-a atins pe alţii într-un anumit grad.
El a dispărut când te-am dus în pustie şi prin noaptea neagră a acestui sezon al sufletului. Şi a
devenit complet uscat pentru ca am îndepărtat tot din viaţa ta, cu excepţia ta şi Mea.
Tu ai mers în locul secret pentru un sezon, în străfundurile pământului şi în locurile
ascunse ale sufletului unde nimeni nu putea să vadă ce făceam Eu în duhul tău. Părea un sezon
uscat, dar Eu lucram în lucrurile profunde ale sufletului tău, aducându-te într-un loc al smereniei
adânci şi purificându-ţi viaţa.
Pentru o vreme se părea că totul e pierdut şi că nu ţi-a rămas mai nimic de făcut. Tu ai
crezut că Eu am terminat-o cu tine şi că nu mai era un scop pentru tine în Împărăţia Mea. Nu!
Te-am dus adânc în lucrurile Duhului Meu, într-un loc unde eram numai tu şi Eu, astfel încât să
pot să te învăţ cum să umbli cu adevărat în Duhul Meu şi să eliberezi Râul care este în tine.
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Ai o fundaţie mult mai adâncă şi mai sigură în Mine acum şi fântâna (Duhul Meu şi
puterea din tine) vine dintr-un loc mult mai adânc decât înainte. Apa va ieşi cu putere mult mai
mare şi în glorie mult mai mare decât orice ai văzut sau experimentat înainte! Dar trebuie să stai
împământată în Mine, să menţii aceste rădăcini adânci, să stai şi să rămâi în locul secret al
prezenţei Mele în viaţa ta, altfel fântâna va seca din nou.
Nu poţi face nimic prin puterea şi tăria ta. Tu eşti un vas, un recipient al comorii care este
Duhul Meu, Viaţa Mea, Puterea Mea şi tu o poţi elibera când rămâi curată şi smerită înaintea
Mea.
Planul Meu este să eliberez Gloria Mea prin tine într-un mod mai minunat decât ai văzut
tu vreodată. Vreau să trimit focul Meu să se împrăştie şi să atingă multe vieţi cu Duhul Meu când
tu eliberezi fântâna! Doar stai în locul secret, stai înrădăcinată în dragostea Mea, stai fermă şi
predată Duhului Meu din tine şi vei vedea lucruri mari! Vei vedea lucruri mari!
Ai trecut printr-un sezon de pregătire, dar acum intri într-un sezon de eliberare şi putere
şi vei fi plină de rod, fiica Mea.
Ai fost credincioasă şi vei vedea răsplata!
Sunt atât de mulţumit de tine şi de inima ta pentru că niciodată nu te-ai oprit din a alerga
după Mine şi foamea ta pentru Mine e mare, de aceea vei fi umplută, vei fi satisfăcută, Mă vei
găsi! Îţi văd ascultarea şi curajul şi ele cresc. Este doar începutul! Acum experimentezi doar
începutul a ceea ce am plănuit pentru tine!
Continuă să umbli în ascultare şi fii curajoasă! Gata cu timiditatea şi cu frica! Te-am
destinat unor lucruri mari în Împărăţia Mea. Deschide-ţi gura larg şi Eu voi turna Duhul Sfânt
din tine într-o măsură mai mare în zilele ce vin. Ceilalţi vor veni la această fântână din tine
pentru că sunt însetaţi şi înfometaţi după Mine. Nu ţi-am spus că voi face râuri în deşert? Nu ţiam promis că voi face asta?
Tu experimentezi plânsetul inimii Mele când simţi compasiune pentru cei pe care Eu îi
aduc în viaţa ta. Eu îţi dau această compasiune pentru ei ca tu să strigi către Mine pentru ei!
Duhul Meu strigă pentru ei prin tine şi Ei voi răspunde acestui strigăt şi îi voi aduce la Mine. Eu
aud strigătele inimilor lor în singurătatea lor, în nopţile lor negre când nu înţeleg ce se întâmplă
şi nu ştiu ce e în neregulă sau ce lipseşte. Când mijloceşti pentru ei, Eu pot elibera puterea Mea
prin tine şi ei vor fi atinşi de acest foc şi vor veni la Mine.
Când vin ei, doar ascultă Duhul Meu. Eu îţi voi vorbi şi voi vorbi prin tine. Eu voi veni cu
putere ca o fântână de viaţă aducând prospeţime în duhurile lor, aducând viaţă acolo unde e
moarte şi vindecare oaselor lor. La asta te-am chemat.
O, da, vei cânta din nou! Vei cânta un cântec nou, din nou cântecul Domnului. Nu te îndoi
de asta, nu te teme! Mergi către asta, păşeşte iar prin credinţă pe apă, fiica Mea, pentru că ea
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este acolo pentru tine. Primeşte-o! Înflăcărează din nou acest dar. El este încă acolo şi acest dar
a fost curăţat în focul întristării şi al suferinţei. Asta va veni cu puritate şi putere mai mari decât
în zilele trecute pentru că va veni dintr-un izvor mult mai adânc.
Îţi voi da cântece noi, cântece din Duhul Meu care vor elibera captivii şi îi vor vindeca pe
cei cu inima zdrobită şi vor împrospăta sufletele obosite. Aceste cântece pe care ţi le voi da vor
uda pământul uscat ca izvoarele din deşert. Doar aşteaptă după Mine şi îţi voi da aceste cântece.
Crede doar şi aşteaptă şi se va face. Le voi turna în duhul tău şi tu va trebui doar să le
primeşti şi să le laşi să iasă din duhul tău.
Oh, Doamne, să se facă după cum spune Cuvântul Tău şi voia Ta. Mă predau Ţie şi Îţi dau
tot din mine. Fă cu mine ceea ce vrei Tu. Te rog, curăţeşte-mă de orice nelegiuire şi mândrie.
Nu mă lăsa să ies de pe calea Ta. Eu doresc doar aprobarea Ta, nu aprobarea altora. Vreau
doar să Te mulţumesc pe Tine, nu pe alţii. Să se facă asta. Fă ce vrei cu mine. Sunt a ta.
xxx
Judith din St. Kitts – Vocea lui Dumnezeu avertizează în caz de pericol
În timpul construcţiei facilităţii Centrului Creştin Râuri de Apă Vie, în fiecare seară a
săptămânii şi în toate zilele de sâmbătă ne adunam ca o congregaţie în clădirea de pe şantier
pentru a ne face partea noastră din construcţie. În acea seară de miercuri am ajuns târziu, dar,
chiar dacă era deja ora 8.00 şi se întunecase, tot eram nerăbdătoare să ajung la locaţie şi să-mi fac
partea, pentru că ştiam că unii dintre noi vor lucra până după 10 seara şi chiar mai târziu.
La sosire, mi-am parcat în grabă maşina şi am observat că era un grup cu lanternă lucrând
afară în faţa clădirii şi nu m-am putut gândi decât să ajung în acea zonă cât de curând posibil,
astfel încât să pot să-mi fac partea lucrând cu ei. Am decis să nu merg pe drumul marcat, care
trecea prin faţa unei bariere ce fusese programată să restricţioneze trecerea spre o anumită zonă, şi
să trec prin spatele barierei, pe unde drumul era mai scurt.
Când am pornit mi-a venit în minte foarte clar un gând bine conturat: Judith, ocoleşte pe
partea cealaltă. Însă îmi aduc aminte că mi-am spus: „Dar drumul acesta este mai scurt şi aş
ajunge acolo mai repede“. Când am continuat să merg, mi-a venit un alt gând foarte puternic:
Judith, ocoleşte. Nu merge pe aici. Şi îmi amintesc că mi-am răspuns: „Dar văd lumina“.
A fost ultimul lucru pe care mi-l amintesc, pentru că s-a dovedit că am păşit într-o groapă
adâncă de 15 picioare care avea pe fund bolovani. Am fost acoperită de pământ şi mi-am pierdut
cunoştinţa. Nimeni nu ştia că am căzut în groapă şi nimeni nu s-ar fi gândit că cineva putea fi în
acea groapă. Dar ce mi s-a spus de către unul din prietenii mei care mă văzuse trecând pe acolo a
fost că după circa 10 minute au auzit-o pe una din surorile noastre strigând că a căzut în groapă şi
că se părea că acolo cu ea era un animal, deoarece a auzit un murmur. (Eu murmuram!)
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S-a dovedit că Domnul a trimis un mesager la sora noastră să o roage să-şi mute maşina.
Mergând să facă asta, ea s-a trezit umblând în zona din spatele barierei. Ea a povestit că era ca şi
cum cineva o aruncase pur şi simplu în groapă în picioare – nu a suferit nicio zgârietură sau o
lovitură şi a putut striga imediat după ajutor. Pe când stăteam pe patul de spital, primul lucru pe
care I l-am cerut Domnului a fost să-mi arate ce mi-a scăpat şi El mi-a arătat foarte clar că am
omis să cunosc vocea Lui şi să-i acord importanţă.
xxx
Diane – vocea lui Dumnezeu oferă protecţie
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 iam spus surorii 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.

Aplicaţie personală – Exerciţiu de meditaţie biblică
Meditează la pasajele următoare din Ioan 7:37-39, Apocalipsa 22:1-2, Psalm 1:2-3, Ioan
15:4-8. Vizualizează fiecare scenă şi apoi cere-I lui Dumnezeu un duh de înţelepciune şi revelaţie
în cunoaşterea Lui.
Roagă-te: „Doamne, te rog să luminezi ochii inimii mele“ (Efeseni 1:17-18).
Acum, acordează-te la curgerea de gânduri şi la curgerea de imagini pe măsură ce aştepţi
în prezenţa Lui.
Cere-I: „Doamne, Te rog să-mi arăţi de unde vine râul care curge în mine, cum se simte în
mine. Ce este menit să producă revărsarea? Care vor fi efectele a ceea ce este produs? Cât de
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important este să trăieşti în acest râu? Ce se întâmplă dacă neglijez râul şi trăiesc din proprie
iniţiativă? Şi, Doamne, este şi altceva ce vrei să-mi arăţi în această meditaţie biblică?“
Notează în jurnal ce-ţi revelează Dumnezeu. Odată ce ai scris adevărurile iluminate pe
care le primeşti în meditaţia pe baza pasajelor din Scriptură, aţinteşte-ţi ochii asupra lui Isus şi
scrie despre ce îţi arată El. Întreabă: „Doamne, ce vrei să-mi spui mie personal despre ce mi-ai
arătat din aceste pasaje? Cum vrei să mă schimbi?“ Vizualizează-L pe Isus într-un decor
confortabil, acordează-te la curgere şi notează gândurile spontane (vocea Lui) care vin la tine.
Supune consilierilor tăi spirituali spre confirmare ce ai scris. Apoi umblă cu asta.
Fă asta acum, înainte de a trece la următorul capitol. Numai ceea ce faci îţi schimbă viaţa,
nu ceea ce citeşti sau crezi că ar fi frumos de făcut!
Resurse gratuite online pentru a adânci aceste adevăruri sunt disponibile la:
www.cwgministries.org/FreeBooks
• Studiu vs. Meditaţie
• „Cum să primeşti cunoaştere revelată“
• Cunoaşterea revelată versus Cunoaşterea raţională şi implicaţii pentru Colegiul
Biblic
• Obţine cardul tău personalizat cu cele patru chei pe el! (Numit minibroşura „Patru
chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu“) www.cwgministries.org/businesscards.htm

Note de final
1. Rhema în Strong’s Exhaustive Concordance, dacă vrei să faci propria cercetare. James
Strong, Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible (Peabody, MA: Hendrickson Publishers,
publicată pentru prima dată în 1894), ISBN 0-917006-01-1,4487.
2. Strong’s Exhaustive Concordance, numere din Vechiul Testament: 1897, 1900, 1901,
1902, 7878, 7879, 7881; Numere din Noul Testament: 3191, 4304.
3. Strong’s Exhaustive Concordance, Dicţionar grec, 189.
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CAPITOLUL 5

Cum să îndepărtezi imediat toţi idolii din inima ta
şi alte consideraţii despre rugăciune

Această învăţătură despre rugăciunea pe care o faci având un idol în inimă oferă un ajutor
extraordinar în curăţarea jurnalului vostru. Conceptul cheie este să ai în vedere unde îţi fixezi
ochii inimii când te rogi. Ţine cont de următoarele:
... 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 (Ezechiel 14:4).
Asta aduce în atenţie un adevăr surprinzător referitor la o metodă nepotrivită de rugăciune,
pe care mă tem că au practicat-o mulţi:
Ei şi-au fixat ochii spirituali asupra lucrurilor pentru care se rugau mai mult decât asupra
lui Isus. Principiul este: „Când orice altceva este mai mare decât Isus în ochii inimii tale, acel
lucru a devenit un idol“.
De exemplu, dacă mă rog să fie vindecat un picior rupt şi atenţia mea este asupra gipsului
şi cârjelor şi rupturii şi slăbiciunii mai mult decât asupra lui Isus şi a modului în care El slujeşte
piciorului, atunci mă rog în mod inadecvat. Mă rog cu un idol în inimă, pentru că ochii mei sunt
fixaţi asupra a altceva decât Isus. Noi trebuie să ne uităm să vedem ce face Isus şi să facem ce-L
vedem pe El că face.
Când vin la Domnul în rugăciune, trebuie să fiu o jertfă vie. Trebuie să renunţ la voia mea
şi să fiu complet predat voii lui Dumnezeu privitoare la domeniul pentru care mă rog. Dacă nu
aceasta este gândirea mea, ar trebui să mă rog ca Dumnezeu să formeze această atitudine în mine
înainte să încep să mă rog pentru acea problemă. Dacă mă rog pentru acest domeniu în timp ce
am în inima mea o direcţie definită în legătură cu asta, această „direcţie definită“ a mea va
interfera cu semnalele care vin de la tronul lui Dumnezeu şi mă va face să cred că Dumnezeu
confirmă direcţia pe care o simt, când El de fapt nu o face.
Cu alte cuvinte, dacă mă rog pentru ceva şi acest lucru este mai vizibil în ochii meu sau în
conştiinţa mea decât vedenia Domnului, răspunsul pe care îl primesc va veni prin acest lucru şi va
fi mai degrabă înşelător decât răspuns pur din inima Domnului.
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Pe de altă parte, dacă vedenia pe care o am cu Domnul este mai proeminentă în conştiinţa
mea decât problema pentru care mă rog, atunci răspunsul va fi un răspuns pur din inima
Domnului şi nu va fi contaminat de propriile mele dorinţe.
Principiul Atenţiei Pure este acesta: „Curgerea intuitivă vine din vedenia pe care o am în
faţa ochilor inimii mele“. De aceea mi se porunceşte să-mi fixez ochii asupra lui Isus, în calitate
de Căpetenie şi Desăvârşire a credinţei mele. Asta va face ca vedenia mea să fie pură.
Un exemplu de văzător care a avut vedenia umbrită şi a primit direcţie greşită poate fi
găsit în povestea lui Balaam din Numeri, capitolul 22. Balac a trimis soli la Balaam cerându-i să
vină să-i blesteme pe israeliţi. Când Balaam L-a căutat pe Dumnezeu pentru asta, Dumnezeu i-a
spus foarte clar: „Nu te duce cu ei; nu vei blestema poporul; pentru că ei sunt binecuvântaţi“
(Numeri 22:12).
Balac a trimis din nou soli, de data aceasta mai distinşi decât înainte, cu oferta ca Balac
să-l onoreze pe Balaam nespus şi să facă orice îi va cere acesta, numai să vină să-i blesteme pe
israeliţi. Aparent, în mintea lui Balaam erau averea şi bogăţiile, pentru că el a spus: „Chiar dacă
Balac mi-ar da casa lui plină de argint şi aur, nu aş putea face nimic...“ (Numeri 22:18). Dar el
i-a invitat să stea, spunând: „Dar voi vorbi cu Domnul din nou“.
Din moment ce el a vrut cu atâta disperare să primească glorie, aur şi bogăţii (şi probabil
îşi imagina o casă plină de argint şi aur), el a mers din nou la Domnul în rugăciune, de data
aceasta cu inima necurată. Aşa cum ne-am putea aştepta, Domnul i-a dat un răspuns conform cu
idolul din inima lui. El a spus: „Sigur! Du-te!“ Totuşi, Dumnezeu era mânios pe Balaam şi a
trimis un înger cu o sabie să-i blocheze drumul (Numeri 22:22).
Mai sunt şi alte exemple ale israeliţilor rugându-se cu un idol în inimile lor şi primind
răspunsuri la rugăciuni care au adus până la urmă durere în vieţile lor. Israel L-a implorat pe
Dumnezeu să-i dea un rege şi, deşi El nu a vrut să le dea unul, a cedat plânsetului lor.
Israel a poftit carne în pustiu şi Dumnezeu le-a dat, dar împreună cu ea a trimis şi o
molimă (Psalm 106:14-15).
În concluzie, când ne rugăm având un idol în inimile noastre, putem primi un răspuns
afirmativ de la Domnul, dar el ne va aduce distrugere. De aceea, când ne rugăm trebuie să fim
siguri că vedenia noastră este purificată şi că Îl vedem pe Isus ca pe Cel care este MULT MAI
MARE decât obiectul sau problema pentru care ne rugăm. Numai atunci răspunsul nostru va fi
pur şi dătător de viaţă.
Când testezi ce ai scris în jurnal întreabă-te întotdeauna: „Când am scris asta, erau ochii
mei aţintiţi la Isus?“ Dacă nu, atunci cred că secţiunea respectivă este suspectă şi poate să nu fie
de la Domnul. Dacă cineva îţi supune ţie jurnalul şi duhul tău ezită să confirme, pune aceeaşi
întrebare: „Când ai scris această secţiune, ochii tăi erau fixaţi asupra lui Isus?“ Acest test simplu,
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când se adaugă la cele de care am discutat anterior (compatibilitatea cu Scriptura, reflectarea
naturii lui Hristos şi confirmarea de către doi sau trei consilieri) poate să te ajute să păstrezi
puritatea curgerii şi integritatea revelaţiei tale.
Răspunsul rugăciunii: Doamne, mă pocăiesc pentru toate momentele când m-am rugat cu
idoli în inima mea şi îmi propun ca, prin puterea Duhului, să-mi fixez ochii asupra lui Isus când
mă rog. Duhule Sfânt, aminteşte-mi să fac asta dacă uit. Îţi mulţumesc. Primesc sângele
purificator al lui Hristos să spele păcatul meu şi-mi pun haina neprihănirii. Şi orice decizie am
luat, dacă a fost luată cu idoli în inima mea, Ţi le dau Ţie înapoi, Doamne, şi Te rog să iei chiar
şi greşelile mele pentru a zidi Împărăţia Ta. Doamne, Îţi mulţumesc pentru că eşti suficient de
mare să faci asta. Îţi mulţumesc, Doamne. Amin.
Cea mai mare greşeală (păcat) a regelui David a fost probabil adulterul cu Batsheba şi
uciderea soţului ei şi a altor războinici viteji în prima linie a unui război. Şi totuşi, Dumnezeu L-a
adus pe Hristos prin linia genealogică a lui David şi a Batshebei. Dumnezeu poate folosi oricare
dintre greşelile, păcatele şi slăbiciunile noastre. Îţi mulţumesc, Doamne!

Rugăciunea trebuie călăuzită de Duhul Sfânt
Toate rugăciunile trebuie să fie călăuzite de Duhul Sfânt. Asta înseamnă:
…Rugaţi-vă mereu în Duhul... (Efeseni 6:18).
…Noi nu ştim să ne rugăm cum ar trebui, dar Duhul Însuşi mijloceşte pentru noi cu
suspine negrăite (Romani 8:26).
Toate rugăciunile noastre trebuie să fie în Duhul (inspirate, călăuzite, înflăcărate şi
susţinute de Duhul Sfânt), altfel ne rugăm din fire (Efeseni 6:18). Unele dintre rugăciunile noastre
trebuie să fie cu Duhul, adică în limbi, şi altele trebuie să fie cu mintea, adică în limba maternă (1
Corinteni 14:14-15). Aşa că fie ne rugăm în limbi, fie în limba maternă, trebuie să ne rugăm în
Duhul (adică acordaţi la curgere şi permiţându-I Duhului Sfânt să se roage prin noi).
Scopul rugăciunii călăuzite de Duhul este să fie inundată cu dragostea, lumina şi puterea
lui Dumnezeu:
„Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea-sfântă, rugaţi-vă prin
Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru, Isus
Hristos, pentru viaţa veşnică“ (Iuda 20-21).
Isus ne dă „dreptul“ de a ne apropia de Dumnezeu şi Duhul ne oferă „accesul“ propriu-zis.
Dreptul: Isus i-a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât
prin Mine“ (Ioan 16:4).
Accesul: Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh“ (Efeseni 2:18).
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Avem dreptul că venim în faţa tronului lui Dumnezeu datorită a ceea ce a împlinit Domnul
şi Mântuitorul nostru Isus Hristos pentru noi la Calvar. Dar Cel care ne duce acolo este Duhul
Sfânt. Duhul este cel care ne dă accesul propriu-zis. Aşa că în rugăciune pot spune: „Tată, Îţi
mulţumesc că ai făcut posibil ca eu să vin în faţa Ta prin sângele vărsat al Fiului Tău, Isus
Hristos. Duhule Sfânt, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai oferit acces în sala tronului Dumnezeului
Atotputernic.“
Slăbiciunea noastră este perpetuă, aşa că păşim pur şi simplu din noi spre Hristos – iar şi
iar:
Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână (Psalm 103:14).
... Hristos Isus... mijloceşte pentru noi (Romani 8:34).
Tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră... (Romani 8:26).
Domnul trebuie să ne reveleze că slăbiciunea noastră în rugăciune este continuă astfel
încât să putem învăţa să fim în permanenţă dependenţi de Duhul Sfânt. Trebuie să învăţăm să ne
„odihnim“ în slăbiciunile noastre, nu să ne „luptăm“ în ele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este tot ce
avem nevoie; noi Îi cerem iar şi iar tot şi primim cu o credinţă de copil. Am renunţat să încerc să
fiu puternic sau curat prin mine însumi. În mine, sunt slab şi păcătos; dar eu pot în fiecare
moment să păşesc din slăbiciune şi păcătoşenie în gloria Lui şi puterea Lui, şi asta este suficient
de bine pentru mine. Nu mă mai lupt să fiu bun. Sunt bine fiind slăbiciune unită cu tărie. Acesta
este modelul Dumnezeu. Şi îmi place modelul lui Dumnezeu. Isus nu ar fi pretins măcar să fie
bun. El a spus că nimeni nu e bun, în afară de Dumnezeu (Marcu 10:18). Eu vreau doar să-L
reflect pe El. Vreau să-L văd cu ochii inimii mele pe Isus în acţiune şi să spun: „Da, Doamne“.
Vreau să mă îmbrac cu Hristos (Romani 13:14) şi să-L revelez lumii.
Când suntem slabi, ispitiţi sau incapabili să ne concentrăm, nu încercăm din răsputeri să
fim puternici sau să biruim ispita. În loc de asta cerem o curgere de putere divină prin noi, care
să ne transforme. Ne acordăm la curgere, puterea lui Dumnezeu ne infuzează şi noi suntem
transformaţi. Este o tranzacţie simplă şi frumoasă care presupune ieşirea din slăbiciunea sinelui în
plinătatea lui Hristos. Noi facem asta continuu.1

Exemple de jurnal bidirecţional
Citeşte jurnalele oamenilor care s-au confruntat cu idolii din inimile lor cu ajutorul
Duhului Sfânt.
O destinaţie de intimitate – jurnal de la pastorul Terry
Doamne, identifică anotimpul în care mă aflu, ca să pot lucra în cooperare cu Tine.
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Terry, e atât de bine să vorbesc din nou cu tine. Ţi-a fost dor de timpul nostru împreună,
nu?
O, da, mai mult decât mi-am dat seama. Nu pot sta atât de mult fără acest mod de a
petrece timp personal cu Tine... ajută-mă să-mi aşez mai bine priorităţile şi să găsesc alte moduri
de a face asta când sunt plecat.
(În mintea mea, Domnul mi-a arătat că noi suntem într-o barcă şi călătorim, iar vântul îmi
bate în faţă – este răcoros şi sunt curenţi şi eu mă ţin, pentru că pare că mergem foarte repede.)
Doamne, unde mergem?
Spre destinul tău, Terry. Unde te-am chemat. Spre un loc în Mine pe care l-ai cerut.
Dar de ce atât de repede... şi de ce e atât de frig?
Pentru că am călătorit aşa o vreme, nu ai observat asta mai devreme. Şi când mergi
repede aerul pare răcoros, chiar rece... asta pentru că lucrurile din jurul tău nu sunt ataşate sau
conectate... aşa că nu este confort şi satisfacţie din partea lucrurilor temporale care cândva te-au
mulţumit.
Eşti într-o călătorie spre Mine. Spre un loc al ungerii.... şi un loc al puterii... şi un loc al
construcţiei şi un loc unde Duhul Meu curge cu o putere şi o puritate de nedescris. Stai cu Mine...
Rezistă şi crede că te voi duce acolo. Nu trebuie să ştii toate lucrurile... doar să ştii că Eu, Tatăl
Tău, te am în braţele Mele în siguranţă şi că te voi duce în acel loc.
Rezistă şi crede, Terry. Rezistă şi crede. Pentru că am plănuit nişte lucruri minunate
pentru fiul pe care îl iubesc şi fiul care Mă iubeşte. Insistă aşa cum faci... Deoarece călătoria nu
este despre o destinaţie a slujirii, ci despre o destinaţie a caracterului, şi o destinaţie a purităţii şi
a intimităţii cu Mine. Şi când acestea converg va fi ungere şi putere din ceea ce spui şi faci şi vor
fi rezultate semnificative...
Ai încredere în Mine, Terry... Te voi duce acolo...
Dar, Doamne, apele par învolburate şi agitate şi e greu de călătorit pe ele.
Terry, eşti mai preocupat de ape sau de capacitatea Mea de a te duce la destinaţia dorită?
Nu e nimic ce Eu să nu pot face. Şi apele agitate nu sunt nimic pentru Mine... rezistă... am
navigat aici de multe ori... şi ştiu exact unde să merg pentru a evita stâncile şi pericolele... Stai în
barcă deocamdată... Voi ajunge în curând pe uscat...
Da, Doamne, văd asta... văd uscatul... şi soarele străluceşte acolo... dar nu şi aici... nu
ajunge la mine.
Unde te iau Eu, soarele va străluci şi bucuria îţi va inunda viaţa... şi va fi pace şi linişte şi
tu te vei încălzi în gloria Mea şi te vei bucura de zilele tale pe uscat. Rezistă, Terry...
Bine, Doamne... dar când?
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Întrebări, şi mai multe întrebări? Terry, doar rezistă... se apropie... iată, oameni de
pretutindeni aşteaptă ca tu să ajungi... aşteaptă ceea ce ai tu... vezi, ei te vor vedea, dar voi fi Eu
Cel pe care Îl vor primi, pentru că tu ai învăţat cum să umbli în Mine, şi să Mă laşi pe Mine să
fiu văzut, nu pe tine. Vezi mulţimile... vezi oamenii, înfometaţi, şi gata... şi, da, mulţi pregătiţi
pentru adevăr, şi pregătiţi să umble în ascultare, şi vei vedea mulţimile mişcându-se împreună cu
tine, şi crezând împreună cu tine că vei face tot ce ţi-am spus.
Vezi că Eu am pus în ei o dorinţă pentru ce te-am chemat pe tine să produci... şi ei au
inimile gata să primească. Ai încredere că Eu voi face lucrarea... oricum, este biserica Mea,
Terry, nu a ta... aşa că ai încredere în Mine că-i voi aduce în ea pe cei pe care i-am pregătit în
inimile lor pentru ceea ce voi face.
Rezistă, Terry...
xxx
Student CLU – jurnal despre sexualitate
Nu am scris niciodată despre sexualitate în jurnal înainte şi mă simt foarte penibil şi
nesigur în legătură cu modul în care să fac asta. Ce vrei să-mi spui, Doamne, referitor la
sexualitate?
Sexul este unul dintre cele mai mari daruri ale Mele pentru omenire. Când este făcut în
limitele pe care le-am stabilit Eu, este unul dintre cele mai frumoase şi satisfăcătoare acte pe
care le pot experimenta un soţ şi o soţie. Este un lucru minunat. El aduce împreună, duce la o
intimitate între cei doi care nu vine nicicum altcumva. Eu am creat şi am intenţionat sexul. El nu
este murdar, ci minunat. Totuşi, vrăjmaşul omenirii a luat darul Meu şi l-a pervertit (cum face el
cu toate lucrurile) şi l-a folosit ca să fac exact opusul motivului pentru care l-am conceput Eu.
M-ai întrebat adesea de ce am dat o energie atât de puternică bărbaţilor sau ţie. De ce nu
ar putea fi mai mult echilibru între bărbaţi şi femei? Eu am pus în bărbaţi şi în femei cantitatea
perfectă şi exactă de dorinţă pentru sexualitate, romantism şi afecţiune. Bărbatul este
urmăritorul şi femeia este cea care răspunde. Cei doi împreună se echilibrează unul pe altul. Cei
doi împreună, supuşi şi predaţi împreună şi unul faţă de altul duc la cel mai înalt grad de
intimitate posibil.
Nu este doar un act fizic, ci şi un act emoţional şi spiritual. Înseamnă să-l onorezi pe
celălalt. Este un abandon şi o predare faţă de celălalt. Înseamnă demolarea pereţilor şi
expunerea inimii unul în faţa celuilalt.
Satan face ca schimbul să fie doar între două trupuri şi îl ţine pe tărâmul senzual şi
carnal. Intenţia mea a fost întotdeauna mult mai profundă şi mai intimă. Cea mai mare
binecuvântare vine peste soţ şi soţie când ei oferă şi devin vulnerabili unul faţă de celălalt. Sexul
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nu a fost menit niciodată să rămână pe tărâmul natural sau carnal. Da, este o mare plăcere fizică
şi asta este ce am intenţionat Eu. Totuşi, când se face cum am intenţionat Eu, beneficiile sunt
mult mai profunde. Mult mai departe. Oamenii se apropie atât de mult.
Poţi vedea de ce duşmanul îşi doreşte atât de mult să pervertească un dar atât de
minunat? Unul aduce moarte, ruşine, rebeliune etc. Celălalt aduce intimitate, un angajament mai
puternic, o pace mai mare şi apropiere. Acesta produce o unitate. Împlinirea sexuală adevărată
vine numai în patul conjugal, şi nu dacă este căutată în altă parte. Când este căutată în altă parte
duce numai la moarte şi separare. Ca întotdeauna, calea Mea este perfectă. Este cea mai bună.
Ştiu. Ca toate celelalte pe care le-am creat, este pentru plăcerea şi mulţumirea copiilor Mei.
Caută-Mă pentru restaurare în căsnicia ta. În tine şi de asemenea în soţia ta. Nu este altă
cale. Trebuie să aibă loc o întoarcere foarte mare de la trecut şi de la greşelile fiecăruia şi de la
neajunsuri şi o întoarcere la Mine. Eu voi restaura toţi anii. Repet, asta e desfătarea mea. Eu voi
merge în profunzime şi voi înlătura şi voi restaura şi voi oferi tot ce este nevoie în relaţia ta de
căsnicie. Am doar nevoie de cooperarea ta.
Doamne, am crezut că sexualitatea mea a fost întotdeauna o problemă. Că era ceva în
neregulă cu mine. De ce mi-ai dat o asemenea energie sexuală? Nu e corect. Sunt blestemat. Nu e
normal. De ce nu ai dat puţin mai multă femeilor, să o echilibrezi puţin?
Modul în care te-am creat este bun. Este minunat. Nu este o problemă. Tu eşti
urmăritorul. Urmăritorul are nevoie de un vehicul puternic. Fără un vehicul puternic,
urmăritorul nu va avea avantaj şi nu va continua cucerirea. Tu trebuie să-ţi câştigi soţia. Trebuie
să o urmăreşti şi să nu renunţi. Eu am oferit proporţia perfectă pentru a vedea că sarcina este
îndeplinită.
Tu ai nevoie să-ţi vezi sexualitatea şi energia nu ca pe un blestem, ci ca pe o
binecuvântare.
Un instrument pe care ţi l-am dat pentru a ieşi şi a explora şi a cuceri premiul. Fără el
căsnicia dintre soţ şi soţie ar fi plictisitoare şi perimată. Asta adaugă emoţie şi provocare pentru
un bărbat, ceea ce îl stimulează şi-l propulsează să o cucerească iar şi iar pe mireasa lui cu
dragoste, pasiune şi excitare. Priveşte-o ca pe un dar, fiule, nu ca pe un blestem. Este bună. Este
un dar.
xxx
Jurnalul a devenit o experienţă utilă pentru oameni din întreaga lume. Următoarele rânduri
sunt de la un pastor african care căuta o tovarăşă de viaţă – prin călăuzirea lui Dumnezeu.
Un pastor din Nigeria – să găsesc o soţie
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„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 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!“

Aplicaţie personală referitoare la rugăciunea sub călăuzirea Duhului
Roagă-L pe Domnul să-ţi vorbească despre aceste adevăruri. Fixează-ţi ochii asupra Lui.
Experimentează-L într-un decor confortabil. Acordează-te la spontaneitate şi notează ce curge în
interior. Nu testa când primeşti. Testează mai târziu. Scrie cu credinţă simplă, copilărească, ce
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curge în inima ta. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru ceea ce spui. Împărtăşeşte ce ai scris în jurnal
cu sfătuitorii tăi spirituali.
Resurse online gratuite pentru a aprofunda aceste adevăruri sunt disponibile la:
www.cwgministries.org/FreeBooks
• Idolatrie vs. Imagistică
• Să depăşim blocajele şi obstacolele în calea auzirii vocii lui Dumnezeu
• Principii referitoare la rugăciune şi domeniile rugăciunii
• Credinţă şi necredinţă (de Ben C. Lunis, un vorbitor certificat CWG

Notă de final
1. Lecturi suplimentare recomandate despre acest subiect: Arthur Wallis, Pray in the
Spirit (Kingsway, 1970).
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CAPITOLUL 6

Cheia #2: Linişteşte-te

Să începem cu o recapitulare a celor patru chei fundamentale pentru a auzi vocea lui
Dumnezeu:
• Cheia #1: Recunoaşte vocea lui Dumnezeu ca gânduri spontane care îţi vin în minte.
• Cheia #2: Linişteşte-te ca să poţi auzi vocea lui Dumnezeu.
• Cheia #3: Uită-te după vedenie când te rogi.
• Cheia #4: Notează curgerea de gânduri şi imagini care vin la tine.
În acest capitol vom explora în profunzime:

Cheia #2 – Linişteşte-te ca să poţi auzi vocea lui Dumnezeu
Pentru a auzi vocea blândă, suavă a lui Dumnezeu în noi sub formă de gânduri spontane
noi înşine trebuie să devenim liniştiţi. Dumnezeu spune: „Opreşte-te şi să ştii că Eu sunt
Dumnezeu“ (Psalm 46:10). Alte traduceri ale versetului ne îndeamnă să „încetezi să te
străduieşti, să te relaxezi şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu“. David i-a poruncit sufletului lui să
aştepte în linişte numai după Dumnezeu (Psalm 62:1,5), şi să se odihnească şi să aştepte tânjind
după Dumnezeu (Psalm 37:7).
Adesea noi uităm că e important să ne liniştim când ne apropiem, de Dumnezeu. Vieţile
noastre sunt aşa o goană: noi doar urcăm până la Dumnezeu, ne aruncăm rugăciunile şi ne grăbim
să plecăm. Sunt convins că nu vom intra niciodată în lumea Duhului în acest mod. De fapt, ni se
spune să-L lăsăm pe Dumnezeu să vorbească mai mult când venim la El (Eclesiastul 5:1-2).
Dacă vrem să comunicăm cu Dumnezeu, în primul rând trebuie să ne liniştim.
Habacuc s-a dus la locul lui de strajă să se roage (Habacuc 2:1). Dimineaţa devreme, când
era încă întuneric, Isus a mers într-un loc pustiu să Se roage (Marcu 1:35). Şi după o zi de slujire
Isus a mers pe munte să fie singur cu Dumnezeul Lui.
Pentru ca fiinţa noastră interioară să comunice cu Dumnezeu trebuie întâi să înlăturăm
sursele externe de distragere. Trebuie să găsim un loc unde să putem fi singuri şi nederanjaţi,
astfel încât să ne putem concentra asupra inimilor noastre fără să fim distraşi de circumstanţele
noastre exterioare. Roagă-ţi familia să te ajute preluând apelurile telefonice, copiii mici, sau alte
întreruperi care te-ar distrage de la timpul tău yada. Pune-ţi deoparte un timp specific şi un loc
pentru conversaţiile tale personale cu Dumnezeul tău. Dacă mergi acolo regulat, Îl vei găsi pe
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Duhul Lui aşteptându-te acolo. Dacă nu ai identificat deja un astfel de timp şi de loc, fă asta
acum, înainte de a cit mai departe.
În al doilea rând, trebuie să învăţăm să ne liniştim fiinţa interioară – toate acele voci şi
gânduri din noi care cer atenţia noastră. Până când ele nu tac probabil nu vom auzi vocea Lui.
Pentru a reduce la tăcere vocile din tine se pot folosi câteva metode. În primul rând, poţi
să le notezi ca să te ocupi de ele mai târziu. În al doilea rând, poţi să-ţi linişteşti părţile interioare
concentrându-te asupra lui Isus. Deschide-ţi ochii şi vezi în Duhul vedenia pe care Dumnezeul
Atotputernic vrea să o ai. Asta îţi va conduce atenţia interioară spre Tatăl şi Fiul.
Simte „strigătul inimii tale“ şi repetă-l iar şi iar. Strigătul inimii tale este orice încearcă
inima ta să exprime la un anumit moment dat. Eu remarc adesea asta ca un cântec pe care îl cânt
spontan dimineaţa devreme. Oricând avem nevoie să ne simţim inimile putem să ascultăm
cântecele spontane care bolborosesc în interior şi să umblăm pe baza curgerii lor.
De exemplu, într-o zi când viaţa mea se ruina în jurul meu şi Dumnezeu părea atât de
distant, încât nu puteam să-L văd sau să-L simt în vreun fel, am descoperit că melodia spontană
care ţâşnea din inima mea avea doar două cuvinte: „Doamne, vino“. După ce am cântat aceste
cuvinte iar şi iar, am început în cele din urmă să-L simt pe Domnul ridicându-Se în mine, şi
vedenia şi prezenţa Lui au fost restaurate în viaţa mea. Ar trebui să cântăm cântecul de pe inima
noastră până când îşi împlineşte scopul.
Poţi descoperi tensiune în trupul tău când cauţi linişte. Şi aceasta trebuie eliberară pentru
ca tu să fii complet deschis să primeşti de la Dumnezeu fără să fii distras sau împiedicat de un
disconfort trupesc. Stai într-o poziţie relaxată când te rogi (1 Cronici 17:16). Relaxează-ţi în mod
conştient părţile trupului care sunt tensionate. Ai observat cât de calmă îţi este respiraţia imediat
cum te trezeşti? Pe de altă parte, când am vorbit prima dată în public, am fost terifiat şi respiraţia
era scurtă şi accelerată. Am descoperit că puteam să-mi liniştesc trupul respirând mai profund şi
mai încet. Verifică-ţi respiraţia şi foloseşte-o pentru a te ajuta să te relaxezi.
Biblic vorbind, este o legătură foarte strânsă între respiraţie şi duh. Şi respiraţia şi duhul
provin din acelaşi cuvânt în greacă, şi la fel şi în ebraică. Când respiraţia dispare din trupurile
noastre, dispare şi duhul. Nu cred că este o întâmplare că aceste cuvinte sunt legate atât de strâns
în Biblie. Am descoperit că pot respira în Duhul curat al lui Hristos când expiram duhul
contaminat al sinelui.
„Stai liniştit şi să ştii.“ Liniştea nu este un scop în sine. Eu vreau să mă liniştesc în minte
şi în trup, astfel încât inima mea să-L poată şti şi simţi pe Dumnezeu mişcându-Se în interior.
Cererile Lui sunt blânde şi până când strigătele mele interioare şi exterioare nu se liniştesc nu voi
simţi mişcarea Lui interioară.
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Ca să devin liniştit, eu nu încerc să fac ceva. Pur şi simplu vreau să fiu în legătură cu
Iubitul meu Divin. Mă concentrez asupra acestui moment şi-L experimentez pe El.
Nu putem să ne grăbim sau să ne forţăm să devenim liniştiţi. Mai degrabă, trebuie să
lăsăm să se întâmple. La un moment dat în liniştea noastră, Dumnezeu preia controlul şi simţi
curgerea Lui activă în tine. Imaginile Lui spontane încep să curgă având o viaţă a lor proprie.
Vocea Lui începe să vorbească, dându-ţi înţelepciune şi putere. Descoperi că eşti „în Duhul“
(Apocalipsa 1:10). Să devii liniştit este o artă care trebuie învăţată, mai ales pentru cei din cultura
vestică, aflaţi mereu în mişcare. Dar comuniunea noastră cu Domnul trebuie să înceapă aici. Când
te rogi, ia-ţi primele câteva minute pentru a te linişti şi a-ţi simţi inima, şi începe numai după ce ai
devenit liniştit. În liniştea ta Îl vei simţi pe Dumnezeu. Apoi vei fi în stare să comunici. Vei afla
că pe măsură ce practici tot mai mult liniştirea îţi va fi mai uşor şi se va întâmpla mai repede.
Mulţi vor mai descoperi că să fie într-un grup care caută să se liniştească împreună îi ajută să se
aşeze. O atmosferă de linişte produce linişte.

Cum s-au liniştit Elisei şi David
Pentru mine e interesant să-i studiez pe marii profeţi ai Bibliei pentru a vedea ce au făcut
când au vrut să audă curgerea divină. Să ne gândim la Elisei, de exemplu. În Împăraţi 3:15-16
vedem că, atunci când Elisei a vrut să primească un cuvânt profetic de la Dumnezeu, el a spus:
„«Acum aduceţi-mi un cântăreţ cu harpa.» Şi pe când cânta cântăreţul din harpă, mâna
Domnului a fost peste Elisei. Şi a zis: «Aşa vorbeşte Domnul: ...“
Elisei a folosit muzica să-l ajute să se acordeze la vocea lui Dumnezeu din el şi să se
îndepărteze de raţionamentul exterior. Este interesant de observat că raţiunea este o funcţie a
părţii stângi a creierului, în timp ce intuiţia şi muzica sunt ale părţii drepte a creierului.
Pot să-ţi sugerez că atunci când vrei să treci de la raţionament, care curge prin partea
stângă a creierului, la intuiţie, care curge prin partea dreaptă a creierului, poţi face ce a făcut
Elisei şi să foloseşti muzica (ea stimulează, de asemenea, partea dreaptă a creierului)? Asta va
duce la o schimbarea interioară dinspre emisfera stângă spre emisfera dreaptă.
Este atât de simplu şi atât de biblic în întregime. Desigur, şi David a făcut asta când şi-a
scris psalmii, care erau pur şi simplu rugăciuni cântate.
Am descoperit că pentru mine este eficient să-I cânt un cântec liniştit de dragoste Regelui
regilor şi să vizualizez cuvintele pe care le cânt. (Şi vedenia curge prin partea dreaptă a
creierului.) Asta mă poziţionează instantaneu în echilibru în faţa curgerii intuitive care izvorăşte
din inima mea, şi încep să înregistrez cuvintele preţioase care vin de la Domnul. David a folosit
frecvent imagini în rugăciunile lui. Psalmul 23 este o expresie puternică a închinării care este
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construită în jurul imaginilor. Imaginaţia ta poate fi un instrument eficient pentru a-ţi linişti
mintea şi a te pregăti să auzi de la Dumnezeu. (Vom vorbi mai mult despre asta într-un capitol
viitor.)
Prestarea oricărei activităţi care ţine de partea dreaptă a creierului te mută din stânga
creierului în dreapta. De aceea în mod normal voi presta câteva activităţi care ţin de partea
dreaptă a creierului împreună, pentru a asigura o tranziţie lină şi completă de la stânga creierului
meu la dreapta, unde interceptez mai uşor vocea Duhului. Îmi voi fixa ochii asupra lui Isus, voi
cânta uşor în Duhul, mă voi relaxa punându-mi un zâmbet pe faţă şi, poate, vizualizându-mă pe
mine ca pe un copil de opt ani, voi privi frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu în timp ce voi sta cu
Isus lângă Marea Galileei. Apoi scriu o întrebare pe care vreau să I-o adresez. În această ipostază,
mă acordez la spontaneitate şi notez curgerea de gânduri care vine. Confirm că este vocea lui
Dumnezeu supunând-o celor trei consilieri spirituali ai mei.
Următoarele diagrame rezumă câteva moduri eficiente de a te linişti.
Înlăturarea zgomotului interior
(Voci, gânduri, presiuni)
Problemă

Soluţie

1. Gânduri despre lucruri de făcut.

1. Scrie-le, astfel încât să nu le uiţi.

2. Gânduri despre păcate conştientizate.

2. Mărturiseşte-ţi păcatul şi îmbracă-te cu
haina neprihănirii (Galateni 3:27).

3. Mintea care zboară de colo colo.

3. Concentrează-te asupra unei vedenii a lui
Isus cu tine sau fă o activitate care ţine de
partea dreaptă a creierului.

4. Nevoia de a intra în legătură cu inima ta.

4. Începe să cânţi şi să asculţi cântecul
spontan care bolboroseşte în inima ta.

5. Nevoia de timp în plus pentru comunicare

5. Înţelege că momentele când faci activităţi

când mintea ta este echilibrată şi liniştită.

automate (condus, baie, exerciţii fizice,
treburi de rutină etc.) sunt ideale pentru a
auzi de la Dumnezeu.

Să identificăm starea de a fi liniştit
Cele cinci ingrediente cheie ale stării contemplative sau meditative sunt: calm fizic,
atenţie concentrată, relaxare, receptivitate şi curgere spontană. Opuse acestor caracteristici sunt:
tensiune fizică, distragere, supracontrol, activitate şi gândire analitică.
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Acestea pot fi plasate pe un o axă după cum urmează:
De la tensiune fizică (0) la Calm fizic (4), trecând prin gradele 1, 2 şi 3.
De la distragere (0) la Atenţie concentrată (4), trecând prin gradele 1, 2 şi 3.
De la supracontrol (0) la Relaxare (4), trecând prin gradele 1, 2 şi 3.
De la activitate (0) la Receptivitate (4), trecând prin gradele 1, 2 şi 3.
Meditaţia este poruncită în întreaga Scriptură, la fel şi fiecare dintre aceste elemente care
compun postura meditativă. Să ne gândim la următoarele.
Îndemnuri biblice referitoare la calmul fizic
Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat, pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră
în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale, Să
ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de
neascultare (Evrei 4:9-11).
Şi cui S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu
ascultaseră? Vedeţi, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor (Evrei 3:18-19).
Îndemnuri biblice referitoare la atenţia concentrată
... să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să
alergăm... să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus... (Evrei
12:1-2).
Adevărat, adevărat vă 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 5:19).
Îndemnuri biblice referitoare relaxare
Opriţi-vă [referinţă marginală: relaxaţi-vă] şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu... (Psalm
46:10).
Nu vă 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 (Filipeni 4:6-7).
Îndemnuri biblice referitoare la receptivitate
Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la
sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu
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sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci
despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic (Ioan 15:4-5).
Îndemnuri biblice referitoare la curgerea spontană
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea
cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El... (Ioan
7:38-39).
Liniştea NU este experienţa nimicniciei
Unele tradiţii au susţinut ideea că linişte însemnă să ajungi „dincolo de gânduri, dincolo
de imagini şi dincolo de emoţii, la o stare de nimicnicie“.
Eu nu accept această învăţătură. Eu nu încerc să ating o stare interioară de goliciune. În
loc de asta, caut să trec dincolo de gândurile mele, de imaginile mele şi de emoţiile mele şi să mă
acordez la gândurile lui Dumnezeu, imaginile lui Dumnezeu şi emoţiile lui Dumnezeu.
Eu vreau să trăiesc cum a trăit Isus. El a spus: „Eu nu fac nimic de la Mine, ci fac ce-L
aud şi văd pe Tatăl Meu că face“ (Ioan 5:19, 20, 30; 8:26, 28, 38). Isus nu a trecut dincolo de
cuvinte şi imagini şi emoţii. În loc de asta, El a ieşit din Sine şi din propria Lui voie la cuvintele,
imaginile şi emoţiile lui Dumnezeu – pentru a trăi la iniţiativele Tatălui.
Acesta, deci, devine scopul meu: să prind iniţiativele cerului liniştindu-mă şi acordândumă la cuvintele, vedeniile şi emoţiile şi puterea Tatălui meu ceresc şi să-L las pe El să-Şi trăiască
viaţa prin mine. Eu mor, şi Hristos învie în mine.
Practic vorbind, asta înseamnă că eu îmi fixez ochii asupra lui Isus când umblu prin viaţă.
Îl văd prezent mereu cu mine. Practic „locuitul în Hristos“ (Ioan 15:1-11, Ioan 14:16-17, Matei
28:20). Îi cer înţelepciune şi putere şi mă acordez la gândurile Lui care curg, la imaginile Lui care
curg, la emoţiile Lui care curg şi la puterea Lui care curge.
Noi nu am vorbit cu adevărat despre ungerea puterii. Până acum ne-am concentrat numai
asupra ungerii care dă revelaţie, unde primim înţelegere de la Dumnezeu ascultând gândurile Lui
şi perspectivele Lui.
Această ungere care dă revelaţie este folosită în arătarea Duhului Sfânt menţionată în 1
Corinteni 12:7-11 pentru cuvinte de înţelepciune, cuvinte de cunoştinţă, credinţă, deosebirea
duhurilor, vorbire în limbi şi interpretarea limbilor. Oricum, mai este şi o ungere a puterii de la
Dumnezeu. De această ungere a puterii este nevoie mai ales când slujim prin manifestarea
Duhului Sfânt în eliberare, vindecări şi miracole.
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În general, noi Îi cerem lui Dumnezeu şi ungerea care dă revelaţie şi ungerea care dă
putere. Prima dată avem nevoie de revelaţie de la Dumnezeu despre cum să rezolvăm o situaţie, şi
apoi avem nevoie de putere de la Dumnezeu pentru a o rezolva cu adevărat.
Ungerea puterii este o eliberare de energie divină. Eu o experimentez ca o curgere din
viaţa lui Dumnezeu în mine, care mă energizează, mă întăreşte şi mă eliberează. Când mă rog
pentru vindecarea altora, adesea am senzaţii de furnicături, vibraţii şi căldură în palme, când
puterea lui Dumnezeu trece prin mine spre cel peste care îmi pun mâinile şi căruia Dumnezeu îi
acordă viaţa Lui.
Aşa că liniştea pentru mine nu este o experienţă a nimicniciei. Liniştea însemnă să mă
opresc şi să mă acordez la Duhul Sfânt din mine, prinzând impresiile Lui şi eliberându-le către
lume.

Nivelurile de activitate ale undelor creierului
Unele cercetări asupra somnului făcute în laboratoare sunt interesante deoarece sunt legate
de a te opri şi a te linişti. S-a descoperit că atunci când suntem treji şi alerţi undele de nivel beta
trec prin mintea noastră. Dar când ne relaxăm sau adormim aceste unde încetinesc şi devin unde
de nivel alpha. Acesta este un efect fiziologic măsurabil al liniştirii noastre aşa cum a poruncit
Dumnezeu.
Vă împărtăşesc asta pentru că pe mine, un vestic logic, înclinat să folosească mai mult
emisfera stângă a creierului, mă ajută să înţeleg că tăcerea mea în faţa lui Dumnezeu nu este doar
o experienţă nebuloasă. Eu chiar intru într-o altă stare de a fi (conştiinţa inimii) şi manifestările
fizice ale acestei stări pot fi măsurate cu ajutorul unor instrumente ca biofeedback. Astfel de
instrumente vă pot ajuta şi pe voi să învăţaţi cum să intraţi rapid în această stare de odihnă, pe
care Biblia o numeşte linişte.
Eu şi un prieten păstor am cumpărat împreună un sistem biofeedback ieftin care măsoară
răspunsul galvanic al pielii, numit „Dispozitivul GSR2 Biofeedback“, şi un sistem mai complet,
„GSR/Temp 2X Biofeedback” (ambele disponibile la www.mindgrowth.com). Le-am folosit
pentru câteva săptămâni în care învăţam cum să mă liniştesc în prezenţa Domnului. Le-am
considerat foarte utile, din moment ce măsurau starea de relaxare din mine. Am putut descoperi
repede care lucru mă relaxează şi care nu. De exemplu, am descoperit că să cânt cântece
zgomotoase de laudă nu mă calma. Nici să cânt cântece liniştite de închinare, dacă în acelaşi timp
mă luptam emoţional cu Dumnezeu.
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Dar dacă încetam să mă forţez în timp ce cântam aceste cântece liniştite de dragoste,
maşina biofeedback indica faptul că am intrat în starea de linişte relaxată pe care a poruncit-o
Dumnezeu.
Un alt instrument amuzant care să te ajute să înveţi să trăieşti în odihnă poate fi
achiziţionat pentru numai câţiva dolari. Un „Card pentru nivelul de stres“ îşi va schimba culorile
când ţii degetul mare pe el timp de 10 secunde, devenind negru când eşti stresat, roşu când eşti
tensionat, verde când eşti calm şi albastru când eşti relaxat. Este un instrument excelent care să te
ajute să înveţi să te relaxezi.

Similarităţi cu religiile orientale?
Unii oameni s-au întrebat despre similarităţile dintre ceea ce am descris eu şi religiile
orientale. Ai putea fi surprins că răspunsul meu este: „Ei bine, chiar sper că ceea ce fac este
similar cu o contrafacere!“ Mă aştept ca imitaţia lui satan să fie similară cu realitatea. Satan nu
este un iniţiator.
El este un imitator şi el nu falsifică decât acele lucruri care au valoare.
Deci dacă stilul meu de viaţă nu este imitat de alte religii false, atunci am nevoie să mă
întreb: „De ce nu fac nimic demn de a fi falsificat? Sunt activităţile din viaţa mea atât de lipsite de
valoare încât satan nici măcar nu vrea să contrafacă nimic din ce fac eu?“ Chiar sper că ceea ce
fac arată ca o contrafacere. Dacă nu ar fi aşa, atunci am nevoie să mă ocup de asta şi să încep să
fac ceva suficient de valoros şi de real cât să fie copiat.
Din moment ce satan nu poate veni niciodată cu ceva original, îmi pun următoarea
întrebare când văd o contrafacere: „Care este lucrul real pe care-l fac şi pe care satan îl
contraface?“ Nu este o întrebare pe care o pune o persoană temătoare. Unii oameni spun „Noi mai
bine stăm departe de acest lucru pentru că satan îl poate folosi“, şi ca rezultat ei îi predau totul lui
satan. Tot ce are satan de făcut pentru a fura ceva valoros de la unii oameni este să-i imite. Asta îi
face atât de speriaţi să se apropie încât se dau înapoi chiar şi de la lucrul real. Aşa că satan până la
urmă rămâne cu toate şi Biserica nu are nimic. Uitaţi-vă numai în jurul vostru şi vedeţi dacă nu e
adevărat. Noi, ca Biserică, ne-am dat înapoi şi i-am lăsat cu mărinimie lui satan politica şi
guvernarea, televiziunea, internetul, filmele, dansul, teatrul, educaţia şi piaţa.
Biblia spune că noi suntem creaţi să fim cap, şi nu coadă, că trebuie să fim sus, şi nu jos,
că trebuie să dăm cu împrumut, nu să luăm cu împrumut (Deuteronom 28:12-13). Totuşi, găsim
mai multe poziţii de conducere ocupate de păgâni decât de creştini. De ce? Cea mai mare parte
din avuţia lumii este în mâinile păgânilor, în loc să fie în mâinile creştinilor. De ce? Se înşeală
Biblia? Nu cred! Noi ne înşelăm pentru că trăim sub un duh de frică în loc de un duh de credinţă.
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Am fost învăţaţi să ne fie atât de frică de satan şi de vicleşugurile lui încât ne chircim de
tulburare şi dăm înapoi de la orice lucru care ar putea fi perceput ca fiind periculos. Noi ar trebui
să fim oameni plini de credinţă şi de viaţă din belşug. Dar, în loc de asta, prea mulţi sunt plini de
teamă nevrotică şi de sărăcie şi sunt conduşi de păgâni.
Rosteşte această rugăciune cu voce tare: Dumnezeule, iartă-mă că am trăit într-un duh de
teamă (credinţă în lucrarea lui satan) în loc „să fac lucrarea lui Dumnezeu, care este să cred...“
(Ioan 6:29).
Cred că a te da înapoi de la ceva numai pentru că satan încearcă să pună mâinile pe el şi
să-l contrafacă este un păcat groaznic de a ceda în faţa împărăţiei întunericului. Cât despre mine,
eu vreau să iau înapoi tot ce a furat satan, şi cred că suntem într-un moment în care Biserica face
exact asta. Şi acesta este unul dintre acele domenii pe care le vom răscumpăra. Te invit să devii
un cuceritor şi să iei înapoi acest teritoriu împreună cu mine.
Rezumând, sunt două lucruri importante despre contrafaceri:
• Nu se contraface decât ce este real.
• Nu se contraface decât ce are valoare.
De aceea, din moment ce religiile orientale folosesc liniştea când abordează lumea
spirituală, eu ştiu două lucruri:
• Şi noi ar trebui, probabil, să folosim liniştea. (Acest lucru este confirmat de Psalm 46:10
şi 62:1,5.)
• Să te linişteşti şi să-L atingi pe Duhul Sfânt are mare valoare.
Din moment ce mistica orientală nu merge prin Isus Hristos, ea este prinsă în capcana
celui rău când intră în lumea spirituală. Totuşi, unele căi în lumea spirituală sunt neutre. Ele pot fi
folosite fie de adepţi ai unor culte, fie de creştini. Pe de altă parte, unele căi nu sunt neutre. Un
necreştin poate folosi droguri pentru a intra în lumea spirituală. Aceasta este o intrare ilegală
pentru creştini şi este strict interzisă în Biblie. Cuvântul pentru vrăjitorie în Biblie este
pharmacea, care este, desigur, legat de droguri.
Din moment ce creştinul merge prin Isus Hristos, Isus îl călăuzeşte în siguranţă printre
capcanele vânătorului şi în sala tronului lui Dumnezeu – aşa cum l-a călăuzit pe Ioan în Cartea
Apocalipsa.

Înving sinele atacându-l sau venind la Hristos?
În ultimii 2.000 de ani, Biserica a prezentat două moduri diferite de a muri faţă de sine
astfel încât să devenim mai asemănători cu Hristos:
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Dezbrăcare – În această abordare, îţi ataci dorinţele şi poftele firii şi încerci să le ucizi sau
să le îndepărtezi de la tine. Tind să aibă loc o mulţime de biciuiri de sine, măcar verbale, dar
uneori chiar şi fizice. Au fost recomandate lucruri precum să te întinzi pe un pat de cuie, alături
de multe alte ritualuri foarte dureroase. Eu văd asta ca şi cum sinele atacă sinele. Nimeni nu
câştigă pentru că sinele care atacă are aceeaşi putere ca sinele care este atacat!
Venire la Lumină – În această abordare, îţi ataci păcătoşenia şi întunericul venind la
lumina lui Hristos. Îţi fixezi ochii spirituali asupra lui Isus şi eşti transformat „în timp ce te uiţi“
în prezenţa Lui minunată (Evrei 12:1-2, 2 Corinteni 3:18, 4:17-18). Când îţi ridici mâinile în
timpul serviciului de închinare şi te afli în prezenţa Regelui, descoperi că toate atitudinile tale
negative şi slăbiciunile se topesc şi găseşti credinţă, speranţă, dragoste, pace şi bucurie curgând
fără efort în tine.
Eu personal am ales această abordare pentru a învinge sinele. Simt că asta este ceea ce ne
învaţă Noul Testament, şi este ceea ce lucrează cel mai eficient în propria mea viaţă. Deci, de
exemplu, când vreau să înving gândirea raţională, nu-mi atac niciodată gândurile şi nu le spun să
se oprească (ceea ce am descoperit că nu funcţionează), ci în loc de asta mă refocusez dinspre
mine spre Isus.
Mă imaginez împreună cu Isus într-un decor confortabil şi notez o întrebare pe care vreau
să I-o adresez. Îmi pun un zâmbet pe faţă, mă acordez la spontaneitate şi notez curgerea de
gânduri care vine în timp ce ochii mei sunt aţintiţi la Isus.
Modul fundamental prin care învingi sinele este să te concentrezi asupra lui Dumnezeu
prin Isus în rugăciune.
Ce este, în definitiv, rugăciunea?
Rugăciunea înseamnă că doi prieteni îşi împărtăşesc împreună dragostea. Dacă te uiţi
înapoi în Grădina Edenului şi vezi cum Se plimba şi vorbea Dumnezeu cu Adam şi Eva în
răcoarea zilei, dacă iei în considerare faptul că Dumnezeu este descris ca manifestând o dragoste
incomprehensibilă, începi să înţelegi că împărtăşirea noastră cu El este comuniunea a doi iubiţi.
Poţi găsi multe exemple pentru asta în Psalmi. De aceea, când ne rugăm, noi venim la Isus,
Prietenul nostru. Isus a spus: „Nu vă mai numesc robi, acum vă numesc prieteni“ (Ioan 15:15).
Noi construim o prietenie.
Cele patru chei
Vreau să vă amintesc încă o dată cele patru cuvinte care sintetizează cele patru chei ale
auzirii vocii lui Dumnezeu:
• Spontaneitate
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• Linişte
• Vedenie
• Jurnal
Până acum am explorat spontaneitatea şi liniştea. În următorul capitol vom săpa în
subiectul incitant al vedeniei – să vezi cu ochii inimii tale.

Exemple de jurnal bidirecţional
Michael – Hristos, viaţa noastră
Doamne, ce vrei să-mi spui referitor la Tine ca viaţa mea? Ce înseamnă practic asta?
Cea mai mare dorinţă a Mea este să-i văd pe copiii Mei venind într-un loc al odihnei
complete în Mine. Asta este scris iar şi iar în Cuvântul Meu, şi totuşi cei mai mulţi dintre copiii
Mei continuă să se străduiască şi să lupte ei înşişi să trăiască şi să le fie mai bine.
Eu vreau să-l văd pe fiecare dintre copiii Mei intrând cu adevărat în acest loc al odihnei,
unde încetează complet propriile zbateri, eforturi şi hotărâri. Acest loc este un loc unde sinele nu
se mai afirmă pe sine, un loc unde nu mai există hotărârea voinţei, nu mai sunt eforturi bine
intenţionate, ci pur şi simplu un loc al exprimării abandonului faţă de Mine şi de viaţa Mea din
ei. Un loc unde este o asemenea credinţă şi încredere în puterea şi curgerea divină a vieţii Mele
de înviere din ei, despre care Eu am spus că va curge ca râurile din adâncul fiinţei tale.
Marele strigăt pentru astăzi este să faci, să încerci mai mult, să trăieşti vieţi mai sfinte, să
forţezi, şi toate acestea sunt intenţii valoroase şi bune. Totuşi, dacă ei nu fac asta numai prin
viaţa Mea şi prin împuternicire divină, apare o sclavie mai mare şi o condamnare mai mare în
inimile copiilor Mei.
Eu sunt chiar viaţa ta. Eu sunt tot ce-ţi trebuie. Ştiu că ştii aceste cuvinte, şi că le-ai citat
de multe ori, dar adevărul şi realitatea acestor cuvinte nu sunt încă impregnate adânc în duhul
tău. O să vină.
Fii sigur de asta. Eu ştiu calea.
Ea presupune o alegere zilnică şi constantă să te retragi în Mine. În fiecare moment de
ispită sau slăbiciune, trebuie să pui capăt strădaniilor şi eforturilor de a le birui şi să te acordezi
pur şi simplu şi să te întorci spre oferta vastă pe care o am Eu pentru tine. Puterea învierii şi
viaţa se află în tine; aceeaşi înviere şi putere care L-au ridicat pe Domnul Isus din mormânt şi
din adâncurile pământului.
Este un refuz de a te întoarce la tine însuţi, o decizie de a alege să nu-ţi permiţi să fii
atras în plasa strădaniei religioase şi a efortului care cu siguranţă vor produce doar eşec şi
moarte. Este o înţelegere a faptului că tu însuţi nu poţi face nimic. După asta vei fi cu adevărat în
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stare să te întorci la Mine şi să te descurci cu ajutorul resurselor bogate pe care le am Eu. Când
e vorba de puterea Mea şi de Duhul Meu, vei experimenta viaţa de biruinţă şi traiul din belşug pe
care le-ai dorit atât de mult.
Tu ai văzut asta de departe mulţi ani şi ai dorit asta şi ai tânjit după ea. Asta a fost
lucrarea Mea şi curtarea mea în tine. Voi veghea ca tu să vii cu totul la Mine şi la odihna Mea şi
aşa vei face lucruri mai mari, mult mai mari decât ai făcut vreodată până acum.
Viaţa pe care o vei trăi atunci va fi cu adevărat cea a Fiului lui Dumnezeu, nu va fi viaţa
ta prin a Lui, ci viaţa Lui prin a ta. Comoara care vine printr-un vas care se predă şi este roditor.
Tu eşti doar un vas, Eu sunt viaţa şi gloria care vin cu putere.
Acesta este marele geamăt al întregii creaţii, să vadă gloria Mea prin oameni predaţi, să
vadă viaţa Fiului lui Dumnezeu manifestată într-un trup cu multe mădulare, Trupul lui Hristos.
Aşa am ales Eu să-Mi arăt gloria. Nu prin bărbaţi şi femei puternici şi capabili, ci prin oameni
slabi şi predaţi. Nu există altă posibilitate. Aceasta este calea pe care Eu am ales-o.
Continuă să Mă chemi şi continuă să Mă rogi să îţi amintesc mereu de această revelaţie
glorioasă şi de cât de simplu este cu adevărat. Hristos în tine, Hristos prin tine.
xxx
Della – Isus oferă libertate şi speranţă
Isuse scump, Te iubesc. Vino mai aproape. Ce vrei să-mi spui?
Slujirea ta nu s-a terminat. Mai am multe pregătite pentru tine. Întotdeauna este o pauză,
o relaxare şi o eliberare înainte să poată avea loc lucruri noi. Odihneşte-te în Mine. Ştiu că
furtuna rage. Stai aproape de mine şi lasă-ţi capul să se odihnească pe pieptul Meu. Eu chiar ştiu
ce e cel mai bine. Simte-te confortabil fără să ştii. Relaxează-te. Este în regulă să nu ştii nimic
despre ziua de mâine. Della hipiota este OK. Ea era foarte iubită şi ocrotită de Mine. Ea se
simţea în siguranţă şi avea o inimă de copil. Îmbrăţişeaz-o. Ea nu a dispărut. Ea este cine eşti tu
cu adevărat. Liberă ca spiritul care aleargă pe aripile vântului. Stai aproape de Mine. Deschideţi sufletul şi ochii. Mă vei vedea aşteptându-te acolo. Am planuri pentru viaţa ta. Odihneşte-te în
Mine.
Îţi mulţumesc, Isuse.
xxx
Karen – moartea unei viziuni
Tată, ce vrei să-mi spui astăzi? Ce ai vrea să fac eu?
Karen, uită-te la Mine. Ştiu că te simţi inconfortabil şi te întrebi cum se va termina totul.
Da, eşti în stadiul de moarte a unei viziuni în care crezi că viaţa se duce de râpă şi înţelegi că nu
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poţi face nimic în acest sens. Vezi uşi care ţi se închid şi niciuna deocamdată care să se deschidă.
Te simţi lovită fără să ai unde să te duci. Asta în curând va trece.
Eu sunt locul tău şi vreau să te încrezi pur şi simplu în Mine. Slujirea la care te chem Eu
trebuie să fie făcută prin puterea Mea, astfel încât toţi să ştie că este de la Mine. Când Eu voi fi
înălţat, Eu îi voi atrage pe toţi oamenii în MINE. Îţi voi purta de grijă cum am promis. Îţi cunosc
nevoile. Ştiu totul despre facturi.
Cunosc dorinţa ta de a dărui mai mult în Împărăţia Mea. Eşti importantă pentru Mine,
atât de importantă încât am grijă în mod special să te învăţ aceste lecţii.
Relaxează-te şi bucură-te de Mine şi de viaţa pe care am plănuit-o pentru tine. Eu sunt
întotdeauna cu tine şi îţi dau timp să stai deoparte cu Mine în acest pustiu.
Bucură-te în dragostea Mea şi în faptul că totul este bine chiar dacă ţie nu ţi se pare aşa.
Eu te rafinez astfel încât să poţi fi vasul de aur curat, pur, care vrei să fii pentru Mine şi ca să pot
lucra cu putere prin tine. Nu ai de ce să te temi.
Îţi mulţumesc, Tată. Ia-mă. Fă-Ţi voia preţioasă. Prin puterea Duhului Sfânt, îmi iau
mâinile de pe viaţa mea, finanţele mele, sănătatea mea, lucrarea pe care Tu m-ai chemat să o fac,
de pe muncă, de pe tot.

Aplicaţie personală
Notează întrebările următoare în caietul sau în documentul de pe computer în care îţi scrii
jurnalul.
1. „Doamne, ce mijloace am folosit pentru a mă linişti cu adevărat?”
2. „Ce metode ai vrea Tu să cultiv?“
Acum relaxează-te. Imaginează-te cu Isus într-un decor confortabil din Evanghelii – poate
mergând pe malul Mării Galileei sau plimbându-vă prin câmpiile Iudeei. Întoarce-te spre El. Vezi
dragostea şi compasiunea Lui, şi bucuria şi încântarea că poate petrece acest timp cu tine.
Zâmbeşte!
Devii copil şi ia-I mâna. Lasă scena să se petreacă aşa cum vrea El. Pune-I întrebarea pe
care o ai pe inimă. Acordează-te la spontaneitate şi notează răspunsul pe care ţi-l dă El. Nu-l testat
în timp ce-l primeşti. Stai în credinţă simplă, copilărească. Vei avea suficient timp să-l testezi
după ce încetează curgerea. Apoi prezintă-l consilierilor tăi spirituali.
Resurse gratuite online pentru a aprofunda aceste adevăruri disponibile la:
www.cwgministries.org/FreeBooks
• Listă pentru a aştepta în linişte
• Vino departe cu Mine – O meditaţie profetică pe marginea Cântării lui Solomon
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CAPITOLUL 7

Cheia #3: Uită-te după vedenie când te rogi

Acum suntem gata să trecem în revistă şi apoi să explorăm cheia numărul trei pentru
auzirea vocii lui Dumnezeu.
• Cheia #1: Recunoaşte vocea lui Dumnezeu ca gânduri spontane care îţi vin în minte.
• Cheia #2: Linişteşte-te astfel încât să poţi auzi vocea lui Dumnezeu.
• Cheia #3: Uită-te după vedenie când te rogi.
• Cheia #4: Notează curgerea de gânduri şi imagini care vin spre tine.
Eu voi turna Duhul Meu... şi tinerii voştri vor vedea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa
visuri (Fapte 2:17).
Să cauţi vedenie când te rogi nu e un concept nou. Următoarele exemple biblice te
familiarizează cu această cheie ca să o accepţi ca şi cum ar fi a ta.
Credinţa lui Avraam a erupt când Dumnezeu i-a dat o vedenie.
Şi după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le
numeri.“ Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta.“ Avram a crezut pe Domnul, iar Domnul i-a socotit
lucrul acesta ca neprihănire (Geneza 15:5-6).
Daniel se uita în direcţia Ierusalimului când se ruga.
Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de
sus erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe
Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte (Daniel 6:10).
Habacuc continua să vegheze pentru a vedea ce îi va spune Dumnezeu.
M-am dus la locul meu de strajă şi stăteau 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 spus: „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“ (Habacuc 2:1-3).
Ioan a căutat în tăcere o vedenie şi a auzit o voce spunând: „Suie-te aici şi-ţi voi arăta ce
are să se întâmple după aceste lucruri“, şi imediat a văzut o vedenie.
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
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arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri“. Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în
cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva (Apocalipsa 4:1-2).
Isus vorbea despre lucrurile pe care le văzuse în prezenţa Tatălui Său.
Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru (Ioan 8:38).
Capacitatea noastră de a vedea în lumea spirituală este un simţ primordial prin care noi
percepem dimensiunea spirituală. Din moment ce creştinismul este o relaţie inimă-la-inimă sau
Duh-la-duh, ne-am aştepta ca această facultate să fie în centrul relaţiei noastre cu Dumnezeu. Din
păcate, ea nu este folosită atât de mult cât ar trebui pentru că am fost pregătiţi să trăim după
mintea noastră în loc să trăim după inimă. Noi tindem să trăim mai mult în lumea conceptelor
logice şi a gândirii raţionale decât în lumea impresiilor, visurilor şi vedeniilor inimii. Dacă vrem
să permitem inimilor noastre să fie eliberate, trebuie să învăţăm să trăim în lumea visului şi a
vedeniei (Ioan 5:19-20, 8:38).
Dumnezeu vrea să comunice prin ochii inimii noastre, dându-ne visuri, vedenii şi
imaginaţie dumnezeiască, dar întâi trebuie să recunoaştem acest simţ din noi şi importanţa pe care
o poate avea când I-l prezentăm lui Dumnezeu să-l folosească. Timp de 10 ani de viaţă creştină
nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi folosesc ochii inimii şi să caut vedenie. Ca rezultat, nu am
primit niciodată nicio vedenie. Acum, că am învăţat să caut, observ că vedenia îmi apare rapid.
Evident, „ochii inimilor noastre“ (Efeseni 1:17-18) reprezintă un simţ al inimilor noastre.
Este unul dintre modurile în care comunică inimile noastre – posibil unul dintre modurile
fundamentale. Cheia care deschide uşa către lumea interioară, am aflat eu, este folosirea vedeniei.
Mulţi lideri spirituali sunt de acord cu asta. Dr. David Cho, pastorul celei mai mari biserici din
lume, cu peste 750.000 de membri, declară: „Limbajul Duhului Sfânt este visul şi vedenia.“1
Watchman Nee, pastor şi scriitor, arată că „imaginea este memoria Duhului Sfânt“.2 Aceste
declaraţii sunt uluitoare prin valoarea pe care o acordă vederii în Duhul.
Am ajuns la concluzia că abilitatea de a gândi în temeni de imagini este foarte importantă
în viaţa creştină (Isaia 1:18). Cred că maturitatea presupune să ştii cum să-ţi prezinţi şi facultăţile
logice şi facultăţile vizionare Duhului Sfânt pentru a fi folosite de El. Rezultatul este judecata şi
imaginaţia dumnezeieşti, vedeniile şi visurile.
Dacă ne uităm în Scriptură, vedem că visurile şi vedeniile au fost larg răspândite în
întreaga istorie a relaţiei lui Dumnezeu cu oamenii. În cele ce urmează sunt doar câteva exemple
dintre sutele de referinţe scripturale la visuri şi vedenii.
Geneza 15:1, Geneza 40:5-7, Exod 3:1-6, Numeri 12:6, Deuteronom 13:1-5, Iosua 5:1315, 1 Samuel 28:6, 1 Împăraţi 3:5-6, Ezechiel 12:22-27, Daniel 8:15-18, Matei 2:12-13, Fapte
9:10-12, Fapte 11:5-6, Romani 11:8,10, Efeseni 1:18, Apocalipsa 1:10,14, Apocalipsa 4:2-3,
Apocalipsa 15:5.
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Dacă ai vreo îndoială asupra validităţii visurilor şi vedeniilor sau despre locul pe care
vederea cu ochii inimii tale îl are ca parte integrantă a vieţii tale creştine, te încurajez cu putere să
studiezi fiecare dintre aceste versete şi să descoperi exact ce are Biblia de spus. Opiniile şi
credinţele noastre sunt doar la fel de puternice ca fundaţia scripturală pe care sunt construite. De
fapt, îţi recomand să faci o cercetare referitoare la concordanţă pentru toate versetele despre vis,
vedenie, vedere, a se uita şi ochi. Roagă-te peste aceste versete când meditezi la ele. Astfel vei
avea sute de versete şi o perspectivă biblică solidă. Întreabă-L pe Domnul cum vrea El să-ţi
folosească ochii inimii şi cum vrea El să-i foloseşti tu. Această meditaţie a fost de bază pentru
înţelegerea mea şi convingerile mele referitoare la ochii inimii noastre. Te încurajez să faci
acelaşi lucru! Biserica are nevoie de revelaţie de primă mână, nu de teologie second-hand.

Cuvinte care descriu visul şi vedenia
În Noul Testament în greacă sunt multe cuvinte şi fraze diferite folosite să descrie
întâlnirea cu Dumnezeu prin vis şi vedenie şi revelaţia experimentată. Acestea sunt:
• Onar – un cuvânt comun pentru „vis“. Mai exact, este o vedenie văzută în somn, ca stare
opusă celei de trezie. Este folosit în Matei 1:20; 2:12-13,19,22 şi 27:19.
• Enupniom – o vedenie văzută în somn. Se accentuează faptul că ceea ce este primit în
somn este dat, este aproape o surpriză. Este folosit în Fapte 2:17 şi Iuda 8.
• Horama – tradus „vedenie“. Se poate referi la vedeniile de noapte sau la experienţele din
timpul somnului, ca şi la vedeniile din starea de trezie. 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 ochiul ca organ al vederii, o apariţie de orice fel, chiar un
spectacol; dar mai sunt două situaţii în care înseamnă vedenie supranaturală: Fapte 2:17 şi
Apocalipsa 9:17. Distincţia dintre percepţia fizicului şi non-fizicului lipseşte în greacă. Ambele
„vederi“ sunt percepţii originale.
• Optasia – tradus „vedenie“ Are sensul de autodezvăluire, de „a se lăsa văzut“. Este
folosit în următoarele patru pasaje: Luca 1:22; 24:23; Fapte 26:19 şi 2 Corinteni 12:1.
• Ekstasis – cuvântul din care derivă „extaz“. Literal însemnă a sta deoparte de sine însuşi,
a fi deplasat sau în opoziţie cu sine însuşi, şi de obicei este o senzaţie de uimire, confuzie, şi chiar
teroare extremă. Se poate referi şi la experienţe din timpul somnului, şi din starea de trezie.
Psihologic vorbind, şi visurile din somn şi imaginile care apar la graniţa trezirii, imaginile
hipnagogice sau hipnopompice respectă condiţia pe care o descrie ekstasis. Deşi este tradus
„transă“, este o eroare să folosim cuvântul „transă“ ca o traducere directă. Este folosit în Marcu
5:42; 16:8; Luca 5:26; Fapte 3:10; 10:10; 11:5 şi 22:17.
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• Ginomai en pneumati – tradus „a fi în Duhul“ (Apocalipsa 1:10). Semnifică o stare în
care cineva poate să vadă vedenii şi să fie informat sau să i se spună ceva direct de către Duhul.
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
manifestă noaptea sau ziua. Este folosit în Luca 1:11; Fapte 10:30; 16:9; 23:11 şi 27:23.
• Angelos sau angel – însemnând un sol fizic real, un mesager, o fiinţă divină trimisă de
Dumnezeu, şi daimon, daimonion, diabolos sau demon, drac şi satan se referă la entităţi nonfizice sau puteri de la satan. Şi îngerii şi demonii pot fi întâlniţi în visuri şi în experienţe
vizionare, cum se arată în referinţele următoare: Fapte 10:3; Iuda 8 şi multe secvenţe din Cartea
Apocalipsa.
• Blepo şi eido – îndemnând „a vedea“, „a percepe“. Aceste cuvinte sunt folosite pentru a
desemna „a vedea“ în sens exterior normal, dar şi pentru a se referi la a vedea în sens spiritual,
cum este evidenţiat în pasajele următoare: Apocalipsa 1:2,11; Marcu 9:9 şi Luca 9:36.
Evident, din cauza folosirii duale a acestor cuvinte pentru a descrie şi vederea exterioară,
şi vederea interioară, Biserica timpurie a considerat experienţele vizionare ca fiind la fel de uşor
de perceput şi de observat, ca fiind oferite la fel de des şi ca fiind valide în egală măsură ca şi
percepţiile pe care cineva le are despre lumea fizică exterioară.
Blepo înseamnă pur şi simplu vedere fizică, dar eido are şi înţelesul suplimentar de a
vedea tot ce este acolo, natura esenţială a lucrului, 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.
Când se gândeau la marea diversitate de cuvinte din Noul Testament, creştinii trebuiau să
aleagă dintre ele pentru a-şi descrie experienţele vizionare, şi este evident că puteau defini foarte
precis exact tipul de întâlnire vizionară pe care îl aveau. Probabil sărăcia noastră de vocabular în
găsirea unuia sau a două cuvinte potrivite pentru a defini clar experienţele noastre vizionare
reflectă insuficienţa întâlnirilor spirituale directe pe care le experimentă în cultura vestică. Fie ca
noi să restaurăm în vocabularul nostru o mulţime de cuvinte potrivite pentru a defini clar
diversitatea de experienţe spirituale interioare pe care le avem!

Să definim tipurile de vedenie
Următorul rezumat ne poate ajuta să aducem împreună toate expresiile şi să dobândim o
înţelegere mai clară asupra tipurilor de experienţe la care le putem aştepta în calitate de
credincioşi.
1. Vedenia spontană pe un ecran din mintea ta
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Noi putem primi o imagine interioară spontană în acelaşi mod în care primim rhema
spontană. De exemplu, Dumnezeu ne poate da o vedenie a feţei unui prieten sau a unei rude şi
ştim pur şi simplu că trebuie să ne rugăm pentru ei. Imaginea este luminoasă şi blândă şi o vedem
în interior. Poate fi vagă sau puternică, precisă sau neclară. Când fac sondaje în grupuri creştine
aflu că aproape toată lumea a avut acest tip de vedenie.
2. Vedenii spontane când eşti în rugăciune
Sunt identice celei de la nivelul anterior, cu excepţia faptului că le primim în timp ce-L
căutăm pe Dumnezeu în rugăciune. Nu avem nicio contribuţie la aranjarea lor. Ele pur şi simplu
„apar“ în mintea noastră. Ne putem trezi chiar că încercăm să le schimbăm cumva (deşi de fapt
noi nu vrem să le schimbăm, pentru că vrem vedeniile Lui, nu ale noastre). Dar asta ne ajută să
înţelegem că iniţial a fost vedenia Lui care ne-a venit în minte (Daniel 7:1,13-14). Circa 70%
dintre creştinii printre care am făcut sondaje au experimentat acest tip de vedenie.
3. O vedenie pe care o vedem din afara noastră
La acest nivel, o persoană chiar poate vedea o vedenie în afara ei, cu ochii spirituali. De
exemplu, Elisei s-a rugat şi a spus: „Oh, Doamne, mă rog să-i deschizi ochii să vadă“. Şi Domnul
i-a deschis slujitorului ochii, şi el a văzut; şi iată că muntele era plin de cai şi care de foc, toate
în jurul lui Elisei (2 Împăraţi 6:17). Numai circa 15% dintre creştinii pe care i-am chestionat au
experimentat acest tip de vedenie.
4. Vedenie când eşti în transă
O vedenie poate fi văzută când eşti în transă. Petru a avut această experienţă în Fapte
10:10-23. Vedeniile care seamănă cu transa nu sunt foarte comune în Scriptură sau în biserica
actuală. Circa 3% dintre grupurile creştine pe care le-am chestionat au avut vedenii asemănătoare
cu transa.
Ekstasis, fiind luat în afara sinelui, este rezervat pentru cei cu noţiuni preconcepute
puternice care se închid pentru vocea lui Dumnezeu.
Petru, care a crezut cu tărie că neamurile nu puteau fi mântuite fără a deveni întâi evrei, a
trebuit să fie răpit (oarecum cu forţa) în afara sinelui său încăpăţânat, şi să i se arate vedenia
animalelor necurate şi apoi să i se poruncească să „se ridice, să taie şi să mănânce“. Cei al căror
duh este deschis spre vocea lui Dumnezeu experimentează rar ekstasis sau transe. Transa este o
experienţă comună a mediumurilor New Age, cum ar fi Edgar Cayce, care sunt folosite de duhuri
rele.
5. Întâlnirea vizionară din vise
Pavel a primit o vedenie noaptea, pe când dormea (Fapte 16:9-10).
Visurile sunt comune în Scriptură (circa 50) şi sunt comune şi astăzi. Circa 85% dintre
creştini au avut un vis pe care l-au recunoscut ca venind de la Dumnezeu.
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Vedeniile din fiecare din cele cinci categorii sunt în egală măsură valide şi spirituale, şi
toate trebuie testate temeinic, evaluate şi avute în vedere.
Imagini color sau alb-negru?
Grupurile în rândul cărora am făcut sondaje sunt împărţite aproape în mod egal între cei
care văd vedenii color şi cei care le văd alb-negru. Unii oameni par să aibă antene interioare mult
mai bune şi recepţie mai clară decât a altora. Vedeniile mele sunt nebuloase şi alb-negru. Cele ale
unor oameni sunt puternice, clare şi color, ca şi cum s-ar uita la un film HD.
Eu sunt înclinat să-mi folosesc mai mult partea stângă a creierului. Experienţa mea arată
că oamenii de acest fel (analitici, logici) nu văd în general la fel de clar ca aceia cărora Dumnezeu
le-a dăruit mai mult înclinaţii spre folosirea emisferei drepte a creierului (intuitivi şi vizionari).
Este în regulă. Când am nevoie să ştiu mai clar, pur şi simplu mă alătur unui văzător,
unuia care poate să vadă mai clar decât mine. Isus ne-a învăţat cooperarea; El Şi-a trimis ucenicii
câte doi. Cartea Fapte arată că echipele erau compuse dintr-un profet şi un învăţător. Probabil
învăţătorul era mai înclinat să-şi folosească partea stângă a creierului şi profetul, partea dreaptă,
Noi nu suntem în competiţie unii cu alţii. Noi ne folosim darurile pentru a ne sluji unii pe alţii.
Cred că este înţelept pentru tine să slujeşti cu o persoană care este opusul tău şi să onorezi ceea ce
este diferit în darurile fiecăruia. Astfel se oferă o slujire mult mai completă şi mai mulţi oameni
vor fi ajutaţi cu adevărat.

Primii mei paşi spre „a vedea“
Biblia spune că nu avem pentru că nu cerem. Ani de zile nu am văzut niciodată, pentru că
nu m-am uitat niciodată, nici nu am cerut să văd. Când îi învăţ pe oameni să se uite, eu sunt
martor la experienţa lor de a deveni văzători. Asta pare simplu şi este pentru mulţi, mai ales
pentru cei intuitivi, spontani şi vizionari prin natura lor, cei care nu şi-au reprimat deschiderea
spontană naturală spre vedenie din cauza presiunii unei culturi care idolatrizează logica.
Dar pentru cei ca mine, care s-au născut cu tendinţă naturală spre partea analitică şi
cognitivă şi care şi-au întărit aceste înclinaţii prin raţionalismul culturii lor, să devii „văzător“
poate să nu fie atât de simplu. Adesea funcţiile intuitivă şi vizionară au fost literalmente atrofiate
sau au murit din cauza lipsei de folosire. De aceea nu e la fel de simplu ca „a te uita“ şi „a vedea“.
Când un muşchi s-a atrofiat, el trebuie întâi să fie exersat şi întărit înainte ca trupul să-l cheme iar
la folosinţă. La fel, capacitatea noastră slăbită, adormită de vizualizare trebuie exersată şi întărită
înainte ca Duhul Sfânt să o poată umple şi să poată apela la ea.
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Primul pas este să crezi în valoarea trăirii în lumea visurilor şi vedeniilor. Noi trebuie să o
vedem ca pe limbajul inimii, un mijloc important pe care Dumnezeu vrea să-l folosească pentru a
sta de vorbă cu noi.
Aşa cum pastorii au predicat adesea, inimile noastre sunt ca un radio – trebuie să le
acordăm pentru a putea auzi vocea lui Dumnezeu. Trebuie să le acordăm şi să vadă vedeniile lui
Dumnezeu. Din nefericire, radioul inimii mele nu numai că nu era pe frecvenţa potrivită, dar era
şi stricat şi avea nevoie de reparare completă din partea Stăpânului.
Am început procesul de restaurare prin a mă pocăi pentru că mi-am dispreţuit capacitatea
vizionară. L-am rugat pe Dumnezeu să mă ierte pentru că nu am onorat şi folosit ceea ce El a
creat şi mi-a dat în dar. M-am pocăit şi de participarea la a face un idol din gândirea logică şi
analitică, o formă de gândire care m-a vrăjit şi pe mine aşa cum a vrăjit cultura mea. Am făcut
legământ să caut şi să onorez abilitatea Lui de a curge prin vedenie la fel de mult cât am căutat şi
onorat abilitatea Lui de a curge prin gândul analitic. Dacă ai nevoie să te rogi aceeaşi rugăciune a
pocăinţei, fă-o acum.
Apoi L-am rugat pe Dumnezeu să sufle peste capacitatea mea vizionară şi să o restaureze,
să o aducă iar la viaţă şi să mă înveţe cum să-I permit să curgă prin ea. Mi-am pus mâinile pe
ochii fizici şi m-am rugat pentru vindecarea ochilor inimii mele în Numele lui Isus.
Apoi am fost gata să fac primii mei câţiva paşi împleticiţi. Când stăteam în studiu căutând
faţa lui Dumnezeu, am fost atras într-o scenă din capitolul al patrulea din Ioan, în care Isus stătea
la fântână şi vorbea cu o femeie samariteană. Simţind că Dumnezeu vroia să stea şi să discute cu
mine, am vizualizat scena cu o uşoară adaptare. În loc de femeie, eu eram cel care stătea acolo
lângă Isus. M-am rugat şi I-am cerut Duhului Sfânt să preia controlul acestei imaginaţii
dumnezeieşti şi m-am acordat la curgere. Scena a prins viaţă prin Duhul Sfânt. Isus S-a mişcat şi
a gesticulat, aşa cum face cineva când vorbeşte. Odată cu mişcarea Lui, în inima mea au venit
gânduri spontane sau curgătoare, cuvintele Lui şi sfaturile pentru viaţa mea.
A fost pentru prima dată când am căutat vedenie astfel şi am fost încântat să văd că
Scriptura putea să prindă viaţă atât de repede şi să fie mişcată prin puterea Duhului Sfânt. Am stat
pe loc, în esenţă, pentru curgerea divină, alegând o povestire din Evanghelie, meditând asupra ei
şi cerându-I lui Dumnezeu să o umple. Am descoperit, când am repetat acest experiment în zilele
următoare, că Dumnezeu a continuat să Se mişte prin aceste scene din Evanghelie, făcându-le să
prindă viaţă cu propria Lui viaţă şi să devină vedenii supranaturale direct de la tronul harului.
Şi tu vei descoperi că, pe măsură ce prezinţi tot mai mult acest canal Domnului, el va fi
folosit tot mai mult. El va creşte şi tot va creşte până când urmezi exemplul Domnului şi
Mântuitorului nostru Isus Hristos: pentru că El nu a făcut nimic de la El, ci a făcut doar ce L-a
văzut pe Tatăl că face (Ioan 5:19-20).
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Biblia spune că atunci când venim la Dumnezeu trebuie să o facem prin credinţă. Şi în
lumea visului şi a vedeniei trebuie să venim prin credinţă. „Fără credinţă este cu neputinţă să-I
fim plăcuţi lui Dumnezeu“ (Evrei 11:6). Dacă intrăm în lumea visului şi a vedeniei cu îndoială,
vom vedea că nu ne duce nicăieri.
Când creştem, în loc să respingem lumea interioară, aşa cum mulţi dintre noi am fost
învăţaţi să facem, trebuie să învăţăm să o distingem de lumea exterioară şi totuşi să trăim
confortabil în ea.
Când ne uităm la viaţă, vedem că suntem afectaţi mai profund de imagini decât de simpla
comunicare cognitivă. De exemplu, preferăm televizorul radioului, un vorbitor care le spune
poveşti vii în locul unui cititor didactic, o mărturie unei cărţi de teologie. Gândul analitic nu are
aceeaşi putere ca gândirea în imagini. Imaginile ne dau un mod de a gândi care ne aduce mai
aproape de experienţele reale ale lumii spirituale decât orice concept sau doar idee verbală. Noi
spunem că „o imagine face cât o mie de cuvinte“. Dumnezeu l-a călăuzit pe Dr. Cho să fie
„întotdeauna «însărcinat» cu visuri şi vedenii“, şi el a descoperit că abilitatea de a deveni creativ a
venit în viaţa lui numai când a învăţat să „incubeze“ vedeniile şi visurile pe care i le-a dat
Dumnezeu.
Îmi doresc foarte serios să trăiesc aşa cum a trăit Isus, din iniţiativa Tatălui, făcând doar ce
Îl văd pe Tatăl meu că face (Ioan 5:19-20, 8:38).
Dar înainte să pot trăi astfel am nevoie să învăţ cum să devin un văzător. Într-o cultură
raţionalistă în care „a vedea“ este privit în general cu dispreţ, e nevoie de un efort monumental să
devii familiar cu vedenia, aşa cum a fost Isus.

„Privitorii“ devin văzători
Lumea spirituală este acolo, fie că o văd eu, fie că nu. Devenind un văzător, eu doar încep
să văd ce este. Eu învăţ să aduc la viaţă un simţ atrofiat (abilitatea mea vizionară) şi I-l prezint lui
Dumnezeu pentru a fi umplut. Odată ce simţul meu vizionar a fost restaurat şi prezentat înaintea
Dumnezeului Atotputernic, am oportunitatea de a trăi aşa cum a trăi Isus din Nazaret, pe baza
curgerii continue de vedenie divină.
Experienţa mea, ca şi experienţa multor altora, m-a convins de faptul că, odată ce ne-am
obişnuit să privim plini de aşteptare spre lumea spirituală pentru o vedenie de la Domnul, ea apare
imediat. Simplul act de a privi prin credinţă ne deschide spre a vedea ce este acolo.
Expresia „mă uitam“ se găseşte de circa 13 ori numai în Daniel (versiunea New American
Standard Bible).
Tu... te uitai [în vis] şi iată... (Daniel 2:31).
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Am visat (în engleză am văzut) un vis... şi vedeniile duhului meu... (Daniel 4:5).
Iată vedeniile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam şi iată că… (Daniel
4:10).
În vedeniile care-mi treceau prin cap în patul meu, mă uitam şi iată că s-a coborât din
ceruri un străjer sfânt (Daniel 4:13).
…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 a început şi a zis: „În vedenia mea de noapte am
văzut cum...“ (Daniel 7:1-2).
M-am uitat la ea până când... După aceea m-am uitat mai departe şi iată... După aceea
m-am uitat în vedeniile mele de noapte, şi iată... (Daniel 7:4,6-7).
Mă uitam la aceste lucruri până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un
Îmbătrânit de Zile a şezut jos (Daniel 7:9).
Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care rostea cornul acela: mam uitat până când… (Daniel 7:11).
M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerului a venit Unul ca
un Fiu al Omului... (Daniel 7:13).
M-am uitat şi... (Daniel 7:21).
Am avut o vedenie... şi m-am uitat, şi în timpul vedeniei mele... Apoi am ridicat ochii, mam uitat şi iată că... Pe când mă uitam cu băgare de seamă... apoi am auzit pe un sfânt vorbind...
Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta... (Daniel 8:1-5,13,15).
Şi am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai care a strigat şi a zis: Gavrile,
tâlcuieşte-i vedenia aceasta“. El a venit atunci lângă locul unde eram şi, la apropierea lui, m-am
înspăimântat şi am căzut cu faţa la pământ. El mi-a zis... (Daniel 8:16-17).
Profeţii lui Israel puteau pur şi simplu să spună „M-am uitat“ şi când se linişteau înaintea
lui Dumnezeu „ei vedeau“ (Daniel 7:2,6,9,13).
Când începem să ne uităm după vedenie poate să pară stângaci şi aproape forţat, oricum,
dar nu natural. De aceea lipsa de familiaritate îi face pe oameni suspicioşi în legătură cu asta. Dar
când o facem mai mult, şi mai mult, devine o atitudine naturală să o facem aproape fără niciun
gând conştient. Cei care au umblat în vedenie din primii ani ai copilăriei găsesc că a discuta
despre asta e comparabil cu a discuta despre dinamica respiraţiei.
De când am recuperat folosirea abilităţii mele vizionare şi eu pot să mă liniştesc pur şi
simplu în prezenţa Domnului, să privesc şi să văd vedeniile Dumnezeului Atotputernic. Sunt un
„văzător“ pur şi simplu pentru că am devenit un „privitor“.
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Rădăcina amară a judecăţii protestantismului şi jurământul interior
Cred că atunci când protestantismul a protestat şi a părăsit Biserica Romano-Catolică, el a
reacţionat şi împotriva folosirii imaginarului în catolicism. Eu cred că protestanţii au păstrat o
convingere nedumnezeiască potrivit căreia „orice folosite a imaginilor constituie un idol“.
Jurământul lor interior corespunzător a fost că ei vor „respinge toate întrebuinţările imaginarului
în vieţile lor creştine“. Rezultatul este că cele mai multe cărţi protestante despre teologia
sistematică nu includ nici măcar o secţiune despre vis, vedenie, imaginaţie sau orice altă funcţie a
ochilor inimii cuiva. Este uimitor, dat fiind faptul că povestirile şi acţiunile biblice care au apărut
ca rezultat al visurilor şi vedeniilor formează o parte a Scripturii care este egală ca mărime cu
întregul Nou Testament! Convingerea lor nedumnezeiască le-a dat dreptul să ignore o treime din
Biblie.
O altă roadă este aceea că protestanţii nu sunt foarte buni la arte. Protestanţii au o strategie
conservatoare foarte bună (o funcţie a emisferei stângi a creierului), dar foarte puţini creştini buni
fac performanţă în arte vizuale (o funcţie de emisferei drepte a creierului). Avem nevoie să ne
pocăim în locul nostru şi al strămoşilor noştri de această convingere nedumnezeiască veche de
500 de ani şi de acest jurământ interior şi să primim tot ce spune Biblia că este al nostru.
Să vedem în Duhul, nu să ne închinăm unei imagini
Poate că versetele interpretate cel mai des ca vorbind împotriva imaginării unei scene sunt
cele care interzic realizarea unui chip cioplit.
Dumnezeu le-a poruncit israeliţilor să nu „facă chip cioplit, nici vreo înfăţişare a
lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Şi să
nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu
gelos, care pedepsesc nelegiuirea părţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam al celor
ce Mă urăsc (Exod 20:4-5). De aceea trebuie să facem foarte bine distincţia între a vedea în
Duhul şi idolatrie.
Cu siguranţă nu e nicio problemă în a primi vedenie de la Dumnezeu când te rogi şi aştepţi
înaintea Lui. Asta s-a întâmplat de-a lungul întregii Biblii, un exemplu fiind în Apocalipsa 4:2.
Aici Ioan primeşte o vedenie divină a lui Hristos, dată de Dumnezeu, şi când ea se desfăşoară el
începe să fie implicat activ, dialogând cu fiinţele cereşti şi angelice şi luând pare la vedenie
(Apocalipsa 10:8-11).
Totuşi, când stabilesc prima scenă şi mă uit după o vedenie a lui Hristos, încalc Exod
20:4, pentru că fac o înfăţişare a unui dumnezeu în faţa căruia apoi îngenunchez şi mă închin? Nu,
cu siguranţă nu.
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Un chip cioplit este „un obiect de închinare, cioplit de obicei în lemn sau piatră.“3 Cu
siguranţă scena pe care o aşezăm în minţile noastre nu este lemn sau piatră cioplite, sau obiect de
închinare, ci serveşte pur şi simplu ca lespede către curgerea vie de imagini divine.
Dumnezeu S-a încarnat în Isus din Nazaret, „chipul Dumnezeului nevăzut“ (Coloseni
1:15). Acest Dumnezeu/Om a trăit apoi o viaţă întreagă în mijlocul nostru, arătându-ne în
imagini, iar şi iar, „oglindirea slavei Lui“ (Evrei 1:3), revelându-ne, imagine cu imagine,
bunătatea, blândeţea, mila şi puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este numai invizibil, El este şi
vizibil în Isus din Nazaret – cea mai mare dintre toate imaginile oferite omenirii – prin
Evangheliile care înregistrează pentru noi istorisirile puternice, care schimbă vieţi, din viaţa Lui.
Acum avem o imagine care nu este o reprezentare iniţiată de om a asemănării cu
Dumnezeu, ci o imagine dată de Dumnezeu, care ni-L portretizează perfect în povestirile
multiplicate pe care El le-a consemnat pentru noi. Putem să ne întoarcem la Evanghelii, să
deschidem o poveste la alegerea Lui şi să-L vedem pe Dumnezeul invizibil în acţiune vizibilă.
Adesea povestea însăşi ne va da răspunsul exact la nevoia noastră.
De exemplu, întrebându-L pe Domnul într-o zi cum ar trebui să consiliez în cazul unei
sarcini nelegitime, Domnul mi-a amintit imediat de povestea lui Isus spunându-i femeii prinse în
adulter: „Du-te şi nu mai păcătui“. El nu a condamnat-o, respins-o sau urât-o; El a primit-o, a
protejat-o şi a iubit-o, trimiţând-o de la El cu sfatul Lui. Aşa a fost adusă înaintea inimii mele
povestea, completă, cu sunet şi vedenie – povestea în care am putut să intru şi să o simt –
povestea şi imaginea la alegea lui Dumnezeu.
Nu am îngenunchiat şi nu m-am închinat acelei imagini a lui Isus iertând-o pe femeia
adulteră. Mai degrabă, imaginea m-a ajutat instantaneu să mă concentrez asupra Dumnezeului
etern, invizibil, care Şi-a revelat dragostea şi mila.
Susţinând acest ultim pas, am aflat că atunci când vreau să comunic cu Dumnezeu în
general, să ne împărtăşim dragostea împreună, sau să ne împărtăşim vieţile împreună, pot să-mi
concentrez fiinţa interioară asupra Dumnezeului invizibil, intangibil, şi să mă acordez la El
concentrându-mă asupra Fiului Lui, Isus Hristos, într-una dintre scenele lejere, relaxate din
Evanghelii. El prinde viaţă când Duhul Său cel Sfânt care locuieşte în noi Îl aduce în mine, şi noi
comunicăm împreună şi experimentăm orice vedenie pe care El alege să o aducă.
Putem să ne plimbăm împreună pe malul Mării Galileei, să stăm la munte sau să
experimentăm orice altă scenă pe care El o alege pentru a-mi inspira inima. Îl Scriptură se
porunceşte clar ca eu „să mă uit ţintă la Isus, Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei“ (Evrei 12:2).
M-am uitat la Isus stând lângă fântână (Ioan 4) şi L-am rugat să-mi spună lucrurile pe care
El vroia să mi le spună; şi El a făcut-o, printr-o curgere blândă de gânduri spontane. Când am
început prima dată să folosesc vedenia L-am văzut pe Isus de la umeri în jos, şi doar am simţit
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expresia Lui iubitoare. Nu I-am văzut faţa. După ce am exersat vedenia câteva săptămâni, am
început să-L văd mai clar. I-am văzut ochii bucuroşi şi un zâmbet larg pe faţa Lui. Alţii mi-au
spus că atunci când au început să folosească vedenia nici ei nu I-au văzut faţa lui Isus. Aşa că ai
răbdare dacă asta este şi experienţa ta.

Diferenţe între idolatrie şi alegerea unei imagini în minte
Idolatrie
Autorizată de

Imagine

Om (Exod 32:1)

Dumnezeu (Exod 25:8-22; Coloseni 1:15;
Evrei 12:2)

Scop

Închinarea la un idol (Exod

Nu ne închinăm niciodată imaginii;

32:8)

folosim imaginea ca o piatră de temelie în
curgerea divină (Apocalipsa 4:1)

Acţiune
Rugăciune

Idolul rămâne mort (Isaia

Este

insuflată

curgerea

divină

44:19)

(Apocalipsa 4:2)

Rugăciune către idol (Isaia

Nu ne rugăm niciodată imaginii; când

44:17)

curgerea divină este activată se stabileşte
comunicarea cu Dumnezeu (Apocalipsa
4:22)

Scop
Atitudine
Control

Închinarea la „un lucru“

Să ne focusăm inima înaintea lui

(Isaia 44:15)

Dumnezeu (2 Corinteni 3:18, 4:18)

Încăpăţânată;

mândrie

a

Căutarea

smerită

a

lui

Dumnezeu

inimii (Exod 32:9)

(Proverbe 2:1-5)

Manipularea lui Dumnezeu;

Privindu-L pe Dumnezeu în acţiune;

magie (1 Împăraţi 22:20-23)

creştinism (Apocalipsa 4:22)
Figura 7:1

În niciun sens nu simt că facem un „chip cioplit“ sau o „asemănare“. Mai degrabă, ne
acordăm la imaginea lui Dumnezeu, Isus Hristos. Nici nu ne închinăm unei imagini, pentru că
imaginea prinde viaţă uşor prin mişcarea Duhului Sfânt când El ne conduce într-o întâlnire cu
Dumnezeul Atotputernic şi veşnic viu şi în închinare înaintea Lui.

Rezumat pentru ce am studiat până acum referitor la visuri şi vedenii
1. Dumnezeu ne vorbeşte prin vis şi vedenie, aşa cum atestă sute de versete din Scriptură.
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2. Deoarece Isus este Exemplul nostru perfect, noi trebuie să învăţăm să trăim aşa cum a
trăit El, deschişi constant spre curgerea divină de vedenie.
3. Biblia ne spune că Dumnezeu oferă o curgere disponibilă şi gratuită de visuri şi vedenii,
din moment ce am primit revărsarea Duhului Sfânt. De aceea, viaţa creştină normală este
experimentarea simplă a vedeniei (Fapte 2:17).
4. Samuel a înfiinţat şcoli de profeţi pentru a pregăti văzători (termenul original pentru
profet). Nu este nicio indicaţie că acest proces nu ar continua.
5. Este interesant şi faptul că afirmaţia constantă a profeţilor a fost „m-am uitat“. Biblia ne
spune clar că nu avem pentru că nu cerem. De aceea, dacă vrem vedenie, mai mult ca sigur vom
începe să ne uităm şi să o cerem, un lucru pe care mulţi dintre noi nu am fost învăţaţi niciodată săl facem. Cel mai bun mod de a pregăti o persoană să devină un văzător este să o pregăteşti să
devină un „privitor“. Probabil că motivul principal pentru care oamenii astăzi nu sunt văzători
este că nimeni nu-i instruieşte să devină privitori. Trebuie să învăţăm din nou să ne uităm ca să
vedem.
6. Nouă ni se porunceşte simplu să ne fixăm ochii asupra lui Isus (Evrei 12:1-2). Cuvântul
grecesc pentru a-ţi fixa ochii este aphorao, care înseamnă literal „a vedea cu atenţie nedivizată
privind departe de orice alt obiect; a privi fix şi cu seriozitate, a vedea distinct“.4 Conform
definiţiei de mai sus, o parte a fixării privirii asupra lui Isus este „să-L vedem distinct“. Este exact
ceea ce eu încurajez Biserica să facă atunci când se roagă, se închină şi umblă prin viaţă.
Remarcaţi că aphorao este compus din apo, „departe“, şi horao, „un văzător vizionar“.
Deci ni se porunceşte să privim departe de orice alte obiecte şi să-L vedem pe Isus în vedenie.
Vedeniile lui Isus, departe de a fi neobişnuite şi rare, ar trebui să fie o parte importantă a
experienţei noastre creştine zilnice.
7. Pot să sugerez, ca interpretare la Apocalipsa 4:1-2, că Ioan se pregăteşte aici să
primească în mod vizual curgerea care bolboroseşte din vedenia de la Duhul Sfânt? În capitolul 4,
versetul 1, Ioan a spus: „M-am uitat“ şi apoi a intrat printr-o uşă în ceruri. Imediat după decizia
lui de a răspunde îndemnului de a intra pe uşă, versetul 2 înregistrează că „Numaidecât am fost
răpit în Duhul Sfânt), şi iată...“
Este interesant că termenul grecesc din spate arată specific la începutul versetului 2 în loc
de începutul versetului 1, că Ioan a fost răpit în Duhul. Pot sugera că, din moment ce Ioan a simţit
o nevoie de a-L întâlni pe Dumnezeu în lumea spirituală, el a vizualizat o uşă deschisă în ceruri
şi, după ce a intrat pe ea, „a fost răpit în Duhul“, găsind o curgere activă de vedenie divină
ţâşnind cu putere.
Indiscutabil, asta este cumva o interpretare personală şi ar trebui să te simţi liber să o laşi
deoparte dacă nu te simţi confortabil cu ea. Studentul interesat poate vrea să caute alte locuri în
128

Scriptură în care acest proces este indicat sau în care se învaţă despre el. Pentru mine este
fascinant că Ioan a alimentat pompa pentru această vedenie imaginându-şi o scenă în mintea lui
care a fost ultima scenă a vedeniei anterioare pe care o primise de la Domnul (Apocalipsa 3:20).
Putem face acelaşi lucru. Încearcă!
8. Dumnezeu foloseşte intens imaginile în comunicarea Lui cu noi, aşa cum este evidenţiat
în următoarele exemple:
• Dumnezeu ştie nevoile noastre. El ştie că noi suntem foarte conştienţi de propria noastră
istorie şi de eşecul frecvent. El a oferit în Biblie o poveste care înregistrează modul cum tratează
El omenirea. Când cântărim în rugăciune aceste istorisiri din Biblie, le descoperim unindu-se cu
„povestea noastră“ când Dumnezeu ne vorbeşte din ele. Deşi părţi ale Bibliei conţin teologie
sistematică, Dumnezeu a făcut Biblia mai ales narativă.
• Când Dumnezeu a conceput Sfânta Sfintelor, locul unde omul va sta direct înaintea
prezenţei lui Dumnezeu, Dumnezeu a folosit o imagine ca să Se reprezinte lui Moise şi celorlalţi
mari preoţi. Dacă Dumnezeu S-ar fi opus folosirii imaginilor pentru a Se simboliza pe Sine în faţa
omului, El ar fi putut să-l facă pe Moise să stea singur într-o cameră goală şi să vorbească cu El
faţă în faţă şi gură către gură fără folosirea imaginilor. Dar Dumnezeu a ales să folosească un
simbol – Chivotul Legământului şi tronul milei cu heruvimi în partea de sus.
• Indivizii, legile, sărbătorile, jertfele şi evenimentele au fost folosite în întregul Vechi
Testament ca tipuri sau imagini care ne ajută să înţelegem şi să apreciem complexitatea şi
frumuseţea realităţilor Noului Testament.
• În loc să ne spună doar cât de glorios şi de splendid şi plin de dragoste este El,
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Lui Isus Hristos să fie „oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei
Lui“ (Evrei 1:3). Coloseni 1:15 ne spune că Isus este „imaginea Dumnezeului nevăzut“. Isus i-a
spus lui Filip: „Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl“ (Ioan 14:9). Când Dumnezeu ni S-a
revelat cel mai clar şi puternic, El nu a făcut asta prin cuvinte sau concepte raţionale, ci prin viaţa
unei persoane, Fiul Lui Isus Hristos, care a fost o imagine vie a tot ce este Dumnezeu.
Adevărurile Dumnezeului nevăzut ne-au fost revelate prin povestea vieţii lui Isus. Când teologia
este peste înţelegerea noastră, ne putem uita la viaţa lui Isus şi dacă umblăm în El umblăm în
Dumnezeu.
• Matei 13:34 spune: „Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde, şi nu le vorbea
deloc fără pildă“. Isus a transformat toate aspectele vieţii într-o pildă. El a preschimbat lucrurile
în simboluri ale valorilor şi realităţilor cereşti. Toate aspectele vieţii reprezentau o poveste plină
de înţeles pentru El. Isus a trăit, gândit şi vorbit în lumea vedeniei (sau a pildei), şi aceasta este o
cheie importantă pentru a elibera puterea lui Dumnezeu prin El. Isus a transformat faptul de a bea
apă într-o discuţie despre apa vie (Ioan 4). El a văzut într-un câmp alb gata de seceriş realitatea
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spirituală că oamenii de pe pământ au nevoie să fie recoltă spirituală în grânarele cerului.
Imaginile comune de dinaintea lui Isus au fost folosite constant ca piatră de temelie pentru
imaginile realităţilor spirituale.
9. Cred că este oportun să intru într-o imagine sau scenă pentru a-L întâlni pe Dumnezeu
într-o întâlnire spirituală directă deoarece structura întregii Biblii este realizată astfel încât să ne
conducă la această experienţă. Aşa cum am observat mai devreme, Biblia este în primul rând o
carte cu poveşti puternice, care schimbă vieţi, mai degrabă decât o carte de teologie analitică.
Nouă ni se porunceşte să venim la Domnul ca nişte copilaşi. Când un copil citeşte o poveste, el
vizualizează scena şi acţiunea când citeşte sau ascultă. Mulţi adulţi fac şi ei asta.
Conform Efeseni 1:17-18, Dumnezeu vrea să ne deschidă ochii inimilor, dându-ne un duh
de înţelepciune şi de descoperire când citim Cuvântul Lui. Procesul de meditaţie asupra Bibliei,
aşa cum l-a conceput Dumnezeu, presupune ca noi să ne imaginăm o povestire din Biblie (adică
„a-şi imagina“ este parte a definiţiei biblice a cuvântului „a medita“), permiţând-I lui Dumnezeu
să ne vorbească din mijlocul scenei (create de Cuvânt) care este în faţa ochilor noştri şi să trăim
pe baza acelui răspuns.
10. Când vedenia din inimile noastre prinde viaţă, noi putem întâlni şi interacţiona cu
fiinţe cereşti în vedenie.
• În Daniel 4:13-14, împăratul Nebucadneţar a întâlnit un înger într-o vedenie în capul lui.
„Mă uitam în vedeniile care-mi treceau prin cap în patul meu şi iată că un străjer sfânt s-a
coborât din ceruri. El a strigat cu putere şi a vorbit aşa...“
• 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 capul lui. „În anul dintâi al lui Belşaţar, împăratul Babilonului, 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... M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii
cerurilor a venit unul ca un Fiu 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
(Daniel 7:1,13,15).
Vedem, deci, că este foarte biblic să-L întâlneşti pe Dumnezeu, pe Hristos şi îngeri în
vedeniile din capul tău când aceste vedenii prind viaţă cu revărsarea Duhului Sfânt din noi.
11. Abilitatea noastră de a vedea în duhul a fost concepută pentru a fi prezentată înaintea
lui Dumnezeu şi umplută de El. Noi ştim că tot ce a creat Dumnezeu este bun şi că „tot“ trebuie
să includă, evident, capacitatea noastră vizionară.
Când tot ce a creat Dumnezeu este prezentat înaintea Lui să fie umplut, Împărăţia lui
Dumnezeu vine şi scopurile Lui se împlinesc. Când Îi prezentăm ochii inimii noastre, vedeniile
Lui ne umplu duhurile. Responsabilitatea noastră este să ne prezentăm toate abilităţile în linişte
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înaintea Lui, permiţându-I să se mişte deasupra lor şi prin ele. Asta include minţile noastre,
mâinile noastre, gurile noastre şi capacitatea noastră vizionară, împreună cu orice altceva avem
noi.
Dumnezeu nu Se va impune cu forţa în faţa cuiva care nu se deschide înaintea Lui. În
general, noi nu vom vorbi în limbi până când nu-I oferim gurile noastre. Probabil nu vom primi
cuvinte de înţelepciune şi cunoştinţă până când nu-I oferim minţile noastre. De obicei nu vom
primi vedenii până când nu-I vom oferi ochii inimilor noastre.
Deci în cultivarea capacităţii noastre vizionare noi ne prezentăm ochii inimii înaintea lui
Dumnezeu, rugându-L să-i umple.

Exemple de jurnal în ambele direcţii
Aminteşte-ţi că în cultivarea capacităţii noastre vizionare noi ne prezentăm ochii inimii
înaintea lui Dumnezeu şi Îl rugăm să-i umple. Citeşte următoarele exemple.
Jennifer Anne Kramer
Ridică-ţi ochii, copilaşul meu! Ridică-ţi ochii spre Susţinătorul, spre Cel care poartă de
grijă. Crezi că te pot salva? Crezi că Eu îţi dau hrană să mănânci şi apă să bei? Ce ţi-a furat
vrăjmaşul? Crezi că Eu sunt acela care a furat de la tine? Oh, dacă ai cunoaşte inima Mea
pentru tine! Oh, dacă ai şti că Eu nu am furat nimic din viaţa ta, că Eu sunt Cel care te-a salvat
de la disperare! EU SUNT Dumnezeul tău, EU SUNT Mântuitorul, EU SUNT singura ta speranţă
pentru zilele care urmează.
Ridică-ţi ochii, ridică-ţi mâinile în închinare şi nu mai plânge, pentru că gândurile Mele
pentru tine sunt dragoste! Este multă suferinţă umană şi autocompătimire, dar dacă îţi ridici pur
şi simplu ochii şi te închini Creatorului tău şi ştii că El te va scoate din groapa disperării, Eu te
voi salva! Da, Eu te voi salva pe tine şi toată casa ta! Inima mea este mâhnită, inima Mea simte
durerea ta şi trebuie să te uiţi la Mine pentru proviziile tale şi pentru siguranţă. Încrede-te în
Mine, încrede-te şi ai credinţă că Eu pot face tot ce spun. Ridică-ţi ochii să Mă întâlneşti, lasăMă să văd că te uiţi la Mine şi te voi scoate de acolo!
Oamenii se tem de respingere pentru că ei se uită la alţii ca sursele lor de aprobare,
dragoste, succes, când de fapt oamenii sunt doar canale. Satan poate bloca sau usca un canal,
dar el nu poate opri curgerea sau bloca Izvorul.
Dacă Mă cunoşti ca Izvorul tău asta te eliberează de frică, îngrijorare, îndoială, boală,
sărăcie şi eşec. Te eliberează să iubeşti şi să dăruieşti altora, să le împlineşti nevoile fără să
aştepţi ceva de la ei în schimb. Eşti liberă să dai ştiind că primeşti în schimb de la Mine.
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Eu te-am făcut liberă; liberă să trăieşti pentru Mine fără frică; liberă să iubeşti şi să dai
necondiţionat. Eşti liberă să-i iubeşti pe ceilalţi independent de comportamentul sau acţiunile lor.
Eşti liberă să fii persoana care vreau Eu să fii.
xxx
Gbemi – Eu sunt Grădinarul cel răbdător
Doamne, eu sunt grădina Ta, facă-se voia Ta. Nu sunt al meu, ci Îţi dau Ţie tot ce sunt.
Las toate dorinţele mele la tronul Tău.
Am simţit că Domnul mi-a spus: Accept grădina ta de sacrificiu, lasă-Mă să lucrez în ea,
lasă-Mă să ar pământul nelucrat, să îndepărtez buruienile şi anumite concepţii greşite adânc
înrădăcinate. Vreau să plantez plante minunate, dătătoare de viaţă şi de miros în grădina ta,
astfel încât toţi să poată vedea frumuseţea Mea şi mirosul parfumului Meu.
Procesul poate să doară, dar rezultatul final este frumuseţea Mea. Eu sunt grădinarul
răbdător; Eu nu Îţi voi face rău. Am nevoie să tratez solul inimii tale, astfel încât orice sămânţă
pe care o plantez să poată creşte şi să producă fructe sau să dea mireasmă. Voi planta seminţe
care vor da frumuseţe, mireasmă, vindecare şi bucurie. Eu voi păzi grădina câtă vreme Mă laşi
înăuntru. Ştiu că încă ai cererile tale, nu le ignor. Încrede-te în Mine că voi răspunde la timpul
Meu.
Doamne, ce poţi să-mi spui despre vedenii? Vreau să văd mai mult.
Am simţit că Domnul a spus: Dar vezi, copilul Meu. Eu îţi vorbesc în visuri. Practică
vederea cu ochii minţii tale; aminteşte-ţi că trebuie făcut prin credinţă.
Cu cât o faci mai mult, cu atât devine mai bine şi mai clar. Bucură-te de această zi şi
aminteşte-ţi că Eu sunt cu tine.
xxx
Un student CLU Îl roagă pe Dumnezeu să-i răscumpere imaginaţia
Doamne, cum vezi Tu femeile? Vei răscumpăra Tu imaginile păcătoase pe care le-am
văzut cu ochii mei?
Eu sunt Marele Artist. Eu sunt Pictorul cerurilor, Eu adaug culoare tuturor celor din
natură. Într-adevăr, Eu am conceput şi am alcătuit femeia să fie frumoasă – ea este cu adevărat o
operă de artă. Oh, Mă poţi vizualiza stând acolo şi făcându-i portretul? Eu nu mă uit la ea cum
s-ar uita un bărbat păcătos la o prostituată. Eu nu mă uit la nuditatea ei, la păcatul ei. Eu mă uit
la ea când e îmbrăcată în strălucirea şi frumuseţea pe care Tatăl i le-a dăruit din abundenţă. Eu
o văd cu rochia altă a inocenţei pe care Isus i-a dat-o, plătită cu propriul Lui sânge.
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Eu văd aurul pus pe ea de Tatăl. Capul ei este încoronat – chiar este încoronat cu slavă şi
frumuseţe. Îngerii înşişi poartă trena rochiei ei. Ea este şi frumoasă, şi iubită. Ea este ca un
trandafir încântător – este Mireasa Marelui Mire – acoperită cu aceeaşi inocenţă, puritate şi
virtute a lui Isus. Nu că are ea însăşi aceste calităţi – ele îi sunt date de Mire.
Comparată cu toate celelalte lucrări şi minuni pe care le-a creat Tatăl sus în ceruri, jos în
ape, în stele – înseşi creaturile cereşti nu se pot compara cu frumuseţea ei. Ea trebuie să fie
adorată, respectată, aşa cum ar trebui să fie Marele Prinţ al Creaţiei.
Cum pot vedea ochii cum lucrează Marele Mire? Cum pot vedea ei că ea este o piatră
preţioasă, că nu poate fi râvnită, nici cumpărată?
Nicio femeie din lume nu este o piatră preţioasă de vânzare. Ea are mare valoare,
importanţă.
Tatăl a numit-o fiica Lui, ca să fie fiice ale Regelui.
Tu ai văzut formele feminine cu ochii firii. Acum Eu vreau ca tu să vezi o femeie cu ochii
inimii tale – ochi care se uită la trup, suflet şi duh pentru a vedea imaginea completă pe care
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt o văd. Să vezi cu ochi noi.
xxx

Aplicaţie personală
Într-un caiet separat de jurnal sau în computer notează următoarele trei întrebări: Doamne,
cât de important este să folosesc ochii inimii mele? Cum i-am folosit până acum? Cum vrei Tu săi folosesc?
Imaginează-te pe tine cu Isus într-o povestire confortabilă din Evanghelii. Vezi scena din
jurul tău. Apoi fixează-ţi ochii asupra lui Isus. Zâmbeşte! Bucură-te de prezenţa Lui.
Pune-I întrebările de mai sus. Acordează-te la spontaneitate şi începe să notezi curgerea de
gânduri şi imagini care vine înapoi la tine. Nu le testa în timp ce le primeşti. Stai în credinţă. Ştii
că le poţi testa mai târziu.
Rugăciune: Îţi mulţumesc, Doamne, pentru ceea ce ne vorbeşti. Fie ca ochii inimilor
noastre să fie umpluţi constant cu vedenia Ta.
Resurse gratuite online pentru a aprofunda aceste adevăruri, disponibile la:
www.cwgministries.org/FreeBooks
• Visuri şi vedenii în întreaga istorie a Bisericii
• Principii de interpretare creştină a visurilor
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Note de final
1. Dr. David Yonggi Cho, The Fourth Dimension (Alachua, FL: Bridge-Logos Publishers,
1979).
2. Watchman Nee, Anointed Preaching.
3. The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition (New
York: Houghton Mifflin Company, 2009).
4. The Analytical Greek Lexicon, Zondervan.
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CAPITOLUL 8

Cum să-ţi restaurezi capacitatea vizionară
Moduri de a-ţi întări ochii inimii
Rezumând lecţiile pe care le-am învăţat, dacă vrei să devii un văzător, iată cinci principii
pe care le poţi urma pentru a te deschide spre curgerea divină de visuri şi vedenii:
1. Scopul nostru este să fim ca Isus, care a fost în permanenţă un vizionar (Ioan 5:19-20,
8:38). „Fiul nu poate face nimic de la El, ci numai ce-L vede pe Tatăl că face...“
Fă această declaraţie cu voce tare: Îmi stabilesc scopul de a trăi cum a trăit Isus, pe baza
unui şuvoi constant de imagini divine, şi, indiferent ce trebuie să schimb în mine pentru ca asta să
se întâmple, îi poruncesc acum să se schimbe, în numele lui Isus!
2. Ne uităm după vedenie (Habacuc 2:1-2). „Mă voi uita să văd ce are să-mi spună
Domnul... Domnul mi-a răspuns şi a zis: „Scrie prorocia.“
Vegheaţi şi rugaţi-vă (Matei 26:41).
Să ne uităm ţintă la Isus... (Evrei 12:2).
Roagă-te cu voce tare aşa: Mă voi uita să văd, tot timpul. Dacă uit să fac asta, Te rog,
Duhule Sfânt, să-mi aminteşti şi mă voi pocăi şi voi privi iar să am o vedenie. Îţi mulţumesc.
3. Ne uităm la vedenie până când ea a încetat să mai curgă (Daniel 4:10,13; 7:2,9,13).
„Mă uitam...“
„Mă uitam într-o vedenie de noapte...“
„Mă uitam la aceste lucruri până când s-au aşezat nişte scaune de domnie şi Cel
Îmbătrânit de Zile a şezut jos.“
„M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte...“
Declară cu voce tare: Când o vedenie începe, voi continua să mă uit (într-o postură
relaxată – fără să mă forţez) şi voi onora acele imagini care-mi vin în minte.
4. Trebuie să înţelegem că putem avea întâlniri cu Isus, cu Dumnezeu şi cu îngerii în
vedenie în mintea noastră, şi că acestea sunt chiar întâlniri spirituale (1 Împăraţi 3:5-15; Daniel
4:4-5,10,13-14; 7:1, 13-16; Matei 1:20; 2:12-13,19,22).
Roagă-te cu voce tare: Pot trăi aşa cum a trăit Daniel. Pot să-L întâlnesc pe Isus pe ecranul
din mintea mea (Daniel 7:1,13-16), şi asta este chiar o întâlnire spirituală. Aleg să trăiesc cum a
trăit Daniel. Cred că pot avea aceleaşi experienţe pe care le-au avut oamenii din Biblie. Doamne,
întâlneşte-mă cu harul tău. Tu ai promis că îmi vei da visuri şi vedenii (Fapte 2:17) şi eu cred
promisiunea Ta şi onorez imaginile care-mi vin în minte când vin la Tine în rugăciune.
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5. Un mod natural de a ne prezenta ochii inimilor înaintea lui Dumnezeu este să intrăm
vizual într-o povestire din Biblie în rugăciune contemplativă şi să-L lăsăm pe Dumnezeu să Se
mişte în ea cum vrea, sau să ne aţintim ochii asupra lui Isus, Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei
noastre, cerându-I să ne întâlnească şi să ne acopere cu harul Lui (Evrei 12:1-2; Apocalipsa 4:12).
Mărturiseşte cu voce tare: Voi vizualiza povestiri din Evanghelii când le voi citi, şi Îl voi
ruga pe Duhul Sfânt să mă aducă într-o întâlnire directă cu Domnul şi Mântuitorul meu Isus
Hristos. Voi crede că ceea ce văd vine de la Duhul Sfânt. Voi împărtăşi jurnalul meu şi visurile şi
vedeniile consilierilor mei spirituali pentru confirmare.

Dar – Dar – Dar!
Înainte să mergem mai departe, să ne gândim la câteva întrebări comune pe care le-ai
putea avea.
Prima: „Nu Îl limitez pe Dumnezeu forţâdu-L să Se mişte într-o povestire din Evanghelie
pe care o prezint înaintea Lui să o umple?“ Răspunsul este: „Sigur că da!“ Bineînţeles, Dumnezeu
are o anumită flexibilitate când vorbeşte printr-o poveste din Biblie.
El Se poate mişca într-o direcţie sau alta (Apocalipsa 4:1,3). Mai mult, dacă povestirea din
Evanghelie este complet ruptă de ceea ce vrea să-mi arate Dumnezeu, pot să descopăr că nu se
întâmplă nimic. Vedenia nu prinde viaţă.
Rămâne moartă. Dumnezeu nu Se poate mişca în ea. Mi s-a întâmplat asta şi drept răspuns
m-am relaxat pur şi simplu şi am spus: „Doamne, ce ai vrea să-mi spui astăzi?“ Cu asta,
Dumnezeu implantează vedenia prin care poate să Se mişte şi Se mişcă.
Întrebarea continuă: „Bine, atunci de ce nu pot doar să privesc după vedenia Lui de la
început, în loc să încep cu o povestire din Biblie?“
Aşa cum am spus mai devreme, asta funcţionează bine pentru persoanele intuitive şi
vizionare în mod natural. Dar persoana care o capacitate vizionară atrofiată va avea nevoie adesea
de un instrument de învăţare ca să poată începe. Odată ce se obişnuieşte cu vedenia, ea poate fi
capabilă să renunţe la instrumentul de învăţare şi doar să „privească“ şi să „vadă“.
Altcineva ar putea întreba: „Pot spune că «imaginaţia mea dumnezeiască» este o vedenie
divină?“ Sigur că nu! Imaginea mea este imaginea mea. Vedenia supranaturală a lui Dumnezeu
este vedenia Lui. Niciodată nu le amestecăm pe cele două. Nu spunem niciodată că alimentarea
pompei pe care o facem noi este vedenia lui Dumnezeu. Este doar alimentarea pompei. Ioan „s-a
uitat să vadă“ (Apocalipsa 4:1) ce vroia Domnul să-i arate, Duhul Sfânt a preluat controlul şi în
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faţa lui s-a desfăşurat o vedenie divină. Noi, de asemenea, putem să ne uităm să vedem ce vrea
Dumnezeu să desfăşoare.
Când Îl invit pe Duhul Sfânt să preia controlul asupra scenei din mintea mea curgerea
interioară este experimentată şi vedenia se mişcă având viaţa ei proprie, curgând de la tronul
harului, evident că nu mai este a mea. La acest punct, ea a devenit a lui Dumnezeu. Imaginaţia
mea dumnezeiască este a mea şi vedenia lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu. De exemplu, în
Geneza 15:5, Dumnezeu îi dă lui Avram vedenia stelelor de pe cer şi-i spune că Avram va avea
atât de mulţi urmaşi. Urmând această vedenie, Avram poate să-şi folosească imaginaţia
dumnezeiască şi să-şi reimagineze scena, ştiind că va avea atât de mulţi descendenţi. O astfel de
credinţă din inimă (Geneza 15:6) poate fi aprinsă iar şi iar când Avram priveşte scena în mintea
lui. Cred că Dumnezeu vrea să primim vedenii de la El şi să le păstrăm în inimile noastre prin
folosirea imaginaţiei dumnezeieşti.
Altcineva poate întreba: „Unde se spune în Biblie că noi putem alege o scenă pentru ca
Dumnezeu să înceapă să curgă în vedenie?“ O parte din răspunsul meu este: „Unde se spune în
Biblie că nu putem alege o scenă şi să-L rugăm pe Dumnezeu să o umple?“ Din moment ce nu
există un verset clar pentru vreuna din aceste două poziţii, noi recurgem la punerea împreună a
câtorva versete pe care le putem interpreta în lumina poziţiei pentru care am optat. O alternativă
la această abordare este să le permitem fraţilor şi surorilor noastre libertatea creştină de a lucra
conform propriei lor înţelegeri în acest domeniu, deoarece nu există învăţătură biblică exactă
despre acest subiect.
Pentru cea mai mare parte a lumii, care nu s-a cufundat în raţionalism şi gândire analitică,
deschiderea către lumea spirituală este o parte naturală a cunoştinţei umane. Numai nouă, celor
din lumea vestică, ni se pare ciudată până în punctul în care la început suntem speriaţi. Când
începem să facem asta, devine în curând parte a cunoştinţei noastre normale, şi noi devenim iar o
persoană întreagă! Ţinta este, pentru mine, ca noi să fim ca Isus, şi parte din a deveni ca Isus este
să trăim în imagini. Aşa că hai să insistăm cu toţii cu pasiune divină asupra acelei realităţi
interioare şi asupra experienţei inimii de a învăţa să vadă tot timpul vedenii.

De partea pozitivă
De partea pozitivă a acestui subiect al capacităţii de a gândi vizual, aş vrea să subliniez
două lucruri: (1) Toţi copiii şi două treimi din adulţii care au participat la sondajele realizate de
mine vizualizează de obicei scenele din Biblie când le citesc. Când vizualizăm aceste povestiri
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din Biblie şi ne rugăm pentru un duh de descoperire (Efeseni 1:17), Dumnezeu face ca povestirea
să prindă viaţă şi ne vorbeşte prin ea. În mod esenţial este acelaşi proces pe care îl descriem noi,
de a alege o scenă în mintea noastră şi de a-L ruga pe Dumnezeu să ne dea revelaţie, apoi de a ne
acorda la curgerea Duhului Sfânt şi de a privi cum scena prinde viaţă când Dumnezeu ne
vorbeşte. (2) O pătrime dintre adulţii pe care i-am chestionat vizualizează de obicei scenele
cântecelor când se închină. Deoarece Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor noastre, scenele
prind viaţă şi se mişcă având o viaţă care vine de la tronul lui Dumnezeu. Ambele aspecte
ilustrează exact procesul pe care-l descriu eu.
Abilitatea noastră de a gândi în imagini este folosită de obicei inconştient de mulţi
creştini, mai ales de cei care sunt intuitivi şi vizionari prin natura lor. În realitate, gândirea vizuală
nu este un lucru nou. Noi doar definim şi clarificăm ceea ce pentru unii s-a întâmplat în mod
natural.
Ca rezultat al acestor definiţii şi afirmaţii clare, toţi credincioşii pot acum să fie învăţaţi să
devină mai sensibili la curgerea divină din noi.
Un instrument temporar de învăţare
Trebuie să reamintim că alegerea unei scene este un instrument temporar de învăţare de
care au nevoie unele persoane. Persoana intuitivă în mod natural poate să nu aibă nevoie de
această unealtă. Această persoană poate pur şi simplu să se uite ca să vadă, şi vedenia va fi acolo.
O persoană orientată spre analiză poate lăsa deoparte acest instrument de învăţare după ce a
învăţat să se deschidă natural şi normal spre vedenie. Eu am folosit cu succes această unealtă mai
mult de 30 de ani şi le-o recomand călduros tuturor!
Dacă am trăi într-o cultură mai biblică, poate nu am avea atât de multe obstacole de
depăşit înainte să putem trăi uşor şi natural în curgerea divină de vedenie. Dacă visurile noastre şi
semnificaţia lor spirituală ar fi o parte tipică a conversaţiei de la micul dejun cu familiile, aşa cum
era pentru Iosif şi alţi evrei, am găsi zidită în vieţile noastre o abilitate naturală referitoare la
aspectele vizionare. Dar cine, în Statele Unite ale Americii, îşi ia în serios visurile, discutând
frecvent despre ele în adunări de familie? Practic nimeni. Dacă am face asta, am fi consideraţi
nebuni. E de mirare atunci că abilitatea şi deschiderea către vedenie lipsesc aproape complet din
cultura noastră?
Ca Biserică, avem nevoie să ne pocăim de faptul că am permis raţionalismului vremurilor
noastre să ne distorsioneze propria perspectivă asupra unui stil de viaţă echilibrat. Unii oameni se
tem că ar putea fi seminţe din Orient predate în unele dintre învăţăturile Bisericii de azi. Ne-am
oprit vreodată să înţelegem că Isus nu a fost vestic? Dumnezeu nu ne-a dat logică pentru a o
idolatriza şi a o pune pe un piedestal. El nu ne-a dat vedenie pentru a o zdrobi cu dispreţul nostru.
138

Nu, alţii au încurajat aceste atitudini. Dacă ai nevoie să te pocăieşti, te rog să o faci acum. Roagăte rugăciunea aceasta: Doamne, mă pocăiesc de faptul că am idolatrizat logica şi am dispreţuit
imaginile. Iartă-mă, Te rog, şi curăţeşte-mă de păcatul meu. De acum aleg să-Ţi prezint Ţie şi
capacitatea de a gândi, şi capacitatea vizionară, să le umpli şi să curgi prin ele. Voi onora
gândurile şi imaginile care curg, ca venind de la râul din inima mea. Îţi mulţumesc, Isuse, pentru
dragostea Ta şi harul Tău pentru mine.
Biserică, să revenim la echilibrul lui Isus din Nazaret, care nu a făcut nimic de la Sine, ci
numai ce El L-a văzut şi L-a auzit pe Tatăl că face (Ioan 5:19-20,30; 8:26,28,38). Mi-am
împărtăşit luptele şi experienţele care m-au adus mai aproape de abilitatea de a trăi astfel. Te
provoc să găseşti calea care va funcţiona pentru tine. Perdeaua este sfâşiată, accesul este liber,
părtăşia cu Duhul Sfânt este posibilă. Vei intra? Vei căuta calea? Vei trece prin perdea şi-L vei
experimenta pe Dumnezeu în întâlnire directă, sau vei fi mulţumit să-L experimentezi prin Cartea
pe care El a scris-o?
Să facem din Isus Exemplul nostru perfect
Dumnezeu îi cheamă pe cei care vor face din Isus Exemplul lor perfect, care vor tânji să
trăiască şi să umble cum a făcut-o El, care nu vor face nimic de la ei, ci vor trăi pe baza unei
curgeri permanente de rhema şi vedenie în ei. Vei căuta până când vei găsi calea către acest stil
de viaţă şi această experienţă? Vei continua până-L vei descoperi pe El?
Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică; şi tocmai ele vorbesc
despre Mine; şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţă (Ioan 5:39-40).
Rugăciune: Doamne, venim la Tine în pocăinţă pentru că i-am permis culturii noastre să
ne dicteze şi să ne spună că trebuie să dispreţuim o parte din capacitatea noastră interioară pe
care Tu ai creat-o şi pus-o în noi. Căutăm iertarea Ta şi Te rugăm să restaurezi în inimile
noastre utilizarea corectă a visului şi a vedeniei. Restaurează abilitatea noastră de a auzi şi de a
vedea. Adu-ne pe fiecare la tot ceea ce ai pentru noi.
Lasă-L pe Dumnezeu să-ţi restaureze capacitatea vizionară
Unii oameni cred că e aproape imposibil să vezi vedenii. Ei nu pot nici măcar să cheme o
imagine a celor pe care-i iubesc pe ecranul minţilor lor. Pot fi câteva motive pentru asta. Este cel
mai bine să-L cauţi pe Domnul pentru revelaţie care să arate care este blocajul sau
obstrucţionarea, şi apoi să-I ceri revelaţie în legătură cu paşii pe care trebuie să-i faci pentru a
rezolva problema.
În cele ce urmează sunt câteva probleme comune de care m-am lovit, alături de unele
soluţii care s-au dovedit de ajutor.
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Problema #1 – Dispreţul faţă de vizual şi idolatrizarea raţionalului
Unii oameni au fost atraşi fără voie în idolatrizarea logicii din cultura vestică şi în
dispreţul (sau desconsiderarea) vizionarului. Vesticii în general nu cred în valoarea şi puterea
capacităţii vizionare din ei. Ei nu o păstrează cu cinste şi onoare, ca pe unul dintre darurile pe care
Dumnezeu le-a pus în noi. Aceasta a fost problema mea.
Pentru a rezolva această problemă, tu trebuie: (1) Să te pocăieşti pentru că nu ai onorat şi
folosit pe deplin un dar şi o abilitate pe care Dumnezeu le-a pus în tine; (2) Să te pocăieşti pentru
că ai idolatrizat logica şi cunoaşterea; (3) Să-ţi afirmi angajamentul de a-I prezenta Duhului Sfânt
şi capacitatea vizionară şi capacitatea analitică, pentru a le umple şi folosi; (4) Să-I ceri lui
Dumnezeu să sufle peste capacitatea ta vizuală şi să o restaureze; şi (5) Să începi să o practici şi
să o exersezi învăţând să trăieşti în imagini la fel de uşor cum trăieşti în gânduri. Apoi eşti
pregătit să începi să-ţi prezinţi ochii inimii tale lui Dumnezeu pentru a-i umple, uitându-te după
vedeniile Lui pe măsură ce umbli prin viaţă.
Problema #2 – Teama de a nu intra în ocultism
Unii oameni sunt incapabili să-şi utilizeze eficient capacităţile vizionare pentru că au fost
învăţaţi că asta este ocultism.
Pentru a rezolva această problemă, tu trebuie: (1) Să înţelegi că abilitatea de a gândi şi de
a vedea folosind imagini ţi-a fost dată de Dumnezeu, nu de satan; (2) Să înţelegi că, deşi satan
caută să-ţi umple abilităţile vizuale, asta face şi Dumnezeu; (3) Să înţelegi că satan poate ataca
procesele de gândire la fel de uşor cum poate ataca procesele vizionare; de aceea ambele trebuie
prezentate încontinuu înaintea Domnului pentru ca El să le umple şi să curgă prin ele; (4) Să
recunoşti că Dumnezeu nu vrea ca tu să întorci spatele folosirii capacităţii vizionare, ci mai
degrabă vrea ca tu să I le prezinţi Lui încontinuu, să le umple; (5) Să renunţi la teama de a primi
falsuri de la satan în timp ce-ţi mărturiseşti credinţa în abilitatea lui Dumnezeu de a umple
capacitatea vizuală; (6) Să mărturiseşti teama ca fiind păcat şi să primeşti darul credinţei de la
Dumnezeu.
Problema #3 – Reprimarea capacităţii vizuale pentru a evita păcatul poftei
Unii oameni au ales să trateze problema poftei luând pur şi simplu decizia de a reprima
orice folosire a capacităţii vizuale. Aceşti oameni probabil nu pot vizualiza nimic, nici măcar
canapeaua din sufrageria lor.
Pentru a rezolva această problemă, tu trebuie: (1) Să înţelegi că sunt mijloace eficiente de
a trata problema poftei, altele decât reprimarea uneia dintre capacităţile pe care Dumnezeu le-a
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pus în noi. Este infinit mai eficient să ne uităm ţintă la Isus cu abilitatea noastră vizionară când
suntem ispitiţi de imagini desfrânate decât să refuzăm complet să ne folosim abilitatea vizionară.
Mai mult, când ne umplem constant vedenia cu Isus, vom descoperi că imaginile distructive pur şi
simplu nu mai pot intra. Mintea liberă şi goală este cea care cade pradă păcatului; (2) Să înveţi să
adopţi unele dintre celelalte alternative pentru a trata eficient cu păcatul poftei; (3) Să te pocăieşti
pentru că ţi-ai reprimat capacitatea vizionară; (4) Să-L rogi pe Dumnezeu să o restaureze şi să o
recreeze; (5) Să începi să o foloseşti din nou; şi (6) Să-L rogi pe Dumnezeu să o umple cu vedenie
divină.
Problema #4 – Închiderea capacităţii vizionare pentru a evita o amintire neplăcută
Unii oameni şi-au închis sensibilitatea la capacitatea vizuală deoarece încearcă să evite să
vadă o scenă dureroasă din viaţa lor.
Poate fi vorba de o experienţă de molestare sau de un coşmar care se repetă sau de alte
scene groaznice. Ei au decis că cel mai eficient mod prin care să gestioneze aceste scene
înspăimântătoare este să-şi reteze capacităţile vizuale. Aceşti oameni probabil nu pot vizualiza
nimic, nici măcar animalul de companie al familiei.
Pentru a rezolva această problemă, tu trebuie: (1) Să recunoşti şi să descoperi motivul
pentru care te-ai grăbit să-ţi retezi simţul vizual; (2) Să-I oferi acea scenă lui Dumnezeu, rugânduL să Se mişte în ea şi să aducă vindecare prin prezenţa Lui iubitoare şi atotputernică. Caută
ajutorul cuiva echipat pentru slujirea de vindecare interioară dacă este nevoie, pentru a te ajuta să
primeşti vindecare completă pe care o are Dumnezeu pentru tine; (3) Să-L rogi pe Dumnezeu să
restaureze folosirea capacităţii tale vizuale; (4) Să începi să foloseşti iar imaginile şi vedeniile în
umblarea ta prin viaţă; şi (5) Să-I prezinţi lui Dumnezeu ochii inimii tale să-i umple şi să curgă
prin ei.

Sugestii pentru a vedea în Duhul
O parte a soluţiei pentru fiecare dintre probleme a fost să-I prezentăm Domnului ochii
inimii şi să începem să folosim imaginile în viaţa de zi cu zi. Iată câteva sugestii care te pot ajuta
să începi să fii deschis spre Dumnezeu, lăsându-L să-ţi umple ochii inimii cu visul şi vedenia Lui.
Când vrei să-ţi întăreşti muşchii braţelor, faci ridicări. Aici să „ridici ochii“ te va ajuta să-ţi
întăreşti ochii inimii!
1. Trebuie să „fii liniştit“ în exterior şi în interior, astfel încât Duhul Sfânt să poată să Se
manifeste cu putere printr-o curgere de imagini vii. Revezi capitolul 6 despre linişte. Vei simţi o
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curgere care bolboroseşte în tine când vedenia prinde viaţă cu „o viaţă a ei proprie“ (viaţa
Duhului Sfânt).
2. Intră într-o povestire biblică imaginându-ţi scena. Este probabil metoda cea mai
comună pe care o folosesc creştinii. Pur şi simplu lasă-te să vezi ce citeşti. Şi poţi face mai mult
decât să-ţi imaginezi scenele. Întreabă-L pe Dumnezeu ce vrea să-ţi arate prin ceea ce vezi şi apoi
acordează-te la curgere. O revărsare de imagini interioare dirijate de Dumnezeu poate prelua
controlul.
3. Deschide-ţi ochii inimii în momentele tale de linişte, lăsându-L pe Dumnezeu să-ţi arate
lucruri. Am descoperit că dacă mă concentrez profund asupra lui Isus când Îi cer Duhului Sfânt să
preia controlul asupra vedeniei scena va prinde viaţă.
4. În mijlocire pentru alţii, vezi persoana pentru care te rogi şi apoi vizualizează-L pe
Hristos întâlnindu-Se cu acea persoană. Relaxează-te şi roagă-L pe Duhul Sfânt să îţi arate ce
vrea Isus să facă în acea situaţie. Permite-i vedeniei să se mişte în direcţia Duhului Sfânt. Priveşte
ce face El, apoi roagă-te să se întâmple asta.
5. Ascultă-ţi visurile, care sunt expresii naturale ale lumii interioare. Roagă-L pe
Dumnezeu să-ţi vorbească în timpul nopţii (Psalm 127:2). Când te trezeşti, notează-ţi imediat
visurile şi apoi cere-I lui Dumnezeu interpretarea. El ţi-o va da. Noi avem disponibile o carte şi
sesiuni de învăţătură intitulate Să-l auzim pe Dumnezeu prin visurile noastre, care îţi arată cum să
primeşti sfatul lui Dumnezeu în timpul visurilor de noapte.
6. Rugăciunea în Duhul deschide comunicarea cu Duhul Sfânt şi-I permite să curgă, mai
ales dacă Îi prezinţi lui Dumnezeu ochii inimii tale, să-i umple.
7. Rugăciunea liniştită, în care se afirmă pur şi simplu dragostea ta pentru Isus şi a Lui
pentru tine, te deschide la reflecţii şi înţelegeri care sunt o formă de vedenie în acţiune.
8. Când vii înaintea Domnului în laudă şi închinare, deschide-ţi ochii inimii pentru a
vedea ceea ce cânţi şi lasă-L pe Duhul Sfânt să ducă vedenia unde vrea El.
Un ecran interior
În versetele din Daniel citate mai devreme, poate ai observat unde era vedenia la care se
uita el: „în minte“. Acolo vei găsi şi tu de obicei vedeniile – în mintea ta. Tipul de vedenie pe care
o vezi „în afara ta“ este foarte neobişnuit şi în Scriptură, şi în experienţa din ziua de azi.
Rândurile următoare poate te vor ajuta să vezi şi să înţelegi că ochii inimii tale pot fi
umpluţi de tine însuţi, de satan sau de Dumnezeu. Dar aproape întotdeauna fiecare dintre ei va
folosi acelaşi „ecran“.
Un ecran interior – Trei proiectoare
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1. Trebuie să întrerup imediat toate imaginile puse în faţa ochilor minţii mele de satan.
2. Trebuie să-I prezint Domnului ochii inimii mele, să-i umple. Astfel mă pregătesc să
primesc.
3. Duhul proiectează pe ecranul meu interior curgerea de vedenie pe care o vrea El
(Apocalipsa 4:2).
Folosirea improprie a abilităţii noastre vizuale
Când îmi folosesc propriul proiector pentru a crea o derulare de secvenţe sau un film din
propria mea inimă sau minte, dau de belea. Biblia avertizează în legătură cu unele utilizări greşite
pe care le pot da ochilor inimii mele.
Noi putem să ne urmăm imaginaţia inimii noastre.
... ci au umblat după aplecările inimii lor şi au mers după Baali, cum i-au învăţat părinţii
lor (Ieremia 9:14).
În acest caz, omul foloseşte el însuşi abilităţile şi darurile de la Dumnezeu, în loc să I le
dea lui Dumnezeu să le folosească şi să le umple.
Noi ne putem folosi imaginaţia în acelaşi mod în care ne folosim orice abilitate pe care o
avem – pentru rău.
Dar ei n-au ascultat şi n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile şi pornirile inimii lor rele,
au dat înapoi şi n-au mers înainte (Ieremia 7:24).
Ne putem imagina răul făcut de unul împotriva altuia.
Până când vă veţi năpusti asupra unui om, până când veţi căuta cu toţii să-l doborâţi ca
pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe? (Psalm 62:3).
Cineva se poate gândi la lucruri rele, îndrăcite şi inutile.
Cioplirea unui idol şi închinarea la el este strict interzisă.
Meşterul toarnă idolul şi argintarul îl îmbracă cu aur şi-i toarnă lănţişoare de argint
(Isaia 40:19).
Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe
pământ sau în apele mai de jos decât pământul (Exod 20:4).
Cu ce mai rămâne însă face un dumnezeu, idolul lui. Îngenunchează înaintea lui, i se
închină, îl cheamă şi strigă: „Mântuieşte-mă, căci tu eşti dumnezeul meu!“ (Isaia 44:17).
Chipul „cioplit“ în ebraică înseamnă literal „a sculpta lemn sau piatră“
Să şlefuim o imagine la alegerea noastră şi apoi să îngenunchem şi să ne închinăm ei este
strict interzis.
Să ne folosim capacitatea vizuală în păcat este strict interzis.
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Vă spun că dacă cineva se uită la o femeie ca s-o poftească a şi comis adulter cu ea în
inima lui (Matei 5:28).

Iată ce câştigăm prin folosirea ochilor inimilor noastre!
1. Dumnezeu ne-a poruncit să ne imaginăm Cuvântul Lui („să medităm“ – Iosua 1:8, 1
Cronici 29:18). Eu mă voi apropia de Biblie aşa cum mi-a poruncit Dumnezeu să o fac. Mi-o voi
imagina şi mă voi ruga peste ea şi o voi cântări şi voi medita asupra ei! Nu voi lăsa ca timpul meu
pentru citit Biblia să alunece în raţionalism vestic!
2. Creativitatea divină vine prin imagini (Exod 25:9-22; 35:35). Nu voi renunţa pentru
nimeni şi pentru niciun grup la dreptul meu din naştere de a fi creativ. Asta eliberează
creativitatea divină a lui Dumnezeu!
3. Când Dumnezeu gândeşte, El foloseşte imagini. Eu nu voi gândi niciodată de capul
meu. Eu voi gândi întotdeauna împreună cu Dumnezeu. Asta înseamnă că voi gândi folosind
imagini, aşa cum este exemplificat în Isaia 1:18.
4. Când Isus i-a învăţat pe oameni, El a folosit imagini (Matei 13:34). Eu voi fi un
vorbitor cu putere. Eu voi comunica folosind imagini.
5. Când Isus a trăit pe pământ, El a slujit folosind vedenia (Ioan 5:19-20). Şi eu voi sluji
folosind imaginile şi vedeniile pe care Domnul mi le dă (cuvinte de înţelepciune, cuvinte de
cunoştinţă, deosebirea duhurilor, profeţia).
6. Dumnezeu a afirmat că unul dintre modurile de bază prin care El comunică cu noi este
visul şi vedenia (Numeri 12:6; Fapte 2:17). Eu Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru această metodă
de comunicare de bază pe care a creat-o şi o voi folosi!
7. Dumnezeu ne sfătuieşte prin visuri şi vedenii (Psalm 16:7). Dacă eu nu interpretez
simbolistica vidurilor mele, ratez sfaturile pe care mi le dă Dumnezeu noaptea!
8. Vederea spirituală este mai bună decât orbirea spirituală (Isus a vindecat orbul – Marcu
10:46-52). Da, eu pot merge prin viaţă fiind mort spiritual, dar nu trebuie să fac asta!
9. Cina Domnului foloseşte imagini („Acesta este sângele Meu, acesta este trupul Meu,
faceţi asta în amintirea Mea“ – Ioan 6:53-54; 1 Corinteni 11:23-25). Nu aş putea aprecia
plinătatea puterii Cinei Domnului dacă nu-i pot aprecia imagistica.
10. Transformarea personală apare când ne uităm la tărâmul spiritual (2 Corinteni 3:18;
4:18). Văd cum Isus răspunde situaţiei cu care mă confrunt şi răspund la fel. Mă bazez pe
răspunsul lui Hristos.
11. Imaginile sunt puternice şi produc credinţă în inimă (Geneza 15:1,5-6). Eu am nevoie
de vedenii de la Dumnezeu pentru ca inima mea să poată fi aprinsă de credinţă divină.
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12. Biblia este plină de imagini, visuri, vedenii, metafore, comparaţii, pilde şi imagini (de
la Geneza la Apocalipsa). Dacă dau la o parte toate imaginile din Biblia mea, va fi chiar foarte
subţire!
13. Rugăciunile noastre trebuie să fie pline de imagini (Psalm 23). Imaginile însufleţesc
rugăciunea!
14. Închinarea noastră trebuie să fie plină de imagini (Psalm 36:5-6). Imaginile
energizează închinarea!
Nu vreau să las deoparte toate beneficiile pe care le primesc din folosirea ochilor inimii
mele. Chiar dacă unii sunt temători, nu voi goli experienţa mea creştină de aceste lucruri. Teama
trebuie să fie şi va fi depăşită în viaţa mea şi experienţa creştină completă va fi a mea!
Să scriem în jurnal despre folosirea vedeniei
Vorbirea duhului tău trebuie să fie vorbirea Duhului Meu, şi va fi, dacă te centrezi şi te
focusezi asupra Mea. Când te uiţi direct şi numai la Mine, impresiile intuitive pe care le primeşti
sunt de la Mine.
Doamne, când spui „uită-te la Mine“, Te referi la vedenie interioară?
Nu este absolut neapărat, deşi este foarte util. Aminteşte-ţi modelul Fiului Meu. El a văzut
şi a auzit. Uitarea cu vedenie interioară facilitează o curgere uşoară, pură. Dar curgerea poate
veni prin dependenţă interioară – pur şi simplu prin „a te baza pe“. Când te vei uita la Mine, vei
descoperi că intuiţia se dezvoltă dincolo de cunoaşterea subconştientă, spre lucrurile pe care Eu
le dezvălui.
Vedenia şi vindecarea interioară
Eu definesc vindecarea interioară ca „a-L lăsa pe Dumnezeu să înlocuiască imaginile din
galeria de artă a minţii noastre, substituindu-le pe cele care nu-L au pe El în ele cu cele care Îl au
pe El“. Dacă ne uităm înapoi la o scenă dureroasă şi Isus nu este acolo, în mod evident este o
imagine mincinoasă, din moment ce Isus este mereu prezent. Noi trebuie să înlocuim imaginea
care conţine minciuna (Isus nu a fost acolo) văzând adevărul, că Isus era acolo mişcându-Se,
iubind şi vindecând. Atunci inimile noastre vor fi vindecate.
Un exemplu de folosire a vedeniei în vindecarea interioară în Noul Testament este în
capitolul 21 din Ioan, unde Isus vindecă durerea profundă din inima lui Petru, cauzată de faptul că
s-a lepădat de trei ori de Domnul lui (şi Matei 26:69-75). Pentru o vindecare profundă, de durată,
Isus a folosit imaginarul pentru a aprofunda realitatea iertării şi dragostei pe care El i le oferea lui
Petru.
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Şi durerea şi vindecarea s-au petrecut (1) în zori, (2) în jurul unui foc, şi (3) implicând o
mărturisire întreită. Domnul a prilejuit o întâlnire care a servit să-i amintească lui Petru de
lepădarea lui.
Aici Domnul a arătat câte ceva din ce poate face „drama“ în mâinile Lui prin vindecarea
amintirii şi echiparea pentru slujire. Simultan erau prezente în mintea şi inima lui Petru ce a fost
şi ce urmează să fie – un moment de imaginaţie şi curăţare intense şi profunde, când Isus l-a
reconfirmat pe Petru de trei ori să se ducă iar în misiune şi să pască oile Lui (chiar dacă el tocmai
comisese o gafă colosală). Isus Şi-a revelat dragostea şi acceptarea pentru slăbiciunea lui Petru şi
a spus: „Continuă“. Poate fi comparat foarte bine cu folosirea de către Domnul a „dramei“ în
pilde; pentru toţi cei receptivi, „povestea mea este spusă“. Domnul este la lucru în această
activitate. Este în centrul slujirii Lui. Dacă Biserica vrea să vindece inima omului, trebuie să ne
simţim confortabil spunând poveşti şi intrând în ele.

Exemple de jurnal în ambele direcţii
Robert – Dumnezeu vindecă rănile inimii
Fiul Meu, ai primit mult prin vindecare şi progresul tău a fost bun. Deşi ai slujit în aceste
tărâmuri şi ai primit tu însuţi vindecare în anumite momente din viaţa ta, ai fost totuşi puţin cinic
în legătură cu anumite domenii ale vindecării interioare. Din cauza acestei laturi cinice ale tale
Eu nu am putut atinge anumite zone din viaţa ta, şi de aceea ai primit doar o măsură de libertate
în privinţa anumitor lucruri.
Situaţia pe care ai menţionat-o la vârsta de 12 ani este clară şi în mintea Mea, pentru că
am fost acolo şi am văzut tot. Singurul lucru este că în acele zile tu nu Mă cunoşteai şi nu erai
conştient de prezenţa Mea, sau de faptul că Mie chiar Îmi păsa de tine. Dar Mie Îmi păsa de tine,
întotdeauna Mi-a păsat. La acel moment erai foarte introvertit, nesigur şi plin de anxietate. Asta
din cauza trăsăturilor moştenite şi a unor circumstanţe din familie pe care nu le puteai controla.
Această situaţie în mod normal nu te-ar fi rănit deloc dacă ai fi fost întreg la momentul
când te-ai confruntat cu ea, dar tu nu ai fost. Credeai că eşti, dar nu erai. De aceea îţi poţi aminti
de asta în detalii foarte vii. A avut un efect profund asupra ta, atât de mare, încât ai devenit,
dintr-un elev de A şi B, un elev cu media C. Ţi-ai pierdut treptat interesul pentru şcoală şi abia
aşteptai să pleci. Îţi aminteşti asta, fiul Meu?
Da, Doamne, îmi amintesc.
Vreau să vizitezi iar în rugăciune acea sală de clasă, dar de această dată mergem
împreună. Ce vezi?
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Te văd, Doamne, stând lângă mine când el îşi bate joc de mine.
Ce îţi fac?
Doamne, Te apleci spre mine, mă înconjori cu braţele Tale şi spui: „Este în regulă, e doar
o glumă, el nu vrea să spună nimic cu asta, nu o pune la inimă. Te iubesc exact aşa cum eşti, nu
le eşti inferior. Aşa că ţine capul sus, tu eşti al Meu şi nu ştii asta încă, dar Eu am planuri mari
pentru tine pe viitor.“ Mă simt sigur având braţele Tale în jurul umerilor mei. Mă simt protejat şi
am pace.
Acum, vreau să-l ierţi pe domnul Green şi pe colegii tăi de clasă.
Doamne, îi iert pentru remarcile lor nepăsătoare. Te rog să curăţeşti gândurile mele în
părţile conştientă, inconştientă şi subconştientă ale minţii mele şi să le umpli cu gândurile Tale. Îţi
mulţumesc, Doamne, pentru că mi-ai arătat asta şi m-ai vindecat!
Acum, fiul Meu, mergi în dragostea Mea şi să ştii că Eu sunt mereu cu tine. Să mai ştii că
din cauza asta te-ai comparat cu alţii şi te-a simţit uneori inadecvat şi descurajat. Dar azi te-am
eliberat.
xxx
Darin din Coreea – vindecare interioară
Iată trei mărturii despre cum [acest mesaj] m-a ajutat să trăiesc „viaţa din belşug“:
Mergeam la seminar în Kansas City şi conduceam un autobuz şcolar pentru a-mi ajuta familia.
Într-o zi am înlocuit un şofer pe o rută de liceu. Şoferul care mergea de obicei îi lăsa pe copii la
casele lor în loc să-i lase în staţiile de pe drum. Când am început să las copiii în staţii în loc de
casele lor, ei au început să mă agreseze verbal. În toată viaţa mea nu mă mai strigase cineva cu
nume atât de urâte. Când am ajuns la capătul rutei eram gata să parchez autobuzul, să las cheile şi
să demisionez pur şi simplu! Eram atât de rănit emoţional.
Câţiva ani mai târziu, simţind încă durerea, L-am întrebat pe Dumnezeu în rugăciune:
„Unde erai Tu?“ Când am închis ochii şi m-am gândit iar la acea situaţie, am putut să-L văd pe
Hristos stând în spatele meu când conduceam autobuzul. Am putut vedea că durerea cauzată de
săgeţile verbale ale puştilor se înfigeau în spatele lui Isus Hristos. El fusese cu mine tot timpul,
stând pur şi simplu în spatele meu când conduceam şi fiind scutul meu. De atunci, când îmi
amintesc de această situaţie, tot ce pot să văd este Isus Hristos stând în spatele meu şi acoperindumă. Nu mai simţeam nicio durere. Ce eliberare! Îţi mulţumesc, Hristos Isus!
Când eram copil, intram în bucluc destul de des, ca cei mai mulţi copii. Când mama mea
mă pedepsea (aşa cum e corect să facă mamele), ea mă trimitea în camera mea. Trebuia să stau în
camera mea până când putem ieşi fără să plâng. Problema era că, atunci când eram în camera mea
şi plângeam, întotdeauna vroiam să vină mama la mine şi să mă iubească. Nu suferinţa fizică mă
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durea, ci suferinţa emoţională de a mă gândi că eram abandonat sau respins de mama mea. (Te
rog să ţii cont de faptul că am avut părinţi grozavi şi sunt sigur că ei nu aveau habar de ce
simţeam eu.)
Ca adult, şi simţind încă această durere emoţională a respingerii, L-am întrebat pe
Dumnezeu în rugăciune: „Unde erai Tu?“ Când am închis ochii şi m-am gândit iar, L-am putut
vedea pe Hristos stând în spatele meu, punându-Şi braţele în jurul meu şi ţinându-mă aşa când
eram în camera mea. El era acolo tot timpul, iubindu-mă. Îmi oferă atât de mult confort chiar şi
când scriu despre asta acum. De atunci, când mă gândesc la acea situaţie, tot ce pot vedea este
Hristos Isus îmbrăţişând un băieţel, pe mine. E greu să mai simţi durere în legătură cu această
situaţie. Îţi mulţumesc, Hristos Isus, pentru că m-ai îmbrăţişat.
Când aveam patru ani, îmi amintesc că eram sâcâit de un huligan local pe nume Kenny.
Îmi amintesc că eram în casa lui veche şi murdară de cărămidă şi am fost agresat verbal. Am fost
foarte rănit. Chiar şi ca adult, la peste 30 de ani, amintirea aceea încă îmi provoca multă durere şi
mă făcea să simt nevoia de răzbunare.
Într-o zi, în rugăciune, L-am întrebat pe Dumnezeu: „Unde erai Tu?“ Când am închis
ochii şi m-am gândit la acea situaţie, L-am putut vedea pe Hristos Isus stând pur şi simplu lângă
mine, cu mâna Lui dreaptă pe umărul meu drept. El avea înălţimea unui adult. Simpla Lui
prezenţă lângă mine mi-a alinat durerea emoţională.
Am fost curios să aflu şi de ce acest incident aparent minor a lăsat urme atât de dureroase
pentru mai mult de 30 de ani. Am simţit că Dumnezeu spune: Lucrurile care se întâmplă copiilor
mici au un impact mare asupra vieţilor lor. Singurul sentiment pe care-l am acum faţă de Kenny
este compasiunea. Îmi pare rău pentru el. Cât e de groaznic să fii atât de singur încât să trebuiască
să sâcâi oamenii din jur pentru a căpăta un sentiment de alinare. Îţi mulţumesc, Doamne Isuse,
pentru prezenţa Ta şi vindecarea Ta.“
xxx
Jean din Anglia – zdrobire
Doamne, Te rog vorbeşte-mi despre această Şcoală de Pregătire pentru Ucenicizare în
timp ce merg prin aceste tărâmuri minunate. Doamne, simt prezenţa Ta, apropierea Ta în
frumuseţea acestui loc.
Ce vezi când stai întins pe pământ?
Doamne, văd multe castane căzute. Unele sunt expuse complet, învelişul lor tare,
înţepător, s-a rupt de mult şi ele sunt luminoase şi strălucitoare.
Ce altceva mai vezi?
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Doamne, unele au doar o crăpătură în învelişul lor, altele sunt parţial descoperite şi unele
sunt încă necoapte şi sunt în copaci.
Copilul Meu, aceasta este o imagine a diferitelor stadii ale copiilor Mei în această şcoală.
Unii M-au lăsat să dau la o parte învelişurile lor tari pe care şi le-au pus în jur pentru protecţie.
Ei sunt deschişi şi expuşi şi Duhul Meu cel Sfânt va continua să facă o lucrare profundă în vieţile
lor. Alţii sunt parţial deschişi şi, când puterea Duhului Sfânt este eliberată, lanţurile lor se vor
rupe. Alţii sunt în diferite etape ale deschiderii, şi unii nu sunt gata acum. Îţi aminteşti de
crisalide? Nu este scopul Meu să forţez învelişurile să se rupă înainte ca procesul de maturizare
să fie complet. Dacă ajuţi fluturele să rupă învelişul el va suferi şi va muri. Timpul Meu este
întotdeauna perfect. Aşa că lasă-Mă să încep şi pe oamenii Mei lasă-i să răspundă în ritmul lor.

Aplicaţie personală
În jurnalul tău de pe caiet sau din computer, scrie următoarea întrebare: „Doamne, ce vrei
să-mi spui despre ideile prezentate în acest capitol?“ Acum linişteşte-te într-un decor confortabil
cu El. Acordează-te la curgere şi scrie ce îţi răspunde El. Împărtăşeşte cu sfătuitorii tăi spirituali
pentru confirmare.
Resurse gratuite online pentru a aprofunda aceste adevăruri sunt disponibile la:
www.cwgministries.org/FreeBooks
• Echilibrat înaintea Dumnezeului atotputernic
• Întrebări pentru a-i ajuta pe alţii să vadă vedenii
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CAPITOLUL 9

Cheia #4: Jurnalul în ambele direcţii

Am ajuns la a patra cheie esenţială pentru a auzi vocea lui Dumnezeu:
• Cheia #1: Recunoaşte vocea lui Dumnezeu ca gânduri spontane care îţi vin în minte.
• Cheia #2: Linişteşte-te astfel încât să poţi auzi vocea lui Dumnezeu.
• Cheia #3: Uită-te după o vedenie când te rogi.
• Cheia #4: Notează curgerea de gânduri şi imagini care vine la tine (jurnal în ambele
sensuri).

Jurnalul în ambele direcţii: O cale de a discerne vocea lui Dumnezeu
Aşa cum ştii deja din discuţia anterioară, ca şi din numeroasele exemple pe care le-ai citit,
jurnalul în ambele direcţii este o metodă biblică ce te poate ajuta să creşti în a discerne vocea lui
Dumnezeu în inima ta. A fost un instrument mai util pentru mine, probabil instrumentul cheie
care m-a învăţat să deosebesc vocea lui Dumnezeu. Jurnalul în ambele sensuri, sau pur şi simplu
jurnalul, termenul pe care îl folosesc eu, este în esenţă notarea rugăciunilor tale şi a ceea ce simţi
că sunt răspunsurile lui Dumnezeu. Psalmii sunt un exemplu al acestui proces, ca şi cărţile
prorocilor şi Apocalipsa. Clar este o experienţă biblică normală.
Ca să fiu exact, încerc să spun jurnal în ambele sensuri pentru a mă asigura că oamenii
ştiu că vorbesc despre un dialog cu Dumnezeu în care amândoi, tu şi Dumnezeu, vorbiţi şi tu
notezi tot. Dacă spun doar jurnal, mă refer tot la jurnalul în ambele sensuri. În jurnalul în ambele
sensuri vreau ca Dumnezeu să vorbească mai mult, din moment ce cuvintele Lui sunt viaţă (Ioan
6:63), nu ale mele.
Biblia ne spune clar să nu rostim multe cuvinte când suntem în faţa tronului Lui şi să-L
lăsăm pe El să vorbească în cea mai mare parte a timpului. Asigură-te că faci asta!
Păzeşte-ţi piciorul când intri în Casa lui Dumnezeu şi apropie-te mai bine să asculţi,
decât să aduci jertfă nebunilor, căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta. 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).
Unii oameni m-au întrebat dacă nu este adevărat că poruncile şi exemplele legate de jurnal
pe care le găsim în Scriptură sunt diferite de jurnalul pe care îl practicăm noi, din moment ce în
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Biblie toate lucrurile scrise în jurnal au devenit Cuvântul lui Dumnezeu. Nu! În 1 Cronici 28:1219 avem un exemplu de jurnal care nu a devenit Scriptură, exemplificând procedura exactă pe
care o recomandăm noi. În 1 Cronici 28:19, David spune: „Domnul mi-a făcut cunoscute toate
lucrările izvodului acestuia, însemnându-le cu mâna Lui“. Ce a primit el a fost descrierea
templului, care nu este consemnată în întregime în Scriptură.
Dumnezeu vorbeşte cu copiii Lui în cea mai mare parte a timpului. Dar adesea noi nu
distingem vocea Lui de propriile noastre gânduri şi de aceea suntem timizi în a umbla prin
credinţă. Dacă putem învăţa să deosebim clar vocea Lui vorbindu-ne din interior, vom fi mult mai
încrezători în umblarea noastră în Duhul. Jurnalul este o modalitate de a sorta gândurile lui
Dumnezeu.
Unul dintre cele mai mari beneficii în folosirea unui jurnal în timpul comuniunii tale cu
Dumnezeu este acela că îţi permite să primeşti liber curgerea spontană de idei care îţi vine în
minte, crezând prin credinţă că ele vin de la Isus, fără să le scurtcircuitezi făcându-le subiectul
unei îndoieli raţionale sau senzoriale în timp ce le primeşti. Jurnalul îţi permite să scrii în
credinţă, crezând că revărsarea de gânduri şi imagini este de la Domnul şi ştiind că le vei putea
testa mai târziu.
Am descoperit că înainte să încep să ţin un jurnal eu Îi puneam lui Dumnezeu o întrebare
şi imediat ce îmi venea în minte un răspuns începeam să mă întreb dacă ideea era de la Dumnezeu
sau de la mine.
Făcând asta, eu scurtcircuitam curgerea intuitivă a Duhului Sfânt prin faptul că o făceam
subiectul scepticismului raţional. Curgerea de la Dumnezeu este arestată de îndoială. Cel care
vine la Dumnezeu trebuie să vină prin credinţă (Evrei 11:6). Eu primeam o idee de la Dumnezeu
şi mă îndoiam că era de la El şi de aceea nu mai primeam. Acum, notându-le, pot primi pagini
întregi prin credinţă, ştiind că voi avea suficient timp să le testez mai târziu.
Să ai un jurnal uşurează enorm curgerea de rhema în inima ta. De asemenea, un jurnal îţi
ţine mintea ocupată când primeşti cuvintele lui Dumnezeu. Mintea mea vrea să facă ceva în timp
ce eu primesc revelaţie de la Dumnezeu. Dacă îi spun să se liniştească şi să nu facă nimic, face o
criză şi începe să critice fiecare cuvânt pe care îl scriu. Aşa că îi spun minţii mele să mă ajute să
scriu cuvintele corect. Chiar dacă nu scriu extraordinar de bine, mintea mea este fericită să fie de
ajutor. Jurnalul face ca mintea mea să fie de partea mea, ca un sprijin în întâlnirea divină, mai
degrabă decât un critic al acesteia.
Un alt avantaj al notării revelaţiei este dat în Habacuc 2:2-3. Lui Habacuc i s-a spus că
trebuie să scrie ce primeşte, deoarece va fi o scurtă perioadă de timp până când se va întâmpla. De
aceea jurnalul tău devine ceva care îţi aminteşte cu acurateţe de revelaţia pe care Dumnezeu ţi-a
dat-o şi care încă nu s-a întâmplat.
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După ce am avut un jurnal mai mult de 30 de ani, nu pot exprima pe deplin cât mi-a
adâncit el relaţia cu Hristos. A fost unul dintre instrumentele cele mai utile pe care le-am
descoperit pentru a creşte în Duhul.
Diferenţa dintre jurnal şi scrierea automată
Evident, scrierea automată este falsificarea de către satan a jurnalului. Cei care au
experimentat scrierea automată înainte de a deveni creştini îmi spun că în scrierea automată un
duh vine şi controlează mâna persoanei, pe când în jurnal este o curgere spontană de idei născute
de Dumnezeu în inimile lor şi notate apoi în jurnalele lor de o mână liberă, aflată sub controlul
acelei persoane. De aceea, în jurnal este implicată întreaga fiinţă, inima, mintea şi călăuzirea de
către minte a mâinii în scris, în timp ce în scrierea automată nu este implicată decât o mână
amorţită. Restul persoanei este evitat de duhul rău care controlează mâna.
Diferenţa dintre Jurnal şi adăugirile la Scriptură
O obiecţie adusă jurnalului este că pare să se apropie periculos de mult de a scrie noi
pagini de Scriptură, adăugând, astfel, ceva la Cuvântul lui Dumnezeu.
Unii iau această obiecţie şi o folosesc împotriva auzirii de la Dumnezeu în orice mod în
afară de citirea Scripturilor. Este o obiecţie sinceră şi nu trebuie să lăsăm la o parte problema cu
uşurinţă.
Biblia este completă şi ea conţine revelaţia pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea pentru a ne
oferi mântuire şi pentru a ne restaura la o viaţă de părtăşie cu El. Nimic nu trebuie adăugat la asta!
Este inspirată de Duhul Sfânt şi a fost Cartea cel mai bine vândută în întreaga istorie, chiar şi
după 2.000 de ani.
Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu le mai vorbeşte copiilor Lui. Dimpotrivă, Biblia spune
că Dumnezeu continuă să ne vorbească aşa cum a făcut-o de la Geneza la Apocalipsa (Ioan
10:27). Noi încă ieşim la plimbare cu Dumnezeu în grădină în răcoarea dimineţii şi dialogăm cu
El. Asta nu înseamnă că toate dialogurile noastre personale au nevoie acum să devină Scriptură.
Nu, e vorba doar de doi prieteni care îşi împărtăşesc dragostea împreună. Jurnalul nostru nu
devine Scriptură.

Sugestii practice pentru jurnal
Iată câteva lucruri pe care le-am învăţat şi care te pot ajuta să continui să te bucuri pentru
tot restul vieţii de dialogul cu Dumnezeu prin jurnalul în ambele sensuri:
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1. Deoarece vii să te întâlneşti cu Creatorul şi Susţinătorul tău şi să ai comuniune cu El,
momentul când scrii în jurnal ar trebui să fie când te simţi mai bine şi nu eşti copleşit de oboseală
sau de grijile lumii. Pentru mine cel mai bine găsesc că e dimineaţa devreme. Alţii cred că în toiul
nopţii e cel mai bine pentru ei. Găseşte cel mai bun moment pentru tine şi dă-I-l lui Dumnezeu.
2. Este suficient un simplu caiet cu spirală. Dacă ţi-e mai uşor să tastezi, poate vei vrea să
faci asta în loc să scrii de mână. Unii oameni folosesc un echipament de înregistrare şi stau de
vorbă cu Dumnezeu în timp ce conduc maşinile. Ei pur şi simplu rostesc cuvintele care simt că
vin de la Dumnezeu. Eu am văzut că să scriu jurnalul pe computer este cel mai uşor pentru mine.
Pot să tastez mult mai repede decât pot să scriu şi pot să folosesc un program de verificare a
ortografiei când am terminat. Apoi pot să trimit pe e-mail orice părţi din jurnal către consilierii
mei spirituali, să văd părerea lor, şi în general primesc răspuns în 24 de ore.
3. Corectitudinea gramaticală nu este importantă când scrii în jurnal. (Slavă Domnului!)
4. Ţine-ţi jurnalul separat şi foloseşte coduri când este nevoie, ca şi atunci când te rogi în
legătură cu situaţii delicate sau pentru alţi oameni. Când îţi dezvălui sufletul lui Dumnezeu şi El
te sfătuieşte, o parte din materialul tău va avea caracter privat şi ar trebui păstrat confidenţial (de
exemplu, codat). Poţi chiar să vrei să distrugi părţile extrem de delicate după ce ai terminat de
scris.
5. Datează toate intrările în jurnal.
6. Include în jurnalul tău comuniunea cu Dumnezeu, visurile tale şi interpretările lor,
vedeniile şi imaginile pe care Domnul ţi le dă, şi emoţiile personale şi evenimentele care contează
pentru tine (mânii, frici, dureri, anxietăţi, dezamăgiri, bucurii, mulţumiri).
7. Când începi să scrii în jurnal vei vedea că Duhul Sfânt îţi dă vindecare, dragoste şi
afirmare când rosteşte zidire, încurajare şi confort pentru inima ta (1 Corinteni 14:3). El te va
conduce într-o relaţie de dragoste mai deplină cu Isus şi îţi va oferi încurajarea şi acceptarea de
sine pe care Iubitul Divin vrea să ţi le dea. Apoi, pe măsură ce trece timpul, poţi lăsa ca jurnalul
tău să se extindă într-o curgere de daruri ale Duhului Sfânt (profeţie, cuvânt de înţelepciune,
cuvânt de cunoştinţă, deosebirea duhurilor etc.). Dacă încerci să-ţi foloseşti jurnalul pentru a
cultiva darurile Duhului Sfânt înainte de a-ţi ascuţi, prin folosire, abilitatea de a scrie în jurnal, ai
putea descoperi că greşelile tale te vor da înapoi atât de tare, încât îţi va fi greu să continui să
foloseşti un jurnal. După ce te-ai obişnuit serios să foloseşti jurnalul, vei descoperi că darurile
Duhului Sfânt încep să curgă natural prin el. Lasă-le să vină la timpul lor.
8. Să ai o bună cunoaştere a Bibliei, astfel încât Dumnezeu să apeleze la această
cunoaştere când scrii în jurnal. Rhema nu doar că se testează cu Logos, dar se şi construieşte pe
Logos. Dumnezeu i-a spus lui Iosua să mediteze, să mărturisească şi să acţioneze pe baza Legii
lui Dumnezeu zi şi noapte, astfel încât Dumnezeu să-i poată da biruinţă (Iosua 1:8). Dacă îmi
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umplu inima şi mintea şi viaţa cu principiile lui Dumnezeu, şi apoi mă odihnesc în dependenţă de
El într-o anumită situaţie, duhul meu va da naştere, printr-o curgere de gânduri spontane, unei
construcţii perfecte bazate exact pe principii biblice corecte. Astfel eu pot rosti un cuvânt de la
Dumnezeu mai autentic, dătător de viaţă.
Rhema se bazează pe Logos, în asta Dumnezeu, prin Duhul Lui, alege, prin iluminare,
principiile specifice care se aplică şi apoi le pune în ordinea exactă.
Mintea mea nu poate alege şi construi cu precizie comparabilă cu cea a Duhului Sfânt. De
aceea, rhema este fondată pe Logos şi este iluminată de Logos.
9. Dacă vrei ca jurnalul tău să fie mai structurat, poţi folosi primele pagini pentru a
enumera oameni şi elemente pentru care Dumnezeu pune peste tine povara să te rogi regulat. Vei
vrea să fii sigur că rămâi acordat la curgere când te rogi pe marginea acestor liste.
10. Când te aşezi să scrii în jurnal, scrie întrebarea pe care o ai, în loc să te gândeşti doar
la ea. Această acţiune simplă va fi de folos în a facilita răspunsul lui Dumnezeu. Eu scriu măcar
„Bună dimineaţa, Doamne! Ce ai vrea să-mi spui?“
11. Când înveţi arta jurnalului, e bine să scrii în jurnal zilnic până când devine un obicei în
viaţa ta. Apoi ar trebui să te simţi liber să fii spontan în legătură cu jurnalul tău. Eu de obicei scriu
în jurnal de câteva ori pe săptămână.
12. Lasă un rând liber în jurnalul tău când treci de la vorbirea lui Dumnezeu la vorbirea ta
şi invers. Asta te va ajuta să păstrezi mai clar tranziţiile când reciteşti.
13. Reciteşte ce ai scris ultima dată în jurnal înainte să începi intrarea din ziua următoare.
Asta te ajută să verifici dacă ai ascultat de cuvântul rhema anterior.
14. Este bine să revezi întregul jurnal când caietul e plin şi să scrii un mic rezumat al
temelor cheie despre care ţi-a vorbit Dumnezeu. Pune acest rezumat la începutul noului tău jurnal.
15. Am descoperit că de fiecare dată când I-am cerut lui Dumnezeu o dată, datele au fost
mereu greşite. De aceea am încetat să mai întreb. Când Dumnezeu vorbeşte, El spune doar „în
curând“, ceea ce înseamnă oricând în următorii 1.000 de ani! El a spus: „iată, Eu vin curând!“
(Apocalipsa 22:12) şi asta a fost acum 2.000 de ani! El spune „Crede-Mă“. Îţi recomand să nu
ceri nici tu date specifice în jurnalul tău.
16. Dumnezeu ne dă revelaţie pentru domeniile în care El ne-a dat responsabilitate şi
autoritate. O gospodină va primi revelaţie pentru casa şi familia ei. Un soţ va primi revelaţie
pentru cum să aibă grijă de familia lui şi cum să-şi facă treaba la serviciu. Un pastor va primi
revelaţie pentru biserica de care Dumnezeu l-a făcut responsabil. Un antreprenor va primi
revelaţie în ceea ce priveşte deciziile de afaceri. Împreună cu o slujire dată de Dumnezeu vine şi
revelaţia dată de Dumnezeu, pentru a împlini cu înţelepciune acea slujire. De aceea caută
revelaţie în domeniile în care Dumnezeu ţi-a dat responsabilitate.
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Stai departe de acea cursă a eului în care începi să cauţi revelaţie pentru domenii în care
nu te-a pus Dumnezeu. Când Petru I-a cerut lui Isus informaţii despre Ioan, Isus i-a spus în esenţă
că nu era treaba lui şi că el ar trebui să fie preocupat să fie ascultător în ce i-a vorbit lui Domnul.
Ca rezultat al curiozităţii lui Petru în legătură cu ceva care era în afara ariei lui de
responsabilitate, în Biserică s-au împrăştiat confuzia şi informaţia falsă (Ioan 21:18-23). Nu vrei
să fii sursa unei asemenea erori!

Măsuri de protecţie când scrii în jurnal
Următoarele recomandări vă vor permite să experimentaţi pe deplin beneficiile jurnalului.
1. Cultivă un duh smerit, dispus să înveţe. Nu permite niciodată atitudinea „Dumnezeu
mi-a spus, şi asta e“. Toată revelaţia trebuie testată. Când înveţi orice abilitate nouă greşelile sunt
inevitabile. Acceptă-le ca parte a procesului de învăţare şi continuă.
2. Cunoaşte bine Biblia, astfel încât să poţi testa rhema ta cu Logos.
3. Fii angajat pe deplin să împărtăşeşti cu doi sau trei consilieri spirituali, în mod constant.
Umblă împreună cu alţii care caută intimitate spirituală cu Dumnezeul Atotputernic.
Înţelege că până când este confirmat jurnalul tău trebuie privit ca „ce crezi tu că spune
Dumnezeu“. Timpul este şi el un factor care confirmă, deoarece „înţelepciunea este dovedită de
roadele ei“ (Iacov 3:13-17; Luca 7:35).
4. Uneori pot să notez ceva şi curgerea se opreşte sau pare că devine impură sau
neobişnuită. În acest caz, presupun că mi-am luat ochii de la Domnul. Pur şi simplu mă
concentrez iar şi Îl rog pe Dumnezeu să vorbească din nou, pentru că simt că m-am abătut de pe
cale. Domnul este întotdeauna îndurător şi repetă şi de obicei pot să văd unde L-am pierdut.
5. Verifică să fii sigur că experienţele tale din jurnal te conduc la o mai mare plinătate şi
abilitate de a iubi şi de a împărtăşi despre Dumnezeu. Dacă experienţele tale devin distructive
pentru tine, contactezi duhul greşit şi ar trebui să-l cauţi imediat pe consilierul tău spiritual.
Limitează-ţi jurnalul la categoriile date în Noul Testament pentru profeţie
După mulţi ani în care am scris eu personal în jurnal şi i-am învăţat pe alţii, am ajuns la
concluzia că jurnalul este similar cu profeţia personală, în care Domnul îţi vorbeşte direct. De
aceea este foarte înţelept să-ţi limitezi jurnalul la cele trei categorii date în 1 Corinteni 14:3 –
zidire, încurajare şi mângâiere.
Zidire înseamnă „a construi“, astfel că jurnalul tău te va ridica. El îţi împuterniceşte
credinţa şi te face mai puternic în umblarea ta cu Dumnezeu.
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Încurajare înseamnă a îndemna spre un anume stil de viaţă, aşa cum este încurajarea dată
de Isus femeii prinse în adulter: „Du-te şi să nu mai păcătuieşti“. Alte exemple sunt: „Iubeşte-ţi
soţia“ sau „Iart-o pe această persoană“, sau „Să arăţi milă, nu judecată“. Toate acestea sunt
îndemnuri la un anumit mod de viaţă.
Mângâiere înseamnă a sfătui, a întări, a turna balsam vindecător. Când Dumnezeu te
iubeşte pur şi simplu şi te vindecă, asta e mângâiere.
Vezi tu, jurnalul este de bază pentru a construi o relaţie de dragoste între tine şi
Dumnezeu. În jurnalele noastre, Dumnezeu ne va chema să ne odihnim, să credem, să avem
credinţă, indiferent de ce rezultate vor fi. Şi pentru că noi credem, avem credinţă şi încredere, noi
ne maximizăm oportunităţile ca harul supranatural al lui Dumnezeu să lucreze în vieţile noastre şi
în vieţile altora. Viaţa merită trăită pentru că nu suntem plini de negativism. Aşa că Dumnezeu
trebuie să ne cheme la credinţă, şi El o va face iar şi iar.
Pune întrebările corecte!
Pe măsură ce ne continuăm relaţia cu Domnul, noi vrem să discutăm aspecte importante
cu El: „Doamne, ar trebui să accept acest serviciu care mi s-a oferit? Ar trebui să cer această
persoană în căsătorie? Ar trebui să continui să merg la această biserică? Ce ar trebui să-i spun
acestei persoane care este mânioasă? Este aceasta casa pe care ar trebui să o cumpărăm? Ce ar
trebui să fac pentru a-mi îmbunătăţi starea de sănătate şi a primi vindecare?“
Isus a declarat că Tatăl ştie numărul de fire de păr din capul tău (care se schimbă de câte
ori dai cu peria prin el!) şi că El vede chiar şi când cade o pasăre. Lui Îi pasă de fiecare aspect din
viaţa ta şi El vrea ca tu să cunoşti voia Lui. El vrea să iei decizii înţelepte şi El oferă harul Lui
pentru a-ţi da tărie să creşti în fiecare zi în sfinţenie. El este mulţumit când tu Îi ceri înţelepciune
şi ţi-o va da cu generozitate (Iacov 1:5). Aminteşte-ţi doar să-ţi păstrezi inima pură, nepermiţând
niciunui idol (voia ta proprie) să distorsioneze rhema pură de la Dumnezeu pentru tine.
Dar este foarte uşor pentru aceste întrebări legate de direcţie („Ar trebui să cer această
persoană în căsătorie?“) să se schimbe subtil şi să devină o întrebare predictivă despre viitor:
„Doamne, cu cine mă voi căsători? Mă voi căsători cu această persoană? Voi obţine acest loc de
muncă? Va fi acceptată oferta noastră pentru această casă? Când voi primi această mărire de
salariu? Va fi vindecată această persoană?“
Acestea sunt întrebările care ne vor băga în bucluc! În întreaga Biblie sunt interdicţii
repetate referitoare la a căuta sau a asculta ghicitoare sau vrăjitoare – care pretind că prevăd
viitorul.
Ziua de mâine Îi aparţine Domnului şi El vrea ca noi să-i facem faţă înarmaţi doar cu
credinţa în El.
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În plus, întrebările despre consecinţe viitoare aproape întotdeauna presupun voinţa altei
persoane. Asta le face întotdeauna ca un flux (Ezechiel 33:13-16; Ieremia 18:7-10). Dumnezeu
poate să-ţi spună voia Lui în Scripturi sau în jurnalul tău, dar din nefericire omul păcătos nu
acţionează întotdeauna conform voii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea ca cineva să piară, ci ca
toţi să vină la pocăinţă. Totuşi, din păcate sunt unii care nu se pocăiesc şi pier. Câtă vreme
oamenii au voinţă liberă, viitorul este fluid.
Când Iona a prezis viitorul şi le-a spus ninivenilor că vor fi distruşi în 40 de zile (Iona
3:4), asta nu s-a întâmplat pentru că ninivenii s-au pocăit şi de aceea Dumnezeu nu a făcut ce
spusese că va face. Când Dumnezeu i-a spus lui Israel că El le-a dat Ţara Promisă (Exod 12:25),
ei au sfârşit prin a muri în pustiu şi prin a nu primi binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că nu sau încrezut în El. Înţelegerea mea este că atunci când Dumnezeu spune că El va face ceva, acel
lucru este valabil pentru tine juridic vorbind dacă vrei să mergi după el şi te lupţi legal pentru el.
Şi dacă El spune că vine o calamitate, ea poate fi evitată prin pocăinţă. De aceea eu cred că
viitorul poate fi schimbat în mare măsură.
Din proprie iniţiativă, Dumnezeu poate alege să ne spună ceva despre viitorul nostru, mai
ales în domeniile promisiunilor Lui pentru noi şi ale planurilor Lui pentru noi. Dar El va răspunde
de obicei cererilor noastre prea curioase de a afla mai multe detalii decât ne-a dat El deja cu
încurajarea „Încrede-te în Mine“. Dacă insistăm în continuare şi punem întrebări la care El deja a
refuzat să răspundă, de obicei vom primi un răspuns de la un duh mincinos sau un răspuns
conform cu propriile noastre dorinţe. Dacă cerem să ştim mai mult decât vrea să ne împărtăşească
Dumnezeu ne deschidem la înşelăciune.
Domnul i-a spus asta prietenului şi mentorului nostru Maurice Fuller în jurnalul lui: „Voia
Mea nu este de închiriat. Nu este de vânzare. Nu este ca tu să pui întrebări, ca unui oracol. Voia
Mea este simplă pentru cei care vor face voia Mea.“
Maurice ne mai dă următoarele informaţii referitor la această întrebare:
Aşa cum ai spus, jurnalul nu este un fel de Tablă Ouija. Nu putem folosi jurnalul ca pe un
mod de a ocoli împotrivirea lui Dumnezeu de a ne dezvălui anumite lucruri. Jurnalul – ca şi
auzirea mai naturală lui Dumnezeu în duhul nostru – ne permite să auzim ce vrea să ne spună
Dumnezeu. Nu este o metodă de a-L convinge pe Dumnezeu să ne spună ceva ce El nu vrea să ne
dezvăluie.
Vrăjitoria, aşa cum discerneţi în mod corect, caută cunoaşterea viitorului pentru beneficiul
nostru personal (şi poate egoist sau chiar rău). De fapt, anumiţi practicanţi ai vrăjitoriei au
dezvoltat abilitatea de a păcăli demonii să le divulge informaţii pe care ei la început nu vor să le
dezvăluie. Deuteronom 18 ne interzice cu desăvârşire să practicăm vrăjitoria, dar, mai mult decât
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atât, acest pasaj şi altele ne interzic să ne apropiem de Dumnezeu şi să încercăm să-L folosim aşa
cum practicanţii vrăjitoriei folosesc duhurile familiare lor.
Să nu iei în deşert numele DOMNULUI Dumnezeului tău este de fapt o interdicţie la
adresa lui Israel (şi a noastră) de a folosi numele lui Dumnezeu ca un talisman sau de a încerca să
ne apropiem de Dumnezeu ca în vrăjitorie, încercând să invocăm informaţie de la El. Dumnezeu
nu permite să fie invocat sau înşelat să ofere informaţie ca şi cum El nu ar fi decât o Tablă Ouija.
Percepţia mea în legătură cu a primi informaţie de la Dumnezeu este că, spre deosebire de
vrăjitorie, Dumnezeu conectează revelaţia Lui pentru noi cu ceea ce face El în vieţile noastre la
acel moment. Poate nu e benefic sau util pentru noi să ştim anumite lucruri la un anumit moment
din viaţa noastră. El poate să ne refuze cunoaşterea viitorului cu înţelepciune şi dragoste pentru
binele nostru superior. Noi nu decidem ce vrem să ne spună Dumnezeu şi apoi încercăm să-L
convingem să Se conformeze cu agenda noastră imperfectă.
Dumnezeu ne spune ce vrea El să ştim şi când vrea El să ştim asta. Dumnezeu ne poate
spune câte puţin din timp în timp, în loc de tot deodată, pentru că El nu-Şi face toată lucrarea în
noi dintr-odată. Abordarea noastră ar trebui să fie întotdeauna, după părerea mea, nu „Doamne,
spune-mi asta sau asta“, ci „Ce vrei să-mi spui despre asta sau asta?“
Sigur că Dumnezeu ne poate vorbi în detaliu despre unele lucruri din viitorul îndepărtat,
dar este la iniţiativa Lui, nu a noastră. Eu simt că asta este relativ rar, pur şi simplu pentru că de
obicei noi nu putem gestiona prea multă informaţie despre viitorul prea îndepărtat. Dar se
întâmplă şi este o experienţă foarte interesantă să te uiţi cum ajunge să se întâmple.
Sper că vezi diferenţa dintre întrebările „Ar trebui să cer în căsătorie această persoană?“ şi
„Mă voi căsători cu această persoană?“ Prima caută călăuzire personală şi direcţie în legătură cu
ce ar trebui să fac. A doua caută să cunoască viitorul şi presupune voinţa liberă a altei persoane.
Fii atent să pui întrebările corecte în jurnalul tău.
Şi ar trebui să fii conştient de faptul că, şi dacă Domnul spune „Cere-o“, asta nu e o
garanţie că răspunsul ei va fi „da“. Responsabilitatea ta este doar să fii ascultător complet de ceea
ce crezi că îţi spune Domnul. Poţi să nu înţelegi de ce lucrurile se întâmplă aşa chiar şi atunci
când ai fost ascultător. Lucrarea lui Dumnezeu poate să nu îţi fie clară până în veşnicie. Totuşi, tu
trebuie să fii ascultător şi credincios.
O subcategorie a întrebărilor predictive pe care trebuie să le evităm este întotdeauna
populara „Va fi vindecată această persoană?“ Din păcate, mulţi, mulţi oameni şi-au pierdut
încrederea în auzirea vocii lui Dumnezeu, şi chiar în Dumnezeu Însuşi, pentru că au crezut cu
toată inima lor că aveau asigurarea lui Dumnezeu că cineva pe care îl iubeau se va vindeca, şi
totuşi a murit. Trebuie să vă spun că nu înţeleg vindecarea – de ce unii oameni trăiesc şi unii mor.
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Dar voi împărtăşi cu voi concluzia pe care Dumnezeu mi-a dat-o, şi pe care vă încurajez să o luaţi
în calcul şi pentru voi înşivă.
Sunt absolut, 100% convins că e voia lui Dumnezeu să vindece pe toată lumea care vine la
El. Tot ce citesc în Biblie şi tot ce am învăţat despre Tatăl meu prin relaţia noastră personală cere
să fie aşa. Isus i-a vindecat pe toţi cei care au cerut asta şi El a spus că făcea exact ce L-a văzut pe
Tatăl că face. Cred că vindecarea completă este întotdeauna voia lui Dumnezeu. Cred că dacă Îl
întreb pe Domnul dacă este voia Lui să vindece pe cineva răspunsul va fi întotdeauna „da“.
Totuşi, ştiu şi că nu toată lumea este vindecată. Aşa cum am amintit mai devreme, voia
perfectă a lui Dumnezeu nu se împlineşte întotdeauna pe acest pământ. Sunt factori în vindecare
pe care eu pur şi simplu nu i-am înţeles până acum în viaţa mea, în cercetarea şi meditaţia şi
rugăciunea şi experienţa mea.
Aşa că ce fac când cineva pe care îl iubesc este diagnosticat cu cancer? Cred că
Dumnezeu îl va vindeca. Cred că este sigur voia lui Dumnezeu să umble copiii Lui în sănătate şi
să-L slujească 70 de ani (cel puţin). Mă rog cu încredere deplină pentru atingerea vindecătoare a
lui Dumnezeu, scriu în jurnal despre ce alţi paşi ar trebui să facem pentru a promova vindecarea
lui şi împărtăşesc asta cu convingere şi pasiune. Constant stau acordat la impresiile spontane pe
care Duhul mi le poate trimite, astfel încât nimic din mine să nu împiedice puterea lui Dumnezeu
să curgă. Înţeleg că vindecarea este un legământ condiţionat (Exod 25:26) şi astfel îl încurajez săL întrebe pe Dumnezeu dacă sunt condiţii pe care El vrea să le respecte pentru ca vindecarea Lui
să fie eliberată în viaţa lui. Ascultăm ce spune El şi ne supunem instrucţiunilor Lui. Hrănim şi
avem grijă de duhul, sufletul şi trupul lui, astfel încât vindecarea divină să se poată manifesta.
Şi dacă el nu este vindecat? Cred totuşi că sigur voia lui Dumnezeu pentru copiii Lui este
să umble în sănătate. Cred totuşi că voia lui Dumnezeu este întotdeauna să vindece. Nu înţeleg de
ce voia Lui a fost împiedicată în această viaţă şi jelesc pierderea cuiva pe care l-am iubit. Dar nu
permit niciunei circumstanţe, indiferent cât de tragică, să submineze credinţa mea în Dumnezeul
meu. Înţelegerea mea asupra Domnului şi a voii Lui nu se bazează pe condiţii fizice, ci pe
Cuvântul Lui şi pe caracterul Lui imuabil.
Mai multe moduri de a ne testa jurnalul
Să ne întoarcem la întrebarea despre cum pot şti sigur că jurnalul meu vine de la
Dumnezeu. Cum îl testez, ca să păstrez ce este adevărat şi să las deoparte restul (1 Tesaloniceni
5:21)?
În capitolele anterioare am discutat despre unele metode puternice de a discerne dacă
jurnalul nostru este de la Dumnezeu: (1) Când consilierii mei spirituali îşi cercetează duhurile,
inimile lor le spun că este de la Dumnezeu sau nu? (2) Am venit la Domnul cu atitudinea potrivită
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a inimii? (3) Logos confirmă rhema? (4) Au fost ochii mei spirituali aţintiţi asupra lui Isus, sau
aveam un idol în inimă? Dacă toate acestea confirmă că ceea ce ai primit este de la Domnul,
nivelul tău de încredere ar trebui să fie foarte ridicat.
Acum, vreau să construiesc pe baza a ceea ce am învăţat deja şi să adaug o metodologie
pe care am folosit-o mulţi ani şi am găsit-o extrem de folositoare în a distinge adevărul într-o
varietate de zone.

Numele şi caracterul lui Dumnezeu
Tot ce ne spune Dumnezeu este în armonie cu natura Lui de bază. Jurnalul te va ajuta să
ajungi să-L cunoşti personal pe Dumnezeu, dar să ştii ce spune Biblia despre El te va ajuta să
discerni care cuvinte sunt de la El şi când pârâşul poate încearcă să te înşele. Asigură-te că
direcţia rândurilor tale din jurnal se aliniază cu caracterul lui Dumnezeu, aşa cum este descris în
numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt.
Prin jurnal, aceste nume vor deveni cunoştinţă revelatoare pentru tine. Nu doar că vei şti
că un nume al lui Dumnezeu este Iehova-Shalom; Îl vei cunoaşte pe Dumnezeu ca pe Sursa păcii
tale! Sfătuitorul Minunat nu va mai fi doar un titlu al Fiului; va fi o descriere potrivită a
Prietenului tău. Mângâierea Duhului Sfânt nu va mai fi doar o afirmaţie teologică de credinţă, ci
adevărul viu pe care l-ai experimentat.
Aşa că aceste numele sunt date şi ca standard cu care tu să testezi litera şi spiritul
jurnalului rău, şi ca inspiraţie în legătură cu modurile în care poţi să te aştepţi ca Dumnezeul
Triunic să ţi Se facă cunoscut când petreci timp cu El.
Numele Tatălui
Iehova-Ire (Domnul poartă de grijă) – Geneza 22:14
Iehova-Rafa (Domnul Vindecătorul meu) – Exod 15:26
Iehova-Nisi (Domnul Steagul meu) – Exod 17:15
Iehova-Shalom (Domnul Pacea mea) – Judecători 6:24
Iehova-Raah (Domnul Păstorul meu) – Psalm 23:1
Iehova-Tidchenu (Domnul Neprihănirea mea) – Ieremia 23:6; 33:16
Iehova-Şama (Domnul este aici) – Ezechiel 48:35
Atotputernic – Geneza 17:1
Judecător – Geneza 18:25
Cetăţuie – 2 Samuel 22:2
Domnul domnilor – Deuteronom 10:17

160

Tată ceresc – Matei 6:26
Sfântul lui Israel – Psalm 71:22
Cel Preaînalt – Deuteronom 32:8
EU SUNT – Exod 3:14
Numele Fiului
Mijlocitor – 1 Ioan 2:1
Atotputernic – Apocalipsa 1:8
Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre – Evrei 12:2
Pâinea Vieţii – Ioan 6:35
Căpetenia Mântuirii – Evrei 2:10
Păstorul cel mare – 1 Petru 5:4
Mângâierea lui Israel – Luca 2:25
Piatra din capul unghiului – Psalm 118:22
Sfetnic – Isaia 9:6
Creator – Ioan 1:3
Soarele care răsare – Luca 1:78
Eliberator – Romani 11:26
Comoara tuturor neamurilor – Hagai 2:7
Uşa – Ioan 10:7
Păstorul cel Bun – Ioan 10:11
Căpetenie – Matei 2:6
Emanuel – Isaia 7:14
Cel Neprihănit – Fapte 7:52
Împăratul împăraţilor – 1 Timotei 6:15
Mielul lui Dumnezeu – Ioan 1:29
Legiuitorul – Isaia 33:22
Viaţa – Ioan 14:6
Lumina Lumii – Ioan 8:12
Adevărata Lumină – Ioan 1:9
Adevărata Viţă – Ioan 15:1
Adevărul – Ioan 14:6
Numele Duhului Sfânt
Mângâietorul – Ioan 14:16
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Duh de bunăvoinţă – Psalm 51:12
Duh Sfânt – Psalm 51:11; Efeseni 1:13; 4:30
Puterea Celui Preaînalt – Luca 1:35
Duhul Înfierii – Romani 8:15
Duh de Îndurare – Zaharia 12:10
Duhul Sfinţeniei – Romani 1:4
Duh de Cunoştinţă – Isaia 11:2
Duh de Viaţă – Romani 8:2
Duh de Tărie – Isaia 11:2
Duh de Profeţie – Apocalipsa 19:10
Duh de Pricepere – Isaia 11:2
Duh de Înţelepciune – Isaia 11:2
Să testăm duhul, conţinutul şi roada
Biblia ne spune că putem testa spiritul, conţinutul şi roada unei revelaţii pentru a
determina dacă este de la Dumnezeu. Următorul grafic te poate ajuta să diferenţiezi cele trei
surse. Ia-ţi nişte timp pentru a te familiariza cu el acum şi dacă primeşti vreo secţiune de jurnal
care este dubioasă foloseşte-l pentru a te ajuta să-ţi clarifici discernământul.

Să testăm dacă o imagine este de la noi înşine, de la satan sau de la Dumnezeu
Sine

satan

Dumnezeu

Să-i aflăm originile (Cercetarea duhurilor – 1 Ioan 4:1)
Se naşte în minte. Pictura

O imagine scânteietoare.

O curgere vie de imagini

unei imagini.

Mintea a fost goală, inactivă?

care vin din partea cea mai

Imaginea

intimă a fiinţei.

pare

că

obstrucţionează?

Fiinţa

ta

interioară

era

concentrată în linişte asupra
lui Isus?
Examinează conţinutul ei (Cercetează ideile – 1 Ioan 4:5)
Imaginea unor lucruri despre

Negativă, distructivă, care

Instructivă, ziditoare, care

care am învăţat.

presează,

mângâie.

teamă,
violează

care

produce

acuzatoare,
natura
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care
lui

Vedenia
testată.

acceptă

să

fie

Dumnezeu,

violează

Cuvântul lui Dumnezeu.
Imagine căreia îi este teamă
să fie testată. Apel la ego.
Vedeţi roadele ei (Cercetează roada – Matei 7:15-20)
Variabile

Teamă, constrângere, robie,

Produce

anxietate,

putere, pace, roadă bună,

confuzie,

umflat.

ego

iluminare,

rapid

credinţă,
cunoaştere,

smerenie.
Figura 9.1
Roada experienţelor spirituale interioare ar trebui să fie creşterea în dragoste, împăcare,
vindecare şi plinătate. Dacă, în loc de asta, găseşti că se întâmplă opusul, ar trebui să te opreşti
imediat din scris până când primeşti ajutor de la consilierul tău spiritual.

O paradigmă unsă de Duhul pentru a descoperi adevărul
O paradigmă (un sistem) unsă de Duhul poate fi folosită şi pentru a confirma că jurnalul
tău este corect. În trecutul meu eu am utilizat multe sisteme pentru a determina adevărul. Acestea
sunt câteva dintre ele:
• Dacă tata a spus că e adevărat, atunci e adevărat.
• Dacă învăţătorul meu a spus că e adevărat, atunci e adevărat.
• Dacă pastorul meu a spus că e adevărat, atunci e adevărat.
• Dacă profesorul meu a spus că e adevărat, atunci e adevărat.
• Dacă un apostol a spus că e adevărat, atunci e adevărat.
• Dacă teologia mea logică a spus că e adevărat, atunci e adevărat.
• Dacă un studiu ştiinţific de tip „double-blind“ a spus că e adevărat, atunci e adevărat.
În cele din urmă, după ani de zile în care am făcut asta, mi-am dat brusc seama că poate ar
trebui să caut prin Biblie şi să descopăr Care spune Dumnezeu că este metoda potrivită pentru a
descoperi adevărul!
Este uimitor pentru mine că aveam aproape 40 de ani când mi-a venit în minte că ar trebui
să studiez Scripturile pentru a căuta metodologia lui Dumnezeu pentru a determina adevărul!
Cercetarea mea a implicat meditaţia asupra a peste 5.500 de versete şi tot ce am învăţat
este prezentat într-o carte intitulată Cum ştiu? În următoarea pagină am prezentat pe scurt, într-un
grafic, care cred că este modelul lui Dumnezeu pentru a descoperi adevărul. L-am numit
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„Paradigma liderului“ şi este o metodologie care foloseşte vorbirea lui Dumnezeu către noi prin
şase mijloace diferite, pe care le-am desenat ca stâlpi. Cred că, pentru a fi un lider de succes, vei
avea nevoie să foloseşti acest sistem sau un sistem foarte apropiat de acesta.
Stâlp #

Verset cheie

Cum este experimentat

Cu ce se aseamănă

Stâlpul 1

Şi au zis unul către

Stâlpul este experimentat

Stâlpul ar putea fi

Scripturile

altul: „Nu ne ardea

când

văzut

iluminate

inima în noi când ne

iluminează

vorbea pe drum şi ne

pentru tine – tu le simţi

mergem

deschidea Scripturile?“

sărind din pagină sau

studierea Bibliei doar

(Luca 24:32)

atrăgându-ţi pur şi simplu

cu intelectul nostru,

atenţia în mod spontan.

rugându-L pe Duhul

Duhul

Sfânt

Scripturile

ca

biblicism

înfrumuseţat; dar noi

Sfânt

dincolo

de

să

ilumineze

Scripturile

pentru

inimile

şi

minţile

noastre.
Stâlpul 2

Am găsit şi eu cu cale,

Acest

este

Acest stâlp ar putea fi

Gânduri

preaalesule

experimentat când Duhul

văzut ca raţionalism

Sfânt

înfrumuseţat; dar noi

iluminate

în

mintea cuiva

după

ce

Teofile,

stâlp
îţi

conduce

am

făcut

cu

de-

procesele de gândire prin

mergem

asupra

impresii spontane. Este

raţionalismul simplu la

tuturor acestor lucruri

evident că Evanghelia lui

a-L lăsa pe Duhul

de la obârşia lor, să ţi

Luca a fost mai mult

Sfânt

le scriu în şir unele

decât

călăuzească

după altele (Luca 1:3)

investigaţie a propriei lui

de

minţi, din moment ce

combinarea intuiţiei şi

ceea ce a scris el este

raţiunii) în loc să îl

considerat de 2.000 de

conducem noi înşine.

cercetări
amănuntul

ani

cercetare

Cuvântul

şi

dincolo

să

de

ne
procesul

gândire

(prin

lui

Dumnezeu.
Stâlpul 3

Îndată, Isus a cunoscut,

Stâlpul este experimentat

Stâlpul ar putea fi

Mărturia

prin duhul Său, că ei

ca o impresie percepută

văzut

gândeau astfel în ei şi

în duhul tău. O pace sau

înfrumuseţat în care

le-a zis: „Pentru ce

o

interioare

noi facem ce „simţim“

aveţi astfel de gânduri

profunde

adesea

că este bine; dar în

iluminată
inima cuiva

în

tulburare
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sunt

ca

hedonism

în

inimile

voastre?“

parte a acestei experienţe.

(Marcu 2:8)

cazul nostru ne bazăm
pe „sentimentul“ din
inimile noastre în loc
să

ne

bazăm

pe

„sentimentele“ firii.
nu

este

Acest

stâlp

este

Acest stâlp ar putea fi

Stâlpul 4

Când

Sfatul iluminat

chibzuinţă,

poporul

experimentat când le ceri

văzut

al altora

cade, dar biruinţa vine

consilierilor tăi spirituali

înfrumuseţat,

prin marele număr de

să-L caute pe Dumnezeu

moment

sfetnici

pentru

sfat

(Proverbe

11:14)

confirmarea,

ca

umanism
din

ce

prin

primim

alţii;

dar

dincolo

de

completarea sau ajustarea

mergem

călăuzirii pe care simţi că

înţelepciunea

ţi-a dat-o Dumnezeu.

oamenilor şi le cerem
să ne împărtăşească
înţelepciunea

lui

Dumnezeu.
Îi veţi cunoaşte după

Acest

Înţelegere

roadele

experimentat când

văzut

oamenii struguri din

Îl rogi pe Dumnezeu să-ţi

înfrumuseţat, în care

experienţelor

spini sau smochine din

dea intuiţie şi înţelegere

examinăm

de viaţă

mărăcini? (Matei 7:16)

privitoare la roadele care

atenţie;

apar în viaţă. Dumnezeu

mergem

îţi dă revelaţie în legătură

înţelegerea

cu ce anume a produs

limitată a vieţii şi Îl

roada.

rugăm pe Dumnezeu

iluminată

a

lor.

Culeg

stâlp

estre

Acest stâlp ar putea fi

Stâlpul 5

ca

empirism
viaţa
dar

cu
noi

dincolo

de

noastră

să ne dea înţelegerea
Lui asupra a ceea ce
vedem.
„În zilele de pe urmă

Acest

Revelaţie

zice

experimentat

iluminată de la

turna din Duhul Meu

primeşti revelaţie direct

înfrumuseţat; dar noi

Dumnezeu

peste

făptură;

de la Dumnezeu prin

mergem

prin

feciorii voştri şi fetele

visuri, vedenii şi jurnal.

„orice“

noastre

Jurnalul

spirituală

vedenii,

visuri,

Dumnezeu,
orice
vor

voi

proroci,
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stâlp

este

este

Stâlpul ar putea fi

Stâlpul 6

când

notarea

văzut

ca

misticism
dincolo

de

întâlnire
când

profeţie

şi

jurnal

tinerii voştri vor avea

rugăciunilor tale şi a

urmărim întâlnirea cu

vedenii,

răspunsurilor

Duhul Sfânt.

şi

bătrânii

voştri vor visa visuri!

lui

Dumnezeu.

(Fapte 2:17)
Obiectiv: Să avem toţi cei şase stâlpi în acord înainte de a lua o decizie majoră.
Figura 9.3
Revăzând aceste grafice, vei vedea că eu prezint o bază biblică pentru fiecare din cei şase
stâlpi. De asemenea, am comparat aceşti stâlpi cu cele şase filosofii cheie care au fost promovate
de-a lungul secolelor.
Am arătat că toate cele şase filosofii poartă o parte de adevăr şi că atunci când uneşti
Duhul Sfânt cu fiecare dintre ele şi apoi le combini pe toate şase, ai o paradigmă minunată, cu
arie largă de aplicare, pentru a deosebi şi a clarifica adevărul. Am folosit această paradigmă cu
mult succes în ultimii 20 de ani ai vieţii mele şi te încurajez să reflectezi în rugăciune la ea şi apoi
să o încerci.
Decizii majore
Mă aştept ca îndrumarea lui Dumnezeu să fie consistentă prin toţi cei şase stâlpi ai
Paradigmei Liderului înainte să iau orice decizie majoră. Pentru că aştept ca cei şase să se
alinieze, sunt scutit de a face multe greşeli majore. Nu-ţi pot spune cât de valoroasă a fost această
paradigmă pentru mine.
Doar faptul că am o metodologie cu arie largă de aplicare pentru descoperirea adevărului
nu este o garanţie că voi primi adevărul întreg. Biblia spune că noi nu vedem clar, deci încă nu
putem cunoaşte tot adevărul într-o anumită zonă. Dar este cât de acurat posibil în circumstanţele
în care ne aflăm. De aceea umblăm smeriţi. De aceea rămânem dispuşi să învăţăm. „Fericiţi sunt
cei săraci cu duhul...“
Echilibrul celor şase stâlpi în funcţie de darurile tale
Cred că o persoană mai intuitivă şi înclinată mai mult spre a folosi emisfera dreaptă a
creierului va pune mai mult accent pe aspectele intuitive ale celor şase stâlpi. Probabil este corect,
pentru că darurile ei în zona intuiţiei şi vedeniei o fac mai exactă şi mai înţeleaptă când se
bazează pe aceste daruri.
Dimpotrivă, persoana mai analitică, înclinată să folosească mai mult partea stângă a
creierului, se va baza mai mult pe aspectele analitice ale acestor stâlpi, deoarece forţa ei în
domeniul raţiunii şi examinării roadelor conduse de Duhul o face mai exactă şi mai înţeleaptă
când se bazează pe aceste daruri. Şi asta e corect.
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Oricum, ambele categorii de persoane ar trebui să se forţeze cumva să integreze ambele
facultăţi, ale părţii stângi şi ale părţii drepte a creierului, în procesul lor de luare a deciziilor.
Dacă eşti un cărturar al Bibliei, probabil vei pune mai mult accent pe stâlpul Scripturilor
iluminate. Dacă studiezi Biblia de foarte puţin timp, poate nu vei pune la fel de mult accent pe
acest stâlp din cauza lipsei de cunoaştere a principiilor Cuvântului. Nu că Biblia nu este de
încredere pentru creştinii tineri. Dar ei sunt mai ignoranţi faţă de conţinutul ei.

Determină nivelul abilităţii tale de a scrie în jurnal
Pot să sugerez că atunci când începem să scriem în jurnal noi suntem bebeluşi şi creştem
trecând prin mai multe stadii. Când trecem prin aceste faze, nivelul nostru de abilitate
(dexteritatea noastră spirituală) creşte şi descoperim că putem primi informaţii şi date mai exacte
din lumea spirituală.
Fiecare dintre noi are niveluri diferite de abilitate. Eu am impresia clară că persoanele
înclinate să folosească mai mult emisfera dreaptă a creierului pot ajunge mai departe şi cu mai
multă dexteritate în lumea spirituală decât cele care folosesc mai mult emisfera stângă. Cred, de
asemenea, că prin practică oricine poate merge mai departe decât era înainte. Este o lege naturală
pe care Dumnezeu a construit universul Lui.
Stadiul de începător în scrierea jurnalului – Să operăm în Duhul de Profeţie
(Apocalipsa 19:10).
O definiţie care se aplică acestei etape este „a nu fi capabil să prinzi curgerea profetică
dacă nu ai fost condus la ea de altcineva“. Când călăuzesc un grup în ceea ce priveşte jurnalul
consider asta un exemplu de călăuzire a grupului în experimentarea duhului de profeţie în acea
sală.
Când operezi la acest nivel ar trebui să-ţi menţii clar jurnalul în limitele domeniilor de
zidire, încurajare şi mângâiere. Mulţi oameni vor începe de aici.
Stadiul intermediar în scrierea jurnalului – Operarea în darul profeţiei (1 Corinteni
12:10)
O definiţie funcţională pentru acest stadiu este „capabil să curgă personal în profetic chiar
şi atunci când nu de manifestă într-o adunare mare”.
Aceşti oameni pot să fie profetici, simţind Duhul în inimile lor chiar şi atunci când
circumstanţele nu-i conduc spre a fi profetici. Ei au cultivat abilitatea de a sta liniştiţi în faţa lui
Dumnezeu în timp ce umblă printre oameni.
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Când operezi la acest nivel, vei scrie în domeniile zidirii, încurajării şi mângâierii. În plus,
vei găsi înţelepciune de la Domnul, mai ales când funcţionezi în aria chemării şi a
responsabilităţii şi a slujirii tale. De exemplu, ai putea scrie în jurnal despre familia ta. Dacă eşti
învăţător, poţi scrie despre învăţătura ta, sau dacă eşti evanghelist, ai putea scrie despre ce îţi
spune Dumnezeu referitor la evanghelizare ş.a.m.d.
După ce ai dobândit abilitate în scrierea în jurnal prin faptul că ai făcut asta regulat timp
de şase luni până la un, poţi descoperi că darurile Duhului Sfânt încep să curgă prin inima şi pixul
tău. Unul dintre aceste daruri este profeţia. Eu am aflat că Îi pot cere lui Dumnezeu un cuvânt
profetic pentru serviciul nostru duminical şi că El mi-l va da înainte să înceapă serviciul – posibil
chiar cu câteva zile înainte. Eu notez şi împărtăşesc cu pastorul responsabil de acest serviciu că
am un cuvânt de la Domnul. Şi el atunci mă cheamă să-l împărtăşesc la momentul potrivit. Aveţi
în cele ce urmează una dintre aceste profeţii:
Copiii Meu, nu vă temeţi de slăbiciunile voastre. Nu fiţi descurajaţi de ele. Sunt ele mai
puternice decât Mine? Sunt ele mai mari decât Dumnezeul viu? NU! Nu sunt! Nu! Ele sunt pur şi
simplu arse de Puterea MEA. Aşa cum voi sunteţi arşi în prezenţa MEA, aşa sunt şi slăbiciunile
voastre arse de Puterea MEA. Puterea MEA şi Prezenţa MEA sunt una. De aceea, când sunteţi
arşi în slăbiciunea voastră, nu sunteţi arşi în Prezenţa MEA. Dimpotrivă, când sunteţi arşi în
prezenţa MEA, Puterea MEA v-a ars şi slăbiciunea voastră nu mai există. Aşa că veniţi, copiii
Mei, la Mine, şi veţi fi vindecaţi.
Creşterea în operarea darului profeţiei este disponibilă pentru toţi cei care caută asta. 2
Timotei 1:6 arată că este acordată şi prin punerea mâinilor.
Stadiul avansat în scrierea jurnalului – Operarea în slujba de profet (Efeseni 4:11)
O definiţie funcţională a acestui stadiu este „dezvoltat personal până la a fi recunoscut de
alţi lideri din Trupul lui Hristos ca având o slujire profetică matură“. Nu este o chemare pe care o
are toată lumea, aşa cum este evidenţiat în Efeseni 4:11: „El i-a dat pe unii profeţi...“ Deci nu
vom ajunge toţi la acest nivel. Cei care au chemarea să facă asta pot; ceilalţi dintre noi vor deveni
ceea ce Dumnezeu ne cere să devenim. Pentru mine, asta este să fiu un învăţător în Trupul lui
Hristos, nu un profet. Poate aş putea fi un învăţător profetic, dar nu un profet. În estimarea mea,
oamenii care cresc în slujba de profet sunt adesea un pic mai înclinaţi decât mine să-şi folosească
partea dreaptă a creierului.
Când operezi în slujba unui profet nu doar că poţi să primeşti zidire, încurajare şi
mângâiere, dar ai şi o abilitate matură şi precizie în a spune Bisericii adevărul şi posibil,
ocazional, să faci profeţii predictive. De asemenea, manifeşti roada Duhului Sfânt în viaţa ta şi ai
caracteristicile de caracter ale unui prezbiter din Trupul lui Hristos. Nu forţa pentru slujba de
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profet decât dacă asta este ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci şi pentru care ţi-a dat daruri.
Sunt alte slujbe şi funcţii care sunt, de asemenea, vitale pentru Trup, unde poate fi nevoie de tine.

Greşeli în jurnalul tău: Să celebrezi curba învăţării!
Vor fi momente, mai ales când tocmai ai început, când vei găsi erori în jurnalul tău. Cum
rezolvi asta? Eu la început nu m-am descurcat foarte bine aici. De obicei deveneam mânios,
temător, descurajat – tentat să-mi arunc jurnalul şi să renunţ.
Am făcut asta de cel puţin şase ori în primul an. Eram de părere că, din moment ce se
presupune că erau cuvintele lui Dumnezeu, trebuia să fie corecte; şi dacă nu erau corecte, atunci
nu era Dumnezeu, şi întregul exerciţiu de a scrie în jurnal era o farsă.
Când reflectez la reacţiile mele de la început, îmi dau seama cât de imature erau. Cine face
totul perfect de prima dată? Cine a început vreodată să meargă pe bicicletă fără să cadă de mai
multe ori? Cine a învăţat vreodată să joace tenis fără să rateze mingea? Adevărul este că este
întotdeauna un timp când exersăm înainte de a ne perfecţiona orice abilitate. Şi chiar când am
devenit buni, tot mai facem greşeli din când în când. Trebuie să avem această atitudine şi
înţelegere şi în ceea ce priveşte creşterea noastră spirituală. Dacă facem asta, presiunea de a trebui
să fim perfecţi în jurnalul nostru este eliminată.
Ne vom îngădui libertatea de a eşua uneori, fără să renunţăm la întreaga activitate. Pur şi
simplu râdem şi spunem: „Au, asta a fost o greşeală!“ şi continuăm. Vă încurajez pe fiecare dintre
noi să adoptaţi această atitudine.

Motive comune pentru greşelile din jurnal – şi soluţii
1. Focus nepotrivit. Uneori poţi descoperi că te rogi fără să vrei cu un idol în inimă. Asta
înseamnă că te concentrezi mai intens asupra „lucrului“ pentru care te rogi decât asupra lui Isus
Hristos. Astfel, răspunsul vine înapoi prin „lucrul“ acela în loc să vină doar din inima lui Isus.
Soluţia: Aţinteşte-ţi ochii inimii tale la Isus când te rogi. Priveşte-L pe El adresându-Se
lucrului pentru care te rogi.
2. Interpretare nepotrivită. Uneori eu cred că Dumnezeu a spus un anumit lucru. Acţionez
pe baza lui, dar nu se întâmplă aşa cum a spus El că se va întâmpla. Am descoperit adesea că
atunci când mă întorc şi citesc cuvintele pe care le-am scris de fapt în jurnal, ele sunt diferite de
ce am crezut că sunt. M-am pripit să trag o concluzie, interpretând cuvintele într-un anume fel.
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Dar când m-am uitat iar la cuvintele exacte din jurnal, am văzut că acestea s-au împlinit.
Interpretarea mea era greşită.
Soluţia: Fii atent să nu interpretezi ce spune Dumnezeu. Cere-I Lui să interpreteze. El o va
face!
3. Nu ai acţionat aşa cum ţi-a spus Dumnezeu. Am aflat că dacă nu acţionez pe baza
cuvintelor lui Dumnezeu în felul şi conform timpului pe care mi le dă El, eliberarea voii perfecte
a lui Dumnezeu într-o anumită situaţie poate fi împiedicată.
Soluţia: Fă ce spune Dumnezeu, când spune El, cum spune El să faci. Acţiunile noastre
devin acte de credinţă, acţiuni profetice şi acte de ascultare, şi astfel deschid uşa pentru a fi
eliberată puterea care lucrează minuni a lui Dumnezeu.
4. Nu eşti o conductă suficient de largă pentru a elibera puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu
alege ca puterea Lui să curgă prin canale, permiţând voii Lui să fie eliberate. Aceste canale cel
mai adesea sunt creştini. Dacă Dumnezeu a spus că voia Lui este să facă o faptă măreaţă prin
mine şi canalul meu este blocat prin purtare de grijă şi exerciţiu spiritual nepotrivit, canalul meu
strâmt poate zădărnici minunea lui Dumnezeu şi jurnalul meu poate apărea ca fiind greşit.
Totuşi, jurnalul meu a revelat probabil voia perfectă a lui Dumnezeu, dar ea nu s-a
împlinit deoarece canalul a fost prea mic pentru a permite unei cantităţi suficiente din energia
Duhului Sfânt să atingă punctul nevoii.
Soluţia: Ai mare grijă de duhul tău prin rugăciune continuă, prin a petrece timp cu Isus, a
medita asupra Cuvântului, a vizualiza ceea ce Dumnezeu a promis ca fiind deja împlinit, a
mărturisi toate păcatele şi a te supune vocii lui Dumnezeu din inima ta. Ai putea fi interesat şi de
cartea noastră Cum să eliberezi puterea de vindecare a lui Dumnezeu prin rugăciune.
5. Nu am în vocabular cuvântul potrivit pentru a descrie senzaţia din duhul meu. Când
Dumnezeu oferă impresii în inimile noastre, duhurile noastre caută vocabularul adecvat să-l
ataşeze de aceste impresii, astfel încât ele să devină de înţeles. Dacă nu mă opresc să iau exact
cuvântul potrivit sau dacă nu am cuvântul corect în vocabular pot repede să aloc un cuvânt greşit
senzaţiei interioare şi descopăr că mi-am dat peste cap jurnalul.
Soluţia: Aşteaptă să se formeze în inima ta cuvântul „corect“, acel cuvânt care transmite
pe deplin senzaţia din duhul tău.
6. Blochezi curgerea divină prin faptul că ai privirile aţintite asupra unui număr limitat de
opţiuni. Uneori, când pun o întrebare, caut un „da“ sau un „nu“ şi astfel mi-am închis inima faţă
de alte posibilităţi creative. Adesea Dumnezeu are abordări ingenioase faţă de situaţii, de care nu
aud niciodată pentru că sunt încuiat într-un cadru strâmt. În acest caz mă pot trezi scriind în jurnal
răspunsul pe care vreau cel mai mult să-l aud, din moment ce am blocat curgerea divină.
Soluţia: Fii atent să fii deschis spre posibilităţi fără limită.
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7. Consilierii mei pot răspunde repede fără să audă de la Dumnezeu. Uneori, când îţi
împărtăşeşti jurnalul cu prietenul tău spiritual, el poate să nu fie de acord cu ce ai scris. În acest
caz, fii sigur că nu ţi-a răspuns doar „pe nepregătite“ sau că nu ţi-a dat doar „cea mai bună opinie
a lui“ referitor la acel aspect. Tu nu ceri cea mai bună judecată a lui; tu îi ceri să caute vocea lui
Dumnezeu în inima lui referitor la acel aspect.
Soluţia: Cere-i să se roage în legătură cu asta şi să-ţi spună ce-i spune Dumnezeu.
8. Unele dintre poruncile lui Dumnezeu în jurnalul meu nu sunt menite niciodată să fie
împlinite. Ele sunt doar mişcări de poziţionare.
„După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: «Avraame!»
«Iată-mă!», a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: «Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti,
pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.»“
(Geneza 22:1-2). Mai târziu îngerul Domnului s-a opus acestei porunci, spunându-i lui Avraam:
„Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu...“
(Geneza 22:12).
Mă întreb dacă Dumnezeu a fost preocupat de faptul că Avraam îşi făcea un idol din Isaac,
aşa că El a trebuit să-i arate lui Avraam că nimănui, nici măcar odraslei sale miraculoase, nu i se
poate permite să intervină între Avraam şi Dumnezeu. Dumnezeu l-a „testat“ pe Avraam (Geneza
22:1) şi când El a văzut că Avraam vroia să-l ofere pe Isaac ca jertfă, El a spus: „... acum ştiu că
te temi de Dumnezeu.“ Să te temi de Dumnezeu înseamnă să ieşi complet din orice idolatrie şi să
te închini doar lui Dumnezeu.
Cred că asta se întâmplă de numeroase ori în vieţile noastre. Dumnezeu spune un anumit
lucru, ducându-ne într-o anumită direcţie pentru o perioadă, şi apoi, după ce ne-a adus într-un
punct anume al acţiunii, Îşi schimbă complet porunca. Cred că asta se întâmplă pentru a poziţiona
atitudinile noastre în sfinţenie înaintea Lui şi a ne poziţiona mai eficient pe noi şi pe alţii pentru
scopurile viitoare pe care El le-a plănuit.
Soluţia: Trebuie să fim deschişi la această eventualitate şi să aşteptăm toate cuvintele. De
Hristos Însuşi, şi numai de El ne ţinem strâns. Toate cuvintele, vedeniile şi jurnalul sunt vagi.
9. Dumnezeu nu ne va încălca liberul arbitru. Dumnezeu vrea ca toţi să vină la pocăinţă;
totuşi, unii nu vin. De aceea voia perfectă a lui Dumnezeu nu se realizează întotdeauna în viaţa
fiecărei persoane.
Soluţia: Când scriem în jurnal şi ne este dat un cuvânt care implică o altă persoană, trebuie
să înţelegem că acea persoană poate alege o direcţie contrară voii perfecte a lui Dumnezeu şi că
ce scriem în jurnal, chiar dacă poate să reflecte voia perfectă a lui Dumnezeu, poate să nu se
împlinească.
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10. Respinge orice secţiune de jurnal care vorbeşte despre moartea cuiva de care ţi-ar
plăcea să te eliberezi. Dacă crezi că ţi se spune că soţul/soţia ta va muri şi că tu te vei căsători cu
altcineva, această idee trebuie îndepărtată. Fiecare relaţie apropiată include un anumit grad de
stres. Poate fi o dorinţă conştientă sau inconştientă de a fi eliberat din acea relaţie. Această dorinţă
inconştientă poate interveni în jurnal şi poate apărea ca fiind vocea lui Dumnezeu.
Soluţia: Nu incuba o astfel de vedenie sau nu vorbi despre ea sau nu acţiona pe baza ei. În
loc de asta, axează-ţi jurnalul pe moduri de a-ţi îmbunătăţi relaţia cu acea persoană şi oferă atenţie
sporită cultivării relaţiei cu Domnul.
Secţiunile distructive din jurnal vin aproape întotdeauna de la înşelător. Este unul din
modurile în care satan vine la noi ca un înger de lumină. El va folosi Scriptura pentru a-şi dovedi
punctul de vedere; dar mesajul lui îl trădează. El vorbeşte despre moarte. Trebuie să i se opună
rezistenţă şi să fie mustrat în Numele lui Isus. Soţia consilierului meu spiritual a avut senzaţia,
imediat după ce s-a născut fiica lor cea mai mare, că ea nu va trăi foarte mult. El a simţit imediat
că era de la satan şi împreună au mustrat minciuna lui în Numele lui Isus.
11. Fii atent cu propriile tale dorinţe puternice când scrii în jurnal. Dacă simţi ceva
puternic în legătură cu un anumit lucru, este foarte uşor pentru propriile tale dorinţe să vină prin
jurnalul tău.
Exemple proeminente sunt: poveştile de dragoste, sexualitatea, puterea, lăcomia, pofta,
celebritatea. Aceste lucruri pot curge atât de uşor şi de fără efort în jurnalul tău, încât eşti foarte
sigur că este Isus, dar e doar o reflecţie a propriilor tale dorinţe.
Soluţia: Răstigneşte-ţi propriile dorinţe în fiecare zi şi umblă aproape de crucea dragostei
care se jertfeşte. Asigură-te că jurnalul tău vine numai de pe această poziţie dominantă.
Împărtăşeşte orice secţiune discutabilă de jurnal în aceste domenii cu sfătuitorii tăi spirituali,
pentru a vedea reacţia lor.
12. Pui întrebări în afara domeniului tău de cunoaştere şi dăruire. Dacă ai nevoie de
înţelegere pentru a obţine libertate financiară şi nu ştii nimic despre cum să faci asta, poate vei
găsi că jurnalul tău este un loc neproductiv unde să cauţi un răspuns direct, altul decât că
Dumnezeu îţi spune să mergi să studiezi sau să ne pregăteşti să intri într-o relaţie cu un
antreprenor, astfel încât să poţi deveni ucenic. Jurnalul nu e de niciun folos când nu ai nimic
depozitat pe „hard disc“.
Eu văd minţile noastre ca pe hard-discul unui computer, şi inimile noastre şi curgerea
intuitivă ca pe un software. Când ne umplem minţile cu Cuvântul lui Dumnezeu şi cu mărturiile şi
principiile unor oameni de succes, ne pregătim hard-discurile umplându-le cu informaţii pe care
să se bazeze. Odată ce hard-discul este plin, software-ul poate, la comandă şi sub călăuzirea
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Duhului Sfânt, să selecteze informaţia care constituie aplicaţia corectă pentru problema ce stă
înaintea noastră.
Soluţia: Eu îţi recomand să nu scrii în jurnal despre o problemă sau un domeniu în care nu
ai cunoştinţe, deoarece în cele mai multe cazuri cred că vei primi puţin sau nimic de valoare. Poţi
experimenta tu însuţi şi decide dacă am sau nu dreptate. Eu îţi sugerez să păstrezi înregistrări
detaliate şi să analizezi ce ai descoperit. Mi-ar plăcea să primesc o copie a concluziilor tale. Eu
am descoperit că trebuie să-mi umplu hard-discul înainte să-mi activez software-ul dacă vreau
rezultate pline de sens.
Aceste rânduri acoperă unele dintre cele mai comune motive pentru erori în jurnalul
nostru. Acceptă-ţi greşelile cu graţie, râzi şi mergi mai departe, ştiind că practica te face perfect
(Evrei 5:14).

Să-ţi împărtăşeşti jurnalul cu alţii
Adesea noi devenim ataşaţi emoţional de revelaţia din jurnalele noastre şi le cerem altora
să o primească. Uneori, noi o împărtăşim cu convingere puternică, fără să fim atenţi la faptul că
interpretarea noastră sau aplicarea pot fi impertinente. Ocazional, revelaţia însăşi poate fi clar
greşită.
Eu personal încerc întotdeauna să împărtăşesc revelaţia într-un mod care să-i lase
celeilalte persoane cât mai mult spaţiu să răspundă cuvântului. De exemplu, o voi împărtăşi
adesea ca pe un apel sau un sfat. Astfel, cealaltă persoană este liberă să vină cu propria concluzie
şi să întreprindă orice acţiune simte că este potrivită, sau să nu întreprindă nicio acţiune. Dacă
chiar mă simt stăpân pe acea idee, aş putea să o împărtăşesc ca pe o „impresie“.
Rareori adaug sublinierea „aşa vorbeşte Domnul“. La urma urmei, dacă este un cuvânt de
la Domnul, el va împlini tot ce a intenţionat Dumnezeu pentru el să împlinească (ceea ce, apropo,
poate fi foarte diferit de ceea ce aştept eu), fără să fie nevoie ca eu să declar girul lui Dumnezeu.
Trupul lui Hristos ar putea să se scutească de multă amărăciune permiţând revelaţiei să se
mişte sub propria sa autoritate în loc să încerce să-i aducă pe alţii sub autoritatea noastră
pretinzând că ei au nevoie să se supună în faţa a ceea ce noi credem că am primit de la
Dumnezeu. Orice autoritate adevărată stă în cuvântul rhema direct de la Dumnezeu. Noi nu avem
autoritate decât atât cât rostim rhema adevărat. Şi adevărata autoritate nu are nevoie să fie cerută
sau silită. Adevărata autoritate este recunoscută şi i se răspunde fără forţă sau manipulare.

Cuvântul Domnului sfărâmă
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Aşa cum spune Psalmul 29:5, „Glasul Domnului sfărâmă cedrii“, atât de des vocea
Domnului rostită în comuniunea noastră liniştită cu El ne va sfărâma şi ne va smeri. Amintiţi-vă
de israeliţi la muntele Domnului. Ei au refuzat să asculte şi să aibă părtăşie directă cu El pentru că
vocea Lui era însoţită de focul Lui. Focul purificator al lui Dumnezeu însoţeşte întotdeauna vocea
Lui. Totuşi, esenţa acestui foc, puterea care îl alimentează, este întotdeauna Dragostea. Dragostea
este cea care ne aduce la El şi prin Dragostea Lui noi devenim sfinţi, aşa cum El este sfânt.
Un alt motiv pentru care Domnul ne vorbeşte şi ne revelează lucruri este pentru a ne zidi
credinţa. Isus spune în Ioan 14:29 că „V-am spus aceste lucruri acum, înainte să se întâmple, ca
să credeţi“. Credinţa noastră este de foarte mare importanţă pentru Dumnezeu. Numai ce este
făcut prin credinţă Îi este plăcut. Creşterea credinţei noastre este o prioritate importantă a Domnul
şi tu o vei recunoaşte ca pe scopul suprem în tot ce El îţi spune în jurnalul tău.

Să-L cunoaştem
Să ne amintim că auzirea vocii lui Dumnezeu nu este despre a cunoaşte „lucruri“, ci
despre a-L cunoaşte pe El. Scopul lui Dumnezeu este zidirea caracterului, mai mult decât
revelarea unor cunoştinţe futuriste. Trebuie să avem credinţă în Dumnezeu, nu în revelaţia
noastră. Trebuie să fim sceptici faţă de interpretările pe care le dăm revelaţiilor pe care ni le dă
Dumnezeu şi să înţelegem că cele mai mute lucruri nu se vor împlini aşa cum ne aşteptam noi să
se întâmple.
Mă rog ca aceste consideraţii să ajute jurnalul vostru să fie o experienţă dătătoare de viaţă.
Mă rog pentru victoria şi succesul vostru.

Exemple de jurnal în ambele direcţii
Câţiva dintre studenţii noştri mi-au oferit privilegiul de a vă împărtăşi secţiuni din
jurnalele lor, astfel încât să puteţi fi binecuvântaţi auzind tipurile de lucruri despre care le
vorbeşte Domnul în vieţile lor. Celebraţi bunătatea şi măreţia lui Dumnezeu când le citiţi.
Renay – Vocea lui Dumnezeu întăreşte relaţia de căsnicie
Doamne, cum vrei Tu să mă apropii de soţul meu?
Oh, micuţa mea dragă, Eu sunt Cel ce te-a făcut, Creatorul tău. Am pus acest om special
în viaţa ta pentru că numai Eu ştiu de ce ai nevoie. Bărbatul are nevoie să se simtă iubit şi
îngrijit. Tu eşti micuţă şi preţioasă pentru el deoarece eşti micuţă şi preţioasă pentru Mine, dar el
are aşteptări mari de la tine.
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Iubeşte-l, pur şi simplu, micuţa mea. Pentru că el trebuie să-ţi cunoască dragostea. El
trebuie să o vadă şi să o simtă. El nu-ţi cunoaşte inima cum o cunosc Eu. Trebuie să-i arăţi,
trebuie să-ţi faci cunoscută dragostea. Trebuie să-i arăţi respect, micuţa mea.
Pentru că tu eşti neprihănită şi minunată prin Mine şi Eu sunt Cel care îţi dă putere. Eu
sunt Cel care te va ajuta să biruieşti şi să-ţi recâştigi soţul.
El tânjeşte după tine la fel cum tânjeşti tu după el. El este singur şi gol fără tine, deoarece
tu îl împlineşti, aşa cum am intenţionat Eu să fie.
xxx
Della – Primele trei secţiuni de jurnal ale unui pastor
Încă ai multe lucruri pentru care te tulburi. Aţinteşte-ţi ochii asupra Mea, nu doar pentru
jurnal. Mie Îmi pasă de tine şi Eu îţi împlinesc nevoile una câte una. Tu te simţi neprotejată şi ai
nevoie să iei măsuri pentru viitor, dar tu ai fost întotdeauna la umbra aripilor Mele, fiica Mea.
Eu am fost întotdeauna acolo pentru tine, protejându-te. Acestea sunt doar faţade şi ele se
dărâmă pentru tine. Lasă-le să cadă.
Mergi până pe marginea stâncii şi sari pur şi simplu. Eu te voi prinde. Vei învăţa să te
bucuri de viaţă aşa cum ai cerut şi Mă vei vedea. Ţine-ţi ochii aţintiţi. Faci progrese. Dă-i
drumul şi lasă-Mă pe Mine. Eu am un loc unde te duc şi aceasta este o călătorie. Lasă greutatea
şi presiunea să se ducă. Este în regulă să fii lipsită de griji, mai ales pentru că Mie Îmi pasă de
tine. Ai mulţi oameni care te iubesc. Continuă să-ţi aţinteşti ochii asupra Mea.
xxx
Doamne, ce ai vrea să-mi spui astăzi?
Vino şi stai pe genunchii Mei azi. În acest sfârşit de săptămână Eu am făcut multe lucruri
în viaţa ta şi în vieţile celor din jurul tău. Aminteşte-ţi să-ţi iei timp în linişte şi să te odihneşti în
Mine. Zilele de luni sunt de fapt zilele tale de Sabat. Ai nevoie să-ţi găseşti pacea şi să te
concentrezi asupra Mea. Înveţi că Eu pot face mai mult decât te-ai putea gândi tu vreodată. Eu
te-am surprins în acest sfârşit de săptămână pentru a-ţi arăta că lucrez la aceste relaţii.
Pune-ţi mâna pe pieptul Meu. Lasă-mă să te îmbrăţişez strâns. E în regulă să laşi totul şi
să te odihneşti în Mine. Când îţi masez tâmplele stresul tău va pleca, pentru că acolo este ţinut.
Nu mai gândi atât de mult şi simte-ţi duhul. Fii concentrat în vedenie şi aşteaptă vedenia. Eu voi
veni la tine în vedenie şi tu Mă vei vedea clar. Vei vedea clar. Să laşi stresul este un proces. Asta
e ziua în care trebuie să laşi şi să descarci.
Îţi mulţumesc, Isus.
xxx
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Dragă Isus, de ce vreau să mănânc tot timpul?
În interiorul tău au fost mari dezamăgiri. Odată cu dezamăgirile vine un mare gol şi asta
este ce ai încercat tu să umpli. Este adevărat că nu mâncarea umple acel loc. Este doar un obicei
care este asociat cu plăcerea. Tu ai făcut progrese mari în a aduce la Mine dezamăgirile tale şi
în a le recunoaşte. Eu te voi face mai bine în această zonă. Tu Mă testezi şi afli despre natura
Mea. Eu nu sunt tulburat sau preocupat de circumstanţe, aşa cum eşti tu. Eu am un plan mult mai
mare şi o viziune mult mai mare.
Când continui să te încrezi în Mine şi să Mă imaginezi, Mă vezi într-o lumină nouă. Nu te
vreau ascunsă în dificultăţi, nici în grijile acestei lumi. E adevărat că ai parcurs un drum atât de
lung în anul care a trecut.
Anul acesta va fi mai uşor şi mai liber pentru tine. Vei experimenta mai multă bucurie şi o
intimitate mai profundă cu Mine. Va merita toate rugăciunile tale şi perseverenţa ta.
Râul vine şi inima ta este vindecată. Fiica Mea, Eu am daruri pentru tine. Pregăteşte-te
să le deschizi. Primeşte-te, crede în ele şi foloseşte-le. Ele îi vor ajuta pe alţii să se elibereze.
Odihneşte-şi pieptul pe inima Mea azi.
Îţi mulţumesc, Isus.
xxx
Benji, un băiat de 10 ani – Relaţii interpersonale
De ce tata se mânie tot timpul?
Benji, Eu acum vă trec prin multe teste. Şi vă învăţ pe amândoi multe lucruri. Tu acum te
îndrepţi spre maturitate spirituală şi trebuie să înveţi multe lucruri. Tatăl tău şi mama ta vor fi
mai severi cu tine pentru o scurtă perioadă, şi în acest timp Eu te voi învăţa multe lucruri.
Unii dintre prietenii tăi nu te vor mai plăcea pentru că devii mai înţelept şi mai spiritual.
Eu te iubesc, şi părinţii tăi te iubesc, şi Eu voi mijloci pentru tine la dreapta Tatălui în acest timp.
Doamne, mă vei ajuta să am o atitudine mai bună faţă de mai marii mei şi faţă de ce am de
făcut la şcoală?
Da! Tot ce trebuie să faci este să ceri ajutorul Meu!
Te rog să mă ajuţi să am o atitudine mai bună.
Bine. Dar întâi vreau să te predai Mie şi să Mă laşi să preiau controlul.
Bine. Vreau ca Tu să preiei întregul control asupra mea şi mă predau Ţie.
Benji, vei avea o atitudine mai bună tot timpul. Eşti foarte, foarte special pentru Mine. Îţi
mulţumesc că te-ai predat Mie!
Te iubesc foarte mult!
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Şi Eu te iubesc, Benji.
xxx
Mark Virkler – „Dumnezeule, de ce nu eşti mai specific în jurnalele noastre?“
Situaţia: Eram frustrat pentru că văd în jurnalele altor oameni ce am văzut într-al meu –
încurajarea constantă a lui Dumnezeu să ne încredem în El şi să credem şi să avem speranţă, dar
nu (în percepţia mea) toate lucrurile specifice de care ei au nevoie pentru a face o spărtură în
vieţile lor. Când aş putea să ofer informaţiile specifice de care au nevoie prin consiliere ar veni şi
spărtura.
Doamne, de ce nu oferi aceste informaţii specifice, mie şi celorlalţi, direct prin jurnal?
Înţeleg că credinţa, nădejdea şi dragostea sunt cele mai importante, dar lucrurile specifice care
oferă eliberare sunt şi ele de foarte mare valoare.
Mark, ţi-am arătat răspunsul în duhul tău. Este pentru că Eu am ordinat apostoli, profeţi,
evanghelişti, pastori şi învăţători în Trupul lui Hristos, la care trebuie să te relaţionezi pentru
învăţătură şi ajutor şi sfat.
Dacă aţi putea obţine totul direct de la Mine, atunci nu aţi mai avea nevoie unii de alţii.
Astfel, v-aţi fragmenta. De aceea nu vă dau tot ce aveţi nevoie prin jurnalele voastre. Eu
vă dau credinţă, nădejde şi dragoste şi altele pe deasupra, dar cu bună ştiinţă reţin unele dintre
informaţiile de care aveţi nevoie şi le dau altora să vi le dea vouă. Astfel, fiecare trebuie să umble
în relaţie cu alţii din Trupul lui Hristos, pentru ca toţi să devină ceea ce Eu i-am chemat şi i-am
destinat să fie.
Jurnalul este o cheie minunată, dar nu este tot ce-i trebuie unei persoane. Ea are nevoie
de revelaţia Mea prin celelalte moduri în care vorbesc Eu. Acestea includ instrucţiuni de la alţii
din Trupul lui Hristos.
Eu am împărtăşit această secţiune de jurnal cu următorii doi consilieri spirituali, să văd
impresia lor.
Comentariile lui Maurice Fuller: Sunt de acord cu Dumnezeu. Jurnalul, pentru mine, este
un mod de a învăţa să auzim de la Dumnezeu până când Îl putem auzi clar în duhul nostru. Aşa
că, indiferent dacă mergem mai departe cu jurnalul sau nu, el pare să fie în aceeaşi categorie cu
auzirea lui Dumnezeu în duhul nostru. Şi acesta este doar unul dintre modurile în care Dumnezeu
ne vorbeşte. Alte moduri sunt, aşa cum spune jurnalul tău, prin alţii (care ar trebui să confirme ce
ne-a spus deja Dumnezeu), prin circumstanţe ordinate divin, prin profeţie (cuvânt de cunoştinţă,
cuvânt de înţelepciune etc.) şi prin vedenii, visuri ş.a. Eu nu aş pune mult accent pe o metodă
anume.
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Dumnezeu îmi vorbeşte adesea când eu nu aştept în mod special asta. Eu Îi sugerez o
întrebare şi El îmi răspunde la timpul Lui, în modul în care alege El să o facă. Nu e o aşteptare
lungă, dar niciodată nu am avut succes în a-L presa pentru un răspuns complet, chiar acum.
Niciodată nu am reuşit să grăbesc semnificativ procesul scriind în jurnal. Întotdeauna aud ceva
prin jurnal, dar rareori vine o soluţie completă în acest mod. Uneori nu aud nimic, dar o
convingere sau o senzaţie particulară de direcţie începe să crească şi creşte până când se risipeşte
orice îndoială şi indecizie.
Comentariile lui Gary Greig: Asta mi se pare că are foarte mult sens şi rezonează cu
duhul meu. Este, de asemenea, ideea din 1 Corinteni 12 şi Evrei 10:25.
xxx
Aminteşte-ţi, jurnalul este doar un instrument
Noi nu ne închinăm unui instrument sau nu rămânem blocaţi într-o formulă, oricât de
fantastic ar fi jurnalul. Nu, noi venim la Creatorul şi Susţinătorul sufletelor noastre, Domnul
Dumnezeul Atotputernic. Poate El să vorbească în afara jurnalelor noastre? Categoric, da! Eu am
descoperit că după ce am scris în jurnal pentru o vreme sunt mult mai conştient de senzaţiile
interioare ale curgerii Duhului Dumnezeului Atotputernic. Acum chiar şi fără jurnal alături de
mine mă trezesc auzind vocea intuitivă din interior care îmi vorbeşte. Continui să scriu în jurnal?
Da, pentru că este un instrument atât de puternic. Dar, de asemenea, aud de la Dumnezeu în alte
moduri, inclusiv sfatul prietenilor, Biblia, circumstanţele din viaţă şi visuri. Când toate acestea se
aliniază, mă simt mai încrezător că eu curg cu adevărat în Dumnezeu. Nu trăiesc pe baza uneia
singure din toate acestea, ci mai degrabă pe baza tuturor.
Îl pierd uneori pe Dumnezeu? Îmi imaginez că da. E atât de greu de spus. Sunt cu adevărat
câţiva mentori în această arie care să ne arate drumul. Eu accept faptul că noi suntem copii care
abia încep să înveţe să umble în tărâmul Duhului Sfânt. Mă aştept ca într-un astfel de stadiu de
creştere să fie numeroase greşeli. Dar eu continui să insist. Doamne, fereşte-mă de şovăială.
xxx

Aplicaţie personală
Notează următoarele întrebări în jurnalul tău sau în computer: „Doamne, ce vrei să-mi
spui despre folosirea jurnalului ca un instrument pentru a mă ajuta să aud vocea Ta? Cât de
important este el? Ce vrei să-mi vorbeşti pentru viaţa mea la acest moment?“
Acum alege o scenă confortabilă cu tine şi Isus împreună, fie în Galileea, fie în casa ta. Fii
sigur că eşti într-un decor confortabil cu El, astfel încât să poţi fi relaxat!
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Aţinteşte-ţi ochii spirituali la Isus, pune-ţi un zâmbet larg pe faţă, relaxează-te şi pune-I
întrebările de mai sus. Apoi acordează-te la gândurile şi imaginile care curg şi notează ceea ce îţi
spune El.
Când termini de scris, reciteşte şi împărtăşeşte cu sfătuitorii tăi spirituali pentru a te
asigura că este de la Dumnezeu şi pentru a-ţi zidi credinţa, astfel încât să continui să scrii în
jurnal.
Resurse gratuite online pentru a aprofunda aceste adevăruri, disponibile la:
www.cwgministries.org/FreeBooks
• Exemple de jurnal
• Jurnal al lui Mark Virkler pe marginea Galateni 2:20
• Intimitate pasională cu Dumnezeu prin dialog
• Haină, Coroană, Cuie, Cruce – jurnal despre simbolismul puternic al Paştelui
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CAPITOLUL 10

O cheie de acordare – Experienţa Cortului
Cum îmi acordez inima pentru a auzi vocea lui Dumnezeu?
Minţile şi simţurile noastre fizice nu pot primi plinătatea revelaţiei lui Dumnezeu pentru
noi. Ea trebuie să vină intuitiv la inimile noastre prin lucrarea Duhului Sfânt, care trăieşte în noi.
Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi
la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L
iubesc“. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul,
chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu (1 Corinteni 2:9-10).
Am auzit folosit în ilustraţiile din predici că inimile noastre sunt ca un radio pe care
trebuie să-l acordăm pentru a auzi semnalele care vin de la Dumnezeu. Eu aş fi de acord cu asta.
Dar nimeni nu a putut să-mi arate vreodată butonul de acordare care m-ar ajuta să-mi ajustez
inima perfect la vocea lui Dumnezeu. De aceea ilustraţia m-a lăsat mereu frustrat.
În acest capitol îţi voi va cheia de acordare. Ne vom uita la modurile prin care Dumnezeu
ne-a spus că ne putem acorda pentru a.-I auzi vocea.
Cele mai multe aspecte ale acordării au de-a face cu pregătirea condiţiei inimilor noastre,
din moment ce Dumnezeu vorbeşte inimii. Ne vom uita la trei modele biblice de a ne apropia de
Dumnezeu pentru a-L auzi vorbind: experienţa Cortului, profetul Habacuc şi indicaţiile date în
Evrei 10:22.
Apropierea de Dumnezeu prin Experienţa Cortului
Pe muntele Sinai, Dumnezeu i-a dat lui Moise schiţa Cortului unde israeliţii trebuiau să I
se închine, să aducă jertfe şi să-L audă direct. Evrei 8:5 ne spune că acest Cort şi serviciile care
aveau loc acolo erau o copie, o umbră şi un exemplu al realităţilor cereşti. El nu doar că stabilea
modul prin care israeliţii să se apropie de Dumnezeu şi să audă vocea Lui, dar ne şi arată modul
în care să ne apropiem de Dumnezeu.
Cortul reprezintă duhul, sufletul şi trupul omului. Curtea Exterioară corespunde trupului
omului, unde noi primim cunoaştere mai ales prin cele cinci simţuri ale noastre. Pentru a ilustra
asta, Curtea Exterioară nu avea acoperiş, ci era luminată de lumină naturală, arătând că noi
primim lumină (cunoaştere şi revelaţie) prin mijloace naturale.
Locul Sfânt corespunde sufletului omului. El avea un acoperiş deasupra, dar înăuntru era
luminat cu ulei care ardea într-un sfeşnic, reprezentând Duhul Sfânt care revelează adevăr
minţilor noastre (Uleiul adesea Îl simbolizează pe Duhul Sfânt în Biblie.)
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Sfânta Sfintelor era complet întunecată, un cort închis fără nicio sursă de lumină naturală
sau artificială. Singura iluminare care strălucea vreodată în Sfânta Sfintelor era lumina gloriei
shekinah a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu era prezent, era lumină. Dacă Dumnezeu pleca, totul
era întunecat. Aceasta reprezintă duhul uman, unde gloria lui Dumnezeu luminează fiinţa noastră
profundă, dându-ne revelaţie directă în inimile noastre.
Fiecare dintre aceste şase piese de mobilier din cort reprezintă o experienţă în apropierea
noastră de Dumnezeu.
Prima dată eu intru în cort prin poarta mântuirii. Tribul lui Iuda era în faţa acestei porţi.
Numele Iuda înseamnă laudă, astfel că intru pe porţile Lui cu mulţumire în inima mea şi intru în
curţile Lui cu laudă când mă pregătesc să aud vocea lui Dumnezeu.
În Curtea Exterioară erau două piese: altarul de alamă şi ligheanul de alamă.
Altarul de alamă, simbolizând Crucea (Exod 27:1-8)
Altarul de alamă (sau bronz) era primul lucru pe care îl vedeai când intrai în cort. Nu
puteai să ratezi niciuna din piesele de mobilier când mergeai în Sfânta Sfintelor. Dacă vroiai să te
întâlneşti cu Dumnezeu, prima dată trebuia să te opreşti la altar. Aici ofereau preoţii jertfele de
animale. Altarul de alamă, deci, reprezintă nevoia mea de a-L face pe Isus Domnul vieţii mele şi
de a mă prezenta Lui ca pe o jertfă vie (Romani 12:1-2). Este o condiţie absolut necesară pentru a
mă apropia de Dumnezeu. Dacă ştiu deja ce vreau să aud când mă apropii de Dumnezeu în jurnal,
voia mea puternică va contamina curgerea spontană din interior. Trebuie să-mi las voia.
Ligheanul de alamă, reprezentând Cuvântul lui Dumnezeu (Exod 30:17-21)
Ligheanul de alamă (sau bronz) era un bazin mare unde preoţii îşi spălau mâinile şi
picioarele înainte de a merge în Locul Sfânt.
Noul Testament spune în Efeseni 5:26 că Isus ne curăţă şi ne sfinţeşte prin spălarea cu apă
prin Cuvânt. Aşa că ligheanul semnifică faptul că mă spăl aplicând Logos (Cuvântul lui
Dumnezeu, Scriptura) la viaţa mea. Logos aplicat are un efect de curăţare asupra inimii şi minţii
mele.
Este interesant că ligheanul de alamă a fost făcut din oglinzile pe care femeile evreice leau donat pentru realizarea cortului.
În Iacov 1.22-25, cei care citesc Cuvântul dar nu-l împlinesc sunt comparaţi cu cineva
care se uită într-o oglindă şi vede că faţa lui este murdară şi părul neîngrijit, dar nu face nimic să
se aranjeze, ci pleacă fără să facă nicio schimbare. Când citim Biblia, Dumnezeu pune o oglindă
în faţa inimilor noastre, arătând cum arătăm noi de fapt. Când ne apropiem de Dumnezeu, El vrea
să fim schimbaţi şi sfinţiţi prin aplicarea zilnică a puterii de curăţare a Cuvântului Lui în vieţile
noastre. Aşa că aici eu întreb: „Meditez eu la Biblie şi o aplic la viaţa mea?“
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După ce s-a oprit la ligheanul de alamă să fie spălat, preotul mergea apoi în Locul Sfânt.
Acesta era o cameră mare cu un acoperiş din piele de animale. Înăuntrul Locului Sfânt erau trei
piese de mobilier.
Masa cu pâinile pentru punerea înainte, simbolizând voinţa noastră (Exod 25:23-30)
Masa cu pâinile pentru punerea înainte era o masă pe care preoţii puneau cele 12 pâini
speciale. Aşa cum făina este măcinată mărunt pentru a face pâinea, la fel şi voinţa noastră este
măcinată mărunt când ne dedicăm total Domnului. Dumnezeu vrea ca voinţele noastre să fie
îndreptate doar spre ascultarea de El când intrăm în prezenţa Lui să-L auzim. Preoţii veneau
împreună să mănânce această pâine săptămână de săptămână. Dumnezeu foloseşte părtăşia
noastră cu alţi credincioşi ca pe nişte moduri de a măcina voinţele noastre şi de a ne modela după
chipul Lui. Când mă opresc la masa pentru punerea înainte, eu mă întreb: „Trăiesc eu în părtăşie
cu trupul lui Hristos? Este voinţa mea măcinată mărunt?“
Sfeşnicul de aur, reprezentând minte noastră iluminată (Exod 25:31-39)
Tot în Locul Sfânt era un sfeşnic de aur cu şapte braţe alimentat cu ulei. Acesta dădea
lumină Locului Sfânt. Uleiul reprezintă Duhul Sfânt. Aşa că mă întreb: „Îl las eu pe Dumnezeu
să-mi ilumineze mintea când meditez la Cuvântul Lui?“
Altarul tămâierii, reprezentând emoţiile noastre (Exod 30:1-10)
Chiar în faţa intrării în Sfânta Sfintelor era o masă de aur pe care preoţii ardeau jertfa de
tămâie dimineaţa şi seara. Această masă era perfect pătrată sau echilibrată. Tămâia reprezintă
închinarea poporului lui Dumnezeu. Intrarea în Sfânta Sfintelor, prezenţa manifestă a lui
Dumnezeu, este prin închinare. Când noi aducem o jertfă continuă de închinare, emoţiile noastre
sunt aduse sub controlul Duhului Sfânt şi ajung în echilibru. Aici eu întreb: „Stau eu în linişte în
prezenţa lui Dumnezeu şi mă închin Lui, sau am devenit un nemulţumitor?“
Chivotul, simbolizând revelaţia directă a Duhului în inimile noastre (Exod 25:10-22)
În Locul Sfânt a fost o cameră mai mică, separată, numită Sfânta Sfintelor. În interiorul
acestui „Cort al întâlnirii“ era o singură piese: Chivotul.
Chivotul Legământului a fost un cufăr poleit cu aur care adăpostea simbolurile
legământului lui Dumnezeu cu Israel. Acoperişul chivotului a fost numit Tronul Milei. De la
Tronul Milei a promis Dumnezeu că Se va întâlni cu Moise şi cu preoţii şi va vorbi cu ei. Aici
pun această întrebare: „Sunt eu liniştit şi tăcut în prezenţa lui Dumnezeu, aţintindu-mi ochii inimii
asupra lui Isus?“ Folosirea imaginii Cortului poate fi un mijloc puternic de a ne pregăti inimile săL întâlnească pe Domnul nostru.
Habacuc 2:1-3 oferă o cheie de acordare pentru a auzi vocea lui Dumnezeu
Ne-am uitat deja îndeaproape la Habacuc, care ne-a dat patru chei pentru auzirea vocii lui
Dumnezeu.
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Folosirea tuturor acestor patru chei este foarte importantă în succesul tău de a discerne
clar vocea Domnului în inima ta. Eu mă liniştesc fixându-mi ochii asupra lui Isus, acordându-mă
la spontaneitate şi notând curgerea de gânduri şi imagini care vine la mine.
Evrei 10:19-22 prezintă chei de acordare pentru auzirea vocii lui Dumnezeu
... avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt prin sângele lui Isus, pe calea cea nouă şi
vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, şi, fiindcă avem un
Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină,
cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată (Evrei 10:1922).
Acest pasaj spune că noi venim înaintea lui Dumnezeu intrând în „Locul Preasfânt“.
Cuvântul original care este tradus prin „Locul Preasfânt“ este hagios şi se referă la acea cameră
interioară din Cort, Sfânta Sfintelor, unde eu îngenunchez în linişte în prezenţa lui Dumnezeu.
Odată ajunşi aici, noi auzim vocea Lui în inimile noastre. Autorul spune că noi venim în prezenţa
lui Dumnezeu cu următoarele patru atitudini:
1. O inimă sinceră. Inima mea trebuie să fie sinceră, fără ipocrizie, fără înşelăciune şi fără
minciună. În dragostea, închinarea şi credinţa mea în Dumnezeu eu vin cu toată inima. Eu mă
întorc la El cu toată inima mea; Îl caut cu toată inima mea; şi strig la El cu toată inima mea.
2. În convingerea deplină a credinţei. „... cel care se apropie de Dumnezeu trebuie să
creadă că El este şi că îi răsplăteşte pe cei care Îl caută“ (Evrei 11:6). Eu am luat decizia de a
crede că tot ce spune Dumnezeu despre mine este adevărat! Eu am o convingere de neclintit că
Dumnezeu trăieşte în inima mea şi că râul Lui se revarsă din mine. Când vin înaintea lui
Dumnezeu şi mă acordez la râul Lui din interior, curgerea care rezultă este Dumnezeu!
Dumnezeul meu este Emanuel, Dumnezeu cu mine! Orice îndoială şi orice necredinţă este
înfrântă! Eu sunt un credincios.
3. O inimă curăţată de un cuget rău. Eu cred cu tărie că atunci când îmi mărturisesc
păcatele înaintea lui Dumnezeu ele sunt complet spălate de sângele lui Isus. Eu stau curat şi sfânt
înaintea lui Dumnezeu nu din cauza neprihănirii mele, ci datorită sângelui lui Hristos care
curăţeşte. Nu încerc să fiu bun mai mult decât a acceptat Isus titlul de „Bunule Învăţător“. Eu sunt
curăţat. Asta este ceea ce mă face neprihănit în faţa lui Dumnezeu. Nu este datorită mie; este prin
Hristos.
4. Un trup spălat cu apă curată. „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]” (Efeseni 5:25-26).
Isus îi vorbeşte inimii mele prin jurnalul meu şi când fac ce spune El asta îmi curăţeşte viaţa. Eu
ascult de ceea ce mi-a vorbit rhema anterior de la Dumnezeu.
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Să-mi păstrez inima acordată
Eu trebuie să-mi păstrez inima acordată la canalul lui Dumnezeu cât e ziua de lungă,
primind continuu revelaţie câtă vreme umblu prin viaţă. Aşa a trăit Isus (Ioan 5:19-20,30). Aşa
trebuie să trăiesc şi eu. Eu nu mă aliniez şi apoi mă desprind de prezenţa Lui. Eu stau în prezenţa
Lui menţinând postura biblică descrisă mai sus. Biblia o numeşte „a rămâne în Hristos“ sau „a se
ruga neîncetat“. Aşa că în timpul meu devoţional de dimineaţa eu spun pur şi simplu „Bună
dimineaţa, Doamne, ce vrei să-mi spui?“ Şi mă uit ţintă la Isus, mă acordez la curgere şi scriu.
Dar dacă nu se întâmplă nimic înseamnă că trebuie să fiu dezacordat, aşa că mă întorc şi trec prin
listele de acordare de mai sus pentru a vedea unde este blocajul şi a-l îndepărta.

Nu auzi vocea lui Dumnezeu?
Următoarea listă de motive pentru care poate nu auzi vocea lui Dumnezeu te ajută să
identifici problema şi remediile oferite te împuternicesc să biruieşti blocajele din cale.
1. Ai o lipsă de credinţă.
Soluţia: Angajează-te în activităţi care „zidesc credinţa“ (vorbire în limbi, închinare în
duhul, laudă, citirea promisiunilor Bibliei, recitirea jurnalului, folosirea imaginilor, simpla
abandonare în faţa lui Dumnezeu care este credincios, vezi Evrei 11:6); supune-ţi jurnalul
consilierilor tăi spirituali pentru confirmare.
2. Mintea ta hoinăreşte.
Soluţia: Foloseşte un jurnal şi foloseşte vedenia. Notează, roagă-te peste şi mărturiseşte
lucrurile din mintea ta. Asigură-te că inima ta nu te condamnă. Dacă o face, curăţeşte-o prin
pocăinţă.
3. Simţi că Dumnezeu nu vorbeşte.
Soluţia: Varsă-ţi inima în întregime. Începe să notezi tot ce primeşti, chiar dacă sunt
numai 1-2 cuvinte. Aminteşte-ţi, impresiile Duhului sunt blânde şi uşor de covârşit când vin
gândurile tale. Când începi să notezi vor curge mai multe cuvinte.
4. Dumnezeu nu vorbeşte.
Soluţia: Poate pui întrebări la care Dumnezeu nu vrea să răspundă. Poate ai nevoie să
posteşti pentru a elibera răspunsul Lui. Verifică dacă sunt probleme la cheia de acordare fină.
Poate ai motive greşite (Iacov 4:3).
Deşi Hristos a deschis calea înaintea noastră în Sfânta Sfintelor sfâşiind perdeaua şi
stropindu-ne cu sângele Lui, mulţi creştini nu intră acolo des. Drumul nu este greu sau complicat
în mod nejustificat. Hristos face lucrarea, Hristos ne stropeşte cu sângele Lui, Hristos ne dă
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credinţă, Hristos ne dă o inimă curată. Noi avem nevoie pur şi simplu să fim vase dispuse să
primească lucrarea Lui desăvârşită. Dragostea şi atenţia noastră trebuie să fie îndreptate spre El.
Totuşi, de câte ori atenţia sau devotamentul nostru sunt distrase spre alte lucruri decât
Hristos, noi nu căutăm întotdeauna cu înfocare puterea Lui biruitoare pentru că ne bucurăm de o
dorinţă a firii. Noi nu suntem dispuşi întotdeauna să ne pierdem viaţa pentru a o găsi pe a Lui.
De asemenea, e nevoie de efort pentru a învăţa să umbli într-un nou tărâm. Am privit cu
uimire când cei doi copii ai mei au învăţat să meargă. Ei încercau atât de tare, se împleticeau şi
cădeau de atât de multe ori. Se loveau la cap şi îi durea atât de tare pentru multe luni, şi totuşi nu
s-ar fi dat bătuţi. Mersul este mai bun decât târâtul şi Sfânta Sfintelor este mai bună decât Locul
Sfânt. Cred că pentru noi să învăţăm să mergem în Sfânta Sfintelor va necesita acelaşi tip de
atenţie şi efort şi va presupune aceleaşi tipuri de căderi şi vânătăi şi va dura un anumit număr de
luni sau de ani înainte de a deveni pricepuţi. Te rog să dai dovadă măcar de aceeaşi perseverenţă
de care dă dovadă un copil mic când învaţă să meargă.
Fie ca noi să acceptăm provocarea şi să venim cu încredere înaintea lui Dumnezeu şi să
primim viaţa şi dragostea Lui. Fie ca noi să dăm dovadă de atenţia şi de efortul de care e nevoie
pentru asta. Fie ca noi să fim dispuşi să ne pierdem complet vieţile pentru a găsi asta.

Experienţa mea personală
Dumnezeu îmi vorbeşte din Curtea exterioară, din Locul Sfânt şi din Sfânta Sfintelor. El
m-a călăuzit adesea prin simpla citire şi aplicare a Bibliei (ligheanul de alamă din Curtea
Exterioară). El a făcut adesea ca inimii mele să-i sară în evidenţă un pasaj din Scriptură, lăsândumă să ştiu că era rhema Lui pentru mine la acel moment (sfeşnicul din Locul Sfânt). Şi El a vorbit
adesea prin gânduri, emoţii şi imagini spontane direct în inima mea când am aşteptat în linişte
înaintea Lui (Chivotul Legământului din Sfânta Sfintelor).
Isus a devenit Calea mea (Curtea Exterioară), Adevărul meu (Locul Sfânt) şi Viaţa mea
(Sfânta Sfintelor).
Dacă am găsit vreodată Sfânta Sfintelor separată de mine, a fost pentru că eu nu mi-am
ajustat cheia de acordare. Am mers cu o lipsă de credinţă sau cu o inimă care condamna şi de
aceea nu aveam încredere să mă apropii de Dumnezeu.
Luca şi-a scris Evanghelia ca o experienţă din Locul Sfânt – prin raţiune călăuzită de
Duhul (Luca 1:1-3). Ioan a scris Apocalipsa ca o experienţă din Sfânta Sfintelor – prin revelaţie
directă, care ocoleşte procesele raţionale (Apocalipsa 1:10-11). Amândouă sunt valide în egală
măsură. Amândouă sunt 100% acurate în ceea ce spun.
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Aplicaţie personală
Folosind vedenia, prezintă-te înaintea fiecărei piese de mobilier din cort. Priveşte ţintă la
Isus şi întreabă-L ce vrea să-ţi vorbească despre locul acestei experienţe în viaţa ta. Acordează-te
la spontaneitate şi notează ce spune El. Poate vrei să-L întrebi şi despre cheia de acordare fină din
Evrei 10:22.

Cum să stăpâneşti Ţara Promisă
... Puteţi intra în ţara pe care Domnul Dumnezeul vostru v-o dă, o ţară unde curg lapte şi
miere, aşa cum Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, v-a promis (Deuteronom 27:3).
Dumnezeu spune lucruri uluitoare în jurnalele noastre. El plănuieşte să ne folosească în
moduri mai mari decât ne-am imaginat vreodată. El plănuieşte să facă prin noi lucruri mai mari
decât am visat să facem singuri. El plănuieşte să ne binecuvânteze mai mult decât ne-am aşteptat
să fim binecuvântaţi. Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „în tine toate familiile pământului vor fi
binecuvântate“ (Geneza 12:3). „Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: «Uită-te spre cer şi numără
stelele, dacă poţi să le numeri». Şi i-a zis: «Aşa va fi sămânţa ta» (Geneza 15:5). Aceste
promisiuni i-au fost spuse lui Avraam de către Dumnezeu când Avraam avea 75 de ani şi nu avea
copii!
Adesea în Biblie, când Dumnezeu le-a spus oamenilor ce urma să facă El prin ei, ei s-au
întors şi I-au explicat lui Dumnezeu că El nu putea face un lucru atât de mare prin ei, şi de ce.
Moise a spus: „Eu nu pot să conduc milioane de oameni pentru că nu pot vorbi (Exod
4:10-11). Asta nu L-a deranjat pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ştia că El poate vorbi prin
Moise şi-l poate face mai bun decât era. Dar Moise a refuzat să fie convins. Dumnezeu S-a mâniat
pe Moise şi a spus: „Bine, ţi-l voi da pe Aaron ca voce a ta, dar Eu aş fi putut vorbi prin tine dacă
ai fi crezut în Mine“ (Exod 4:12-15). Ideea este să nu te uiţi la slăbiciunile tale şi să-I explici lui
Dumnezeu de ce nu poate face El ceva! Uită-te la Isus şi la darurile Duhului Lui şi spune: „Da,
Doamne, Tu poţi face asta în mine prin ungerea Ta minunată!“ Uită-te ţintă la Isus, şi nu la tine
însuţi!
Dumnezeu plănuieşte să împlinească aceste promisiuni măreţe pe care ni le face în
jurnalele noastre prin lucrarea Lui de ungere în noi şi prin noi, şi nu prin propriile noastre puteri.
Dacă doar vom crede şi ne vom supune, Dumnezeu poate şi va face lucruri supranaturale prin noi!
Dumnezeu le-a spus israeliţilor: „Vă dau Ţara Promisă“ (Deuteronom 27:3). Dumnezeu
ne va spune lucruri similare fiecăruia dintre noi în jurnalele noastre personale.
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El mi-a spus: „Mark, tu vei satura pământul cu mesajul despre comuniunea cu
Dumnezeu“ (învăţând oamenii cum să audă vocea lui Dumnezeu). Cum ar trebui noi să
răspundem când Dumnezeu ne spune astfel de lucruri mari?
Eu obişnuiam să răspund prin a spune „Aleluia!“ şi a mă da în spate pentru a-L privi pe
Dumnezeu împlinind ceea ce El a promis. Adesea nu se întâmpla nimic şi deveneam frustrat. Nu
învăţasem încă faptul că, atunci când Dumnezeu rosteşte o profeţie ca aceasta prin jurnalul meu,
El revelează potenţialul meu. Dacă umblu mână în mână cu Dumnezeu, acest potenţial va fi
realizat. Dacă nu, potenţialul se va pierde.
Când Dumnezeu ne face o promisiune, ea este de obicei condiţionată de un număr de
lucruri. Chiar dacă El nu spune că promisiunea are condiţii, în general ea tot le are. De exemplu,
Dumnezeu i-a spus lui Iona să le zică locuitorilor din Ninive că El îi va distruge în patruzeci de
zile (Ionba 3:1-4). Nu era niciun „dacă“. Era finalul propoziţiei.
Totuşi, când ninivenii au decis să se pocăiască, şi lui Dumnezeu I-a părut rău de
distrugerea pe care o pregătise să o aducă asuprea lor şi nu i-a distrus aşa cum a plănuit (Iona 3:510).
Dumnezeu statuează principiul condiţionalităţii: „Deodată zic despre un neam, despre o
împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa şi că-l voi nimici; dar dacă neamul acesta despre care
am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi
pusesem în gând să i-l fac. Tot aşa însă deodată zic despre un neam, sau despre o împărăţie, că-l
voi zidi sau că-l voi sădi. Dar dacă neamul acela face ce este rău înaintea Mea şi n-ascultă glasul
Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele pe care aveam de gând să i-l fac“ (Ieremia 18:7-10).
Un alt exemplu clasic este când Dumnezeu le-a spus israeliţilor că El le-a dat Ţara
Promisă. Însemna asta că ei puteau să se relaxeze şi Ţara Promisă le-ar fi căzut în poală? Nu, ei
trebuiau să-L caute pe Dumnezeu pentru călăuzire şi apoi să meargă acolo şi să se bată şi să
cucerească cetate după cetate.
Deci, de asemenea, când Dumnezeu îmi spune: „Te-am vindecat“, următoarea mea
întrebare trebuie să fie: „Dumnezeule, sunt anumite acţiuni pe care vrei să le fac pentru a grăbi
curgerea Ta de vindecare?“ Adesea vor fi, pentru că legământul Lui de vindecare este bazat pe
pentru condiţii obligatorii care se găsesc în Exod 15:26. Una dintre condiţii este să „păzesc toate
legile Lui“. Deci sunt anumite legi ale Sale referitoare la sănătate pe care eu poate le încalc şi care
mă împiedică să obţin promisiunea pe care El mi-a dat-o şi în Cuvântul Lui (Biblia), şi în jurnalul
meu. Aici este locul unde se potriveşte sfatul consilierilor mei (care în acest caz cunosc lucruri
despre sănătate) Eu îi rog să se roage referitor la orice lucruri de care le-ar spune Dumnezeu că ar
trebui să fiu conştient sau pe care să le fac sau să le schimb în stilul meu de viaţă pentru a elibera
curgerea de vindecare a puterii lui Dumnezeu.
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Eu nu am făcut asta niciodată. Eu doar m-am relaxat şi am aşteptat. Şi nu s-a întâmplat
nimic. Acum, Îl întreb pe Dumnezeu şi îi întreb şi pe consilierii mei spirituali ce să fac şi primesc
sfatul lor. Rămân activ în loc să fiu pasiv. Şi astfel am rezultate mult mai bune. Cred că este un
răspuns cheie pentru dilemele multor oameni.
Dacă Dumnezeu spune că El îţi va vindeca mariajul, atunci Îl întrebi ce vrea El ca tu să
faci pentru a fi un catalizator pentru această vindecare. Probabil că El îţi va da câteva lucruri de
făcut, atitudini de schimbat şi acţiuni de întreprins.
Trebuie să ştii că atunci când este implicată voinţa unei alte persoane (ca în acest scenariu)
Dumnezeu nu va trece peste voinţa ei, dar El şi cu tine veţi face tot posibilul pentru ca cealaltă
parte să fie dispusă (în acest caz – să restaureze căsnicia). Dar, ca analiză finală, Dumnezeu nu va
trece peste voinţa celeilalte persoane, deci există posibilitatea ca soţia să plece şi voia declarată a
lui Dumnezeu pentru căsnicie nu să nu se împlinească.
Asta nu înseamnă că secţiunea ta de jurnal a fost greşit. Asta înseamnă că Dumnezeu nu
trece peste voile oamenilor pentru a forţa să se facă voia Lui. Instruindu-te să crezi şi să acţionezi
prin credinţă, Dumnezeu ţi-a poziţionat inima pentru a elibera cât mai multă forţă posibil,
intensificând probabilitatea să se producă un miracol al restaurării în căsnicia ta.
În cele din urmă aveţi o scurtă listă a ceea ce a trebuit să facă Iosua şi israeliţii înainte de a
stăpâni Ţara Promisă pe care Dumnezeu a spus că le-a dat-o deja.

Paşi pe care i-au făcut israeliţii pentru a intra în posesia Ţării Promise
1. Ei au trimis spioni în ţara pe care aveau de gând să o ia în stăpânire (Iosua 2:1).
2. Oamenii s-au consacrat pentru bătălie (Iosua 3:5).
3. Liderii lor spirituali au condus în bătălie (Iosua 3:6).
4. Ei au continuat să asculte de Domnul la fiecare pas al drumului, astfel că au ştiut că
Dumnezeu era cu ei în acţiunile pe care le întreprindeau (Iosua 3:7).
5. Ei au recunoscut un lider care a fost numit de Dumnezeu, care conducea pe rând liderii
spirituali şi militari (Iosua 3:8-9).
6. Acest lider putea porunci să se întâmple o minune şi a făcut-o (Iosua 3:10-17).
7. Domnul a continuat să-i dea direcţie acestui lider spiritual (Iosua 4:1).
8. Ei şi-au luat timp pentru a urma instrucţiunile lui Dumnezeu pentru a crea pietre de
aducere aminte, pentru a le reamintim urmaşilor lor de puterea lui Dumnezeu din mijlocul lor,
care lucra minuni (Iosua 4).
9. Minunile lui Dumnezeu au făcut ca inimile vrăjmaşilor să se topească înaintea lor
(Iosua 5:1).
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10. A fost nevoie de ascultare deplină de Dumnezeu (Iosua 5:2-10).
11. Iosua a întâlnit un comandant angelic şi i s-a supus (Iosua 5:13-15).
12. Dumnezeu i-a dat instrucţiuni detaliate despre cum să conducă bătălia. Acestea au fost
urmate exact şi Ierihonul a fost cucerit (Iosua 6).
13. Neascultarea de vocea lui Dumnezeu din partea celor din tabără a adus înfrângere
(Iosua 7:1-5).
14. Căutarea Domnului a adus vocea lui Dumnezeu şi revelaţia în legătură cu motivele
pentru care a fost învins şi cu modul în care trebuia înlăturat păcatul care a dus la înfrângere.
Păcatul a fost îndepărtat (Iosua 7:6-26).
15. Dumnezeu le-a dat instrucţiuni detaliate despre cum să învingă duşmanul. Acestea au
fost urmate şi duşmanul a fost învins (Iosua 8:1-35).
16. Ei au fost păcăliţi de gabaoniţi pentru că nu au căutat călăuzirea Domnului (Iosua
9:14).
17. Vocea lui Dumnezeu l-a călăuzit pe Iosua spre victoria împotriva celor cinci împăraţi
(Iosua 10:8).
18. Ascultarea de vocea lui Dumnezeu a adus victorie (Iosua 11:6).
19. Au fost obţinute în final ascultarea totală şi victoria totală (Iosua 11:15,23).
Evident, să auzim vocea lui Dumnezeu, să credem în ea şi să ne supunem ei trebuie să fie
pe primul loc în lista oricui care vrea să intre în stăpânirea Ţării Promise lui.
Scrie în jurnal, rugându-L pe Dumnezeu să-ţi vorbească, din această listă, despre cerinţele
cheie pe care trebuie să le cunoşti dacă vrei să intri în stăpânirea ţării despre care Dumnezeu ţi-a
spus că este a ta.

Ce îi împiedică pe oameni să intre în Ţara Promisă lor?
Dumnezeu i-a spus lui Moise să vorbească stâncii şi din ea va ieşi apă, dar în loc de asta,
în mânia lui, el a lovit stânca (Numeri 20:8,11).
Dar Domnul le-a zis lui Moise şi lui Aaron: „Pentru că n-aţi crezut în Mine ca să Mă
sfinţiţi înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o dau“
(Numeri 20:12).
Faptul că nu au onorat vocea lui Dumnezeu şi nu i s-au supus pe deplin i-a ţinut pe Moise
şi pe Aaron departe de Ţara Promisă.
Cum stabileşte Dumnezeu dacă noi suntem pregătiţi să umblăm în promisiunile pe care le
are El pentru noi?
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Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în timpul
acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile
inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui (Deuteronom 8:2).
Dumnezeu ne testează să vadă dacă este credinţă în inimile noastre – să vadă dacă, atunci
când suntem sub presiune, spunem „Cred în Dumnezeu ca Mântuitorul meu şi Cel care îmi poartă
de grijă“.
Eşecul la testele lui Dumnezeu ne împiedică să ne primim moştenirea aici pe pământ!
Atât este de adevărat că toţi cei ce au văzut cu ochii lor slava Mea şi minunile pe care leam făcut în Egipt şi în pustie, şi totuşi M-au ispitit de zece ori acum şi n-au ascultat grasul Meu,
toţi aceia nu vor vedea ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da, şi anume toţi cei ce Mau nesocotit n-o vor vedea (Numeri 14:22-23).
Israeliţii au picat zece dintre aceste teste când erau în pustie.
Mai jos sunt două dintre ele. În loc să se încreadă în Dumnezeu, ei au început să se vaite şi
să se plângă.
Au plecat de pe muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara
Edomului. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi
împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici
pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de ceastă hrană proastă“ (Numeri 21:4-5).
Şi au înnegrit înaintea lui Israel ţara pe care o iscodiseră. Ei au zis: „Ţara pe care am
străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe care i-am
văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi, am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac,
care se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste. Toată
adunarea a ridicat glasul şi a început să ţipe. Şi poporul a plâns în noaptea aceea. Toţi copiii lui
Israel au cârtit împotriva lui Moise şi Aaron şi toată adunarea le-a zis: „De ce n-om fi murit noi
în ţara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta?“ (Numeri 13:32-14:2).
Răspunsul lui Dumnezeu la văicărelile oamenilor este: Până când voi lăsa această rea
adunare să cârtească împotriva Mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel, care cârteau
împotriva Mea. Spune-le: „Pe viaţa mea“, zice Domnul, „că vă voi face întocmai cum aţi vorbit
în auzul urechilor Mele! Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toţi, a căror
numărătoare s-a făcut numărându-vă de a vârsta de douăzeci de ani şi care aţi cârtit împotriva
Mea, nu veţi intra în ţara pe care jurasem că vă voi da-o s-o locuiţi, afară de Caleb, fiul lui Iefne,
şi Iosua, fiul lui Nun“ (14:27-30).
Căci copiii lui Israel umblaseră patruzeci de ani prin pustie până la nimicirea întregului
neam de oameni de război care ieşiseră din Egipt şi care nu ascultaseră de glasul Domnului.
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Domul le-a jurat că nu-i va lăsa să vadă ţara pe care jurase părinţilor lor că le-o va da, ţară în
care curge lapte şi miere (Iosua 5:6).
Deci ei au primit ce s-au aşteptat şi ce au declarat. Ei nu au crezu că Dumnezeu este
Păstorul lor. Eu ai bodogănit şi s-au plâns, spunând că vor muri din moment ce lui Dumnezeu nuI pasă de ei, şi Dumnezeu a spus: „Bine, dacă asta vreţi să credeţi şi să mărturisiţi, atunci asta veţi
primi“. Toţi au murit în pustie.
Mi-a luat ani din viaţă să înţeleg că Dumnezeu îmi dă examene. Aceste teste vin sub
forma faptului că Dumnezeu îngăduie o anumită presiune în viaţa mea, astfel încât eu să pot
vedea, prin mărturisire, ce cred în inima mea. Odată ce am învăţat asta, am devenit dureros de
conştient de faptul că am ratat numeroase teste de-a lungul vieţii şi să asta m-a împiedicat să intru
în Ţara Promisă pe care Dumnezeu o avea pentru mine.
M-am pocăit de văicăreala şi de necredinţa mea şi mărturia mea acum este „Dumnezeu
este Iubitul meu, Cel care îmi poartă de grijă, Apărătorul meu şi Susţinătorul meu. Mă închin
Dumnezeului meu.“ Această mărturie în momente de presiune mi-a permis să trec câteva teste şi
m-a ajutat să înaintez spre ceea ce Dumnezeu mi-a promis.

Să intrăm în Ţara lui Dumnezeu, a Promisiunii Abundente
Dar pentru că robul Meu Caleb a fost însufleţit de un alt duh şi a urmat în totul calea
Mea, îl voi face să intre în ţara în care s-a dus şi urmaşii lui o vor stăpâni (Numeri 14:24).
Ce fel de duh caută Dumnezeu în cei care vor intra în ţările promise lor?
Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre noi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă,
care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme
se zice: „Astăzi“, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.
Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la
început, câtă vreme se zice: „Astăzi“, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua
răzvrătirii“. Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi
aceia care ieşiseră din Egipt prin Moise? Şi cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci
de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră şi ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Şi cui Sa jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar
că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor (Evrei 3:12-19).

Planul lui Dumnezeu pentru vieţile noastre
„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi“, zice DOMNUL, „gânduri de
pace, şi nu ne nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde“ (Ieremia 29:11).
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Cred că Dumnezeu are o experienţă a Ţării Promise pentru fiecare dintre noi. Aceasta
atinge căsniciile noastre, sănătatea noastră, finanţele noastre, slujirile noastre, şi pe copiii noştri.
Noi Îl putem ruga pe Dumnezeu să ne dea o imagine detaliată a felului în care arată Ţara Promisă
pentru noi în fiecare din aceste domenii.
Ce atitudine trebuie să aibă un lider care va conduce poporul în ţările promise lor?
Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care
am jurat părinţilor lor că le-o voi da. Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu
credincioşie după toată legea, pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la
dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze
de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei
izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca
aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te“? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul,
Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face (Iosua 1:6-9).
Credinţa fără şovăială în puterea Dumnezeului Atotputernic curgând în noi şi prin noi este
absolut obligatorie! Ascultarea totală de vocea lui Dumnezeu în orice moment este absolut
obligatorie! Meditaţia asupra Bibliei, rostirea ei şi ascultarea de ea în orice moment este absolut
obligatorie, pentru că atunci faci ca drumul tău să fie prosper şi atunci ai succes.
Moarte şi destin
O problemă care a constituit un blocaj în umblarea mea prin credinţă, şi pe care a trebuit
să o rezolv eu personal, a fost grija mea că dacă mărturisesc deschis promisiunea lui Dumnezeu
pentru mine şi împlinirea acelei promisiuni nu s-a manifestat încă la momentul morţii mele, le voi
părea ca un nebun tuturor celor care vor veni la funeraliile mele. Cred că nu ar fi trebuit să fiu atât
de preocupat, din moment ce atunci eu aş fi oricum departe de aici, dar urăsc să par prost, aşa că
am fost reticent la a vorbi despre promisiunile minunate pe care mi le-a făcut Dumnezeu în jurnal.
În sfârşit, într-o zi am vorbit cu Domnul despre această preocupare şi El mi-a răspuns aşa:
„Mark, dacă mori în credinţă, mărturisind ce ţi-am spus Eu să mărturiseşti, nu vei fi un nebun.
Te voi considera un erou al credinţei ca în Evrei 11.“ Minunat! Nu avusesem niciodată această
revelaţie. Şi ei au murit în credinţă, crezând că ceea ce a spus Dumnezeu se va întâmpla chiar
dacă ei nu vor vedea asta în timpul vieţii lor (Evrei 11:13).
În acelaşi fel, Dumnezeu poate vrea ca eu să mor în credinţă, nu să mor plângându-mă!
Am înţeles! Eu voi muri în credinţă! Voi renunţa la văicăreală! (de fapt, Dumnezeu a luat
o poziţie puternică împotriva văicărelii. El a ucis 14.700 de oameni într-o zi pentru că au
bombănit [vezi Numeri 16:41-50]. Chiar nu e sănătos să te văicăreşti).
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Deci Dumnezeu a mai vindecat un aspect negativ şi nebiblic din mintea mea care mă făcea
să dau înapoi, nu să avansez. Acum, în loc să mă cred singur nebun, mă cred un erou al credinţei!
Când scrii în jurnal, Dumnezeu îţi va vindeca şi ţie aspectele negative!
Îmi amintesc foarte clar de o zi în care eram pesimist în legătură cu lumea şi viaţa, şi
Roger Miller, unul dintre consilierii mei spirituali, a făcut acest comentariu pentru mine:
„Conducerea se transferă automat celor care rămân optimişti“. Ooo! Acest rhema de la
Dumnezeu a ars în inima mea ca un foc care usucă. Vroiam atât de mult să fiu un lider în lume şi
să fac o diferenţă pentru Hristos, şi totuşi inima mea a fost imediat de acord cu rhema pe care mi
l-a spus Roger. Nu mulţi ar fi vrut să mă urmeze dacă aş fi fost pesimist!
Aceasta a fost ziua în care am luat decizia că voi fi optimist pentru tot restul vieţii mele.
Citatul lui Roger stă în ramă pe biroul meu ca să mă uit la el în fiecare zi. Satan nu este mai
puternic decât Dumnezeu. Răul nu este mai puternic decât Binele. Întunericul nu este mai
puternic decât Lumina.
Mărturia mea este:
• Lumina este mai puternică decât întunericul!
• Adevărul este mai puternic decât eroarea!
• Neprihănirea este mai puternică decât nelegiuirea!
• Dumnezeu este mai puternic decât satan!
• Întunericul trebuie să piară din orice loc unde stau eu!
• Biserica va împlini marea trimitere a lui Hristos de a uceniciza toate naţiunile, şi noi îi
vom pune pe toţi vrăjmaşii Lui la picioarele Lui (Fapte 2:34-36.).
Unul dintre lucrurile despre care mi-a vorbit Isus în jurnal într-o zi a fost acesta: „Mark,
orice lucru asupra căruia te concentrezi creşte în tine şi devii orice creşte în tine“. Acest cuvânt
rhema a stimulat abordarea mea asupra creşterii spirituale. Mă voi uita ţintă la Isus (nu la mine, la
păcatul meu, la slăbiciunea mea sau la tăria mea) şi Isus va creşte în mine.
Asigură-te că eşti un copil al credinţei, astfel încât oamenii să te poată urma şi să fii un
lider în ucenicizarea acestei lumi pentru Domnul şi Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Dacă scrii în
jurnal cu regularitate, Dumnezeu te va transforma într-un copil al credinţei, aşa cum a făcut cu
mine. Scrie în jurnal cu regularitate! Devino un copil al credinţei (Evrei 11:6; 1 Ioan 5:4)!
David Barrett, autorul World Christian Encyclopedia, vorbeşte despre creşterea Bisericii.
În anul 100 era un creştin la fiecare 360 de necreştini. Dar în anul 2000 era un creştin practicant la
fiecare trei necreştini. Deci statisticile confirmă că în ultimii 2.000 de ani creşterea Împărăţiei lui
Dumnezeu nu a ajuns la final (Isaia 9:7)! Asta, desigur, înseamnă că descreşterea împărăţiei lui
satan nu a ajuns la final!
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Fie ca Biserica să se bucure şi să sărbătorească Împărăţia lui Dumnezeu care se extinde
mereu! Fie ca fiecare dintre noi să fie parte integrantă a acestei extinderi, aşa cum a fost Iosua!
Fiecare dintre noi să ia stăpânire peste domeniul pe care i l-a încredinţat Dumnezeu.
Fii unul dintre „urmaşii celor care, prin credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele“
(Evrei 6:12). Ucenicizează în domeniul pe care ţi l-a atribuit Dumnezeu, aducându-l sub domnia
şi autoritatea lui Hristos.
Mă rog ca voi să învăţaţi să trăiţi în ascultare de vocea lui Dumnezeu şi ca victoriile sub
ungerea Duhului Lui să devină modelul vieţii voastre, aşa cum au fost pentru Iosua! A Regelui să
fie gloria în veci de veci. Amin!
Dumnezeu spune:
El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al
lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n
veci de veci. Iată ce va face râvna DOMNULUI oştirilor (Isaia 9:7).
AMIN!

Exemple de jurnal bidirecţional
Citeşte cum au folosit alţii cele patru chei pentru a-şi acorda inimile să audă vocea lui
Dumnezeu şi să intre în stăpânirea Ţării Promise.
Pastor Terry – Nu dezgropa sămânţa
Tată, iată-mă din nou, având nevoie de confirmare în legătură cu chemarea Ta pentru viaţa
mea. De ce pare că mă clatin atât de mult? Nu am rezolvat problema din interior? Ce trebuie să
fac ca să pot înainta cu credinţă pe orice cale vrei Tu? Nu pot să dau impresia că merg înainte
când nu sunt sigur de ce.
Şi când nu văd că lucrurile pe care le facem aduc roadă, încep să-mi pun la îndoială
chemarea, şi atunci satan încearcă să pună la loc în mine vechea identitate... şi îmi spune că nu o
să ies niciodată de aici... şi o să sfârşesc ca pastorul Bob, şi asta va fi o situaţie critică în viaţă...
întotdeauna gândindu-mă că într-o zi se va schimba... dar nu se schimbă niciodată... şi atunci
devii deziluzionat şi trudit, şi îţi pierzi speranţa... Nu-mi place ce simt atunci... Ajută-mă să ştiu
sigur ce să fac.
Terry, tu continui să dezgropi sămânţa să vezi dacă creşte. Te rog, las-o în pământ. Ştii că
Eu te-am chemat aici... şi ştii că aici vreau Eu să fii. Dacă nu era adevărat, te-aş fi chemat în altă
parte. Aş fi deschis alte uşi şi te-aş fi mutat. Dar Eu te-am plantat aici. Poţi să rămâi aici? Poţi
să nu Mă crezi când îţi spun că vei avea succes?
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De câte ori te-am avertizat, da, avertizat, să ai răbdare. Să rezişti. Nu ţi-au spus profeţii
Mei că va fi o muncă grea? Da, Terry, greu nu înseamnă gol şi inutil. Tu încă nu ai acceptat
lucrarea pe care ţi-am dat-o să o faci. Însă mai cauţi... aşteptând roada... aşteptând manifestarea
vizibilă pentru a decide dacă este adevărat sau nu.
Te întreb, eşti azi într-un loc mai bun decât ai fost vreodată?
Da, Doamne.
Primeşti mai multă revărsare din Mine decât ai primit vreodată?
Da, Doamne.
Porţi războaie în lumile de care ţi-am spus?
Nu sunt sigur ce înseamnă asta acum, Doamne.
Eu ţi-am dat mesajul despre lupta cu uriaşii... a fost doar pentru oamenii tăi... sau şi
pentru tine?
Cred că a fost şi pentru mine, Doamne.
Atunci luptă, Terry. Luptă lupta cea bună. Luptă alături de Mine. Eu îţi păzesc spatele. Eu
îţi păzesc faţa. Eu te voi proteja... şi voi câştiga bătălia. Dar tu trebuie, trebuie să stai alături de
Mine. Nu poţi să te salvezi singur şi să aştepţi ca Eu să te protejez. Stai în acoperirea Mea. Stai
în planul Meu.
Stai în agenda Mea. Şi lasă-Mă să te conduc şi să te călăuzesc în toate...
Stai cu Mine, Terry...
Unde mergem, Doamne?
Îţi voi arăta... Vezi tu asta? Sunt roadele stricate ale celor care şi-au dezgropat sămânţa
şi au lăsat-o să moară pentru că nu au putut aştepta creşterea şi dezvoltarea roadei... şi trebuiau
să o vadă ca să creadă.
Acolo unde te duc Eu este un loc unde roada nu se vede o vreme, şi apoi, prin Duhul Meu,
Eu o voi face apoi vizibilă deodată şi toţi o vor vedea. Încrede-te în Mine, Terry. Încrede-te în
Mine când e greu să vezi şi greu să crezi... Încrede-te în Mine în privinţa bisericii... Încrede-te în
Mine în privinţa viitorului tău...
Stai aproape de Mine şi te voi conduce, şi vei şti voia Mea şi scopul Meu. Şi vei avea
încredere că orice s-ar întâmpla eşti în voia Mea şi în planul Meu pentru tine. Vezi acele
câmpuri... ele sunt ale tale.
Dar, Doamne, nu e nimic acolo...
Terry, nu e nimic acolo dacă tot ce poţi să vezi sunt lucrurile vizibile cu ochii fizici. Dar
dedesubt este o bogăţie de seminţe, aşteptându-şi vremea... germinând, crescând.... gata să
prindă viaţă... dar trebuie să crezi că sunt acolo, şi să le laşi acolo. Nu le dezgropa. Nu strica ce
am făcut noi doi împreună... Lasă-le... şi încrede-te pur şi simplu în Mine...
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Iubeşte-i pe cei pe care ţi-i dau Eu... şi ia-ţi timp să construieşti ce ţi-am spus Eu până
acum... adună-ţi planul pentru ucenicizare... arată-l... concepe-l aşa cum ţi-am spus Eu. El va fi
traseul pe care am ales Eu să lucrez... şi este dorinţa Mea în tine... să realizezi aceste lucruri.
Foloseşte acest timp, până are loc creşterea, pentru a organiza şi dezvolta acest plan.
Plantează mai multe seminţe, Terry... aruncă mai multe seminţe. Plantează mai multe seminţe.
Şi apoi aşteaptă... şi udă-le cu rugăciunea ta şi lacrimile tale şi postul tău... şi apoi
priveşte... vor creşte, şi vor hrăni mii şi mii...
Dă-le timp... ele germinează şi cresc, şi Eu nu am terminat cu ceea ce pun împreună în
acest „haos“. Va fi bine şi alţii se vor bucura de asta... şi poţi să fii mulţumit de ceea ce se
întâmplă... Încrede-te în Mine... Eu voi realiza asta dacă stai acolo unde eşti şi Mă laşi pe Mine
să fac ce am spus că voi face...
xxx
Bill – Jurnalul eliberează creativitatea lui Dumnezeu pe piaţă
Eu scriu în jurnal din 1992 folosind cursurile dumneavoastră. Am scris adesea în jurnal
despre idei şi probleme de afaceri şi Dumnezeu mi-a dat înţelepciune să rezolv problemele de
afaceri şi direcţie 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.“
În plus faţă de serviciul de zi cu zi, Sue şi cu mine suntem şi slujitori itineranţi. Eu
petreceam cinci ore pentru a scrie predici; acum, folosind jurnalul, ele sunt gata în circa 30 de
minute.
Abordarea pentru a-L auzi pe Dumnezeu pe care am învăţat-o de la voi mi-a transformat
complet viaţa creştină şi afacerile. Mulţumesc pentru că m-aţi învăţat această metodă foarte
practică de a auzi vocea lui Dumnezeu. I-am învăţat şi eu pe alţii, în întreaga lume, în cadrul
seminariilor mele creştine, şi Sue şi cu mine am scris un program pentru Şcoala Duminicală
intitulat Kids in Renewal care învaţă copiii să audă vocea lui Dumnezeu folosind metoda voastră.
Acest program a fost predat până acum în mai mult de 800 de biserici din întreaga lume.
xxx
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Să aducem vocea lui Dumnezeu în lumea noastră
Până acum noi am scris 60 de cărţi care arată cum să aduci vocea lui Dumnezeu în viaţă,
domeniu după domeniu. De asemenea, am dezvoltat peste 100 de cursuri universitare pentru
Christian Leadership University, care pun în centrul experienţei de învăţare vocea lui Dumnezeu.
Aceste cursuri pot fi urmate de acasă. Pentru mai multe informaţii, vă rog să vedeţi pagina noastră
de la finalul acestei cărţi.
xxx
Lynda – Vocea lui Dumnezeu chiar şi când facem jogging!
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!“ Asta a fost o revelaţie pentru mine.
În următoarea zi în jurnalul meu I-am spus lui Dumnezeu: „Doamne, am atât de multe
întrebări. Ce este credinţa adevărată? Ce este succesul? De ce e atât de greu pentru mine să cred
că Tu chiar Te gândeşti la ce e cel mai bine pentru mine? Vorbeşte-mi, Tată.“
Da, copila mea, Eu vreau să reuşeşti. A fost întotdeauna planul Meu ca tu să ai succes.
Dar, aşa cum îţi spune mintea ta acum, succesul pe care îl am Eu pregătit pentru tine, şi pentru
toţi copiii Mei, nu este succesul aşa cum îl cunoaşte sau îl măsoară lumea. Succesul tău se
măsoară în unitatea cu Mine. Aşa te-am făcut Eu să fii. Tu devii cu adevărat tu, cu adevărat om,
atunci când unitatea ta cu Mine este completă.
Tatăl şi Fiul sunt una. Isus nu a făcut nimic de la El. El a făcut numai ce L-a văzut deja pe
Tatăl că face. De aceea vreau să vii la Mine să te odihneşti în Mine, să petreci timp cu Mine, ca
să Mă cunoşti cu adevărat şi astfel să poţi să urmezi căile Mele.
Când ai înţeles credinţa în dragostea Mea pentru tine, abilitatea ta de a o exprima în mod
natural pentru alţii a crescut. Când tu ai vărsat lacrimi pentru mila Mea şi harul Meu şi pentru
preţul pe care l-am plătit pentru tine, ai vărsat lacrimi pentru alţii, şi ai întins mâna după ei cu
compasiune în Numele Meu.
Fiul Meu nu a avut succes în felurile acestei lumi. El Şi-a petrecut foarte mult timp cu 12
bărbaţi şi dintre ei, mai ales cu trei. El a luat legătura cu numeroşi oameni, a vindecat mulţi (dar
putea să vindece mai mulţi), dar El Şi-a turnat viaţa în acea mulţime pestriţă... pescari, oameni de
rând. Cu cât aveau mai multe pe agendă aceşti oameni, cu atât mai greu le era să Mă vadă cu
adevărat şi să fie una cu Mine.
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Nu că Eu nu vreau ca tu să ai viziuni şi vise şi aspiraţii, dar vreau ca ele să fie aşezate în
unitatea ta cu Mine... pentru că Eu vreau ca tu să reuşeşti, să împlineşti lucrurile pentru care team făcut... nu pentru că acesta este modul în care câştigi valoarea şi dragoste. Valoarea ta e
intrinsecă. Pur şi simplu este. Tu eşti fiica Mea, copilul meu preţios. Dragostea Mea pentru tine
este completă. Nu ai nimic de dovedit sau de realizat sau de făcut pentru a face ca dragostea Mea
pentru tine să fie mai mare. Nici nu o vei pierde vreodată sau nu vei fi despărţită vreodată de
dragostea Mea.
Tu începi să discerni unele dintre dezamăgirile tale legate de punctele tale tari şi de
slăbiciunile tale şi chiar de înţelepciunea ta. Dezamăgirea vine dintr-o inimă nevindecată încă.
Tu abia ai început să înţelegi punctul Meu de vedere referitor la tine... îţi va lua timp să elimini
punctul tău de vedere referitor la tine şi să îţi însuşeşti modul cum te văd Eu. Aceasta este parte a
înnoirii minţii tale.
Când îţi vei pune credinţa şi încrederea în structurile tale vechi şi comportamentele şi
modurile tale de a gândi... vei eşua. Celea veche este construită pe lege, pe efort, pe a reuşi prin
puterea voinţei. Noua cale, calea Mea, se bazează pe odihnă, smerenie, pe a deveni precum
copiii, pe dependenţă. Aceste căi continuă să fie străine pentru tine, dar mergi pe ele tot mai mult.
Este dorinţa Mea să te văd reuşind, să te văd una cu Mine, să laşi râul vieţii să curgă liber din
tine.
Nu te uita la asta ca şi cum te-ai pierde cumva pe tine însăţi. De fapt, devii cu adevărat
mai mult din ceea ce eşti cu adevărat. Ce elimini sunt masca, faţada, zidurile care te ţin închisă,
ţin prizonier ceea ce tu eşti de fapt. Lucrează cu Mine. Ca Iosua, ascultă-Mă. Uneori vei crede că
sfaturile Mele sunt prosteşti, sau că nu au sens... dar zidurile se prăbuşesc. Fii puternică şi
curajoasă... în a urma căile Mele. Pentru că Eu voi fi cu tine. Nu te teme şi nu te descuraja,
pentru că Eu voi fi cu tine. EU SUNT CU TINE ACUM. Opreşte-te, odihneşte-te şi să ştii că EU
SUNT DUMNEZEU.
Sperăm şi ne rugăm că faptul că învăţaţi despre aceste patru chei pentru a auzi vocea lui
Dumnezeu v-a condus la o relaţie mai profundă cu Tatăl vostru ceresc. Fie ca încrederea şi
motivaţia voastră să crească pe măsură ce continuaţi să aveţi zilnic o conversaţie intimă cu Cel
care vă iubeşte şi vrea să vă reveleze destinul pe care îl are în fiecare zi pentru voi – iubiţii Lui.

Aplicaţie personală
În şase zile diferite, notează în jurnal răspunsul lui Dumnezeu la următoarele întrebări
referitoare la cum arată în viaţa ta binecuvântările Ţării Lui Promise:
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• Dumnezeule, care este viziunea Ta în ceea ce priveşte finanţele mele şi ce condiţii vrei
ca eu să îndeplinesc pentru a vedea aceste binecuvântări eliberate în viaţa mea?
• Dumnezeule, care este viziunea Ta asupra sănătăţii mele şi ce condiţii vrei să îndeplinesc
pentru a vedea aceste binecuvântări eliberate în viaţa mea?
• Dumnezeule, care este viziunea Ta despre căsnicia mea şi ce condiţii vrei să îndeplinesc
pentru a vedea aceste binecuvântări eliberate în viaţa mea?
• Dumnezeule, care este viziunea Ta referitoare la familia mea şi ce condiţii vrei să
îndeplinesc pentru a vedea aceste binecuvântări eliberate în viaţa mea?
• Dumnezeule, care este viziunea Ta despre slujirea mea pentru lume şi ce condiţii vrei să
îndeplinesc pentru a vedea aceste binecuvântări eliberate în viaţa mea?
• Doamne, care este viziunea Ta despre naţiunea noastră şi despre această lume şi ce
condiţii vrei să îndeplinesc eu pentru ca această viziune să se realizeze?
Ţine un jurnal care înregistrează îndrumările continue ale lui Dumnezeu pentru tine în
fiecare domeniu şi paşii pe care i-ai făcut şi îi faci pentru a ajunge în Ţara Promisă pe care
Dumnezeu ţi-a dat-o în fiecare domeniu.
Resurse online gratuite pentru a aprofunda aceste adevăruri sunt disponibile la:
www.cwgministries.org/FreeBooks
• Să dialogăm cu Dumnezeu prin Experienţa Cortului (de Ben C. Lunis, un învăţător
certificat CWG)
• Cum să supravieţuieşti şi să prosperi în etapa de curăţare de dinaintea Ţării
Promise
• Cum să eliberezi puterea de vindecare a lui Dumnezeu prin rugăciune
• Să vină Împărăţia pe pământ precum în cer – Dialoguri cu Dumnezeu (de Ben C.
Lunis, un învăţător certificat CWG)
• The Lamad New Testament, care încurajează revelaţia bazată pe învăţare – Un
Nou Testament cu întrebări pentru jurnal! (Dezvoltat de Andrew R. Hardy)
• Citiţi arhiva noastră de documente de informare, care conţine numeroase exemple
de jurnal despre situaţii din viaţa reală
www.cwgministries.org/newsletters

Lecturi recomandate
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Aplică vedenia în întâlnirea ta cu Dumnezeu
Biblia ne învaţă că Dumnezeu ne dă visuri (Fapte 2:17) şi că ne sfătuieşte şi noaptea prin
visurile noastre (Psalm 16:7). Acesta este un domeniu minunat şi fascinant pe care noi îl acoperim
în cartea noastră Să-L auzim pe Dumnezeu prin visurile noastre.
Există un manual complet, Cum să eliberezi puterea de vindecare a lui Dumnezeu prin
rugăciune, despre folosirea vedeniei şi a curgerii în rugăciunea de vindecare.
Principiile cheie pentru interpretarea visurilor voastre şi manualul complet Cum să
eliberezi puterea de vindecare a lui Dumnezeu prin rugăciune sunt disponibile pentru a fi
descărcate la www.cwgministries.org/freebooks.
Pentru o descriere a modului practic în care trăieşte Dr. Cho, însărcinat cu vis şi vedenie,
citeşte cartea lui A patra dimensiune.
Pentru o carte bună care descrie folosirea vedeniei în slujirea de vindecare interioară,
citeşte Poţi fi liber emoţional, de Rita Bennett.

Colecţii de jurnal
Tatăl nostru vorbeşte prin Evrei, de Rev. Peter Lord
Peter Lord este fostul pastor al unei biserici baptiste de 6.000 de membri din Titusville,
Florida. El începe fiecare secţiune de jurnal cu un verset din Evrei şi urmăreşte cu jurnalul ceea ce
îi dă Domnul cu privire la acel verset. Foarte puternic. Prima carte pe care o ştiu şi care constă
dintr-un jurnal al cuiva. O piatră de hotar. Disponibilă la http://peterlord.net/.
Să-L auzim pe Dumnezeu, de Rev. Peter Lord
Se completează excelent cu Patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu. Peter Lord este
în comitetul nostru de consilieri şi împărtăşeşte înţelegeri similare din experienţa sa de viaţă de
peste 30 de ani în slujire. Disponibilă la http://peterlord.net/.
Găseşti mai multe secţiuni de jurnal în ambele direcţii la:
ww.cwgministries.org/freebooks
www.KoinoniaNetwork.org
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APPENDICE A

Originea gândurilor, din punct de vedere biblic
Gândurile sunt în mintea mea, deci nu îşi au originea în mine?
Răspunsul biblic este: „Nu neapărat“. Biblia este foarte clară când spune că gândurile
noastre pot proveni din trei surse: sinele, Duhul Sfânt sau demoni. Această înţelegere este foarte
importantă pentru o persoană care caută să-şi trăiască viaţa auzind vocea lui Dumnezeu, din
moment ce vocea lui Dumnezeu va veni adesea ca un gând spontan care este simţit ca fiind în
mintea noastră.
Unele gânduri vin de la Dumnezeu şi, da, unele vin de la satan.
Dumnezeu nu l-a creat pe om ca pe o fiinţă independentă. Dumnezeu ne numeşte vase (2
Corinteni 4:7). Un vas, desigur, este conceput pentru a fi umplut cu ceva. Noi suntem concepuţi
să fim umpluţi cu Dumnezeu (2 Corinteni 4:7).
Totuşi, în Grădina Edenului, satan l-a ispitit pe om să trăiască pe cont propriu, şi omul a
căzut în ispită. Din acel moment, omul poate avea gânduri proprii şi sinele este staţia de umplere
a lui satan. Aşa că acum noi descoperim că putem fi umpluţi cu satan şi cu demonii lui. De aceea
gândurile noastre pot să vină de la Dumnezeu, de la sinele nostru sau de la satan.
Oamenii sunt alcătuiţi din duh, suflet şi trup (1 Tesaloniceni 5:23). Duhurile noastre sunt
concepute să fie unite sau alăturate cu un alt Duh.
Înainte de a-l invita pe Isus Hristos în inimile noastre, să fie Domn şi Mântuitor, Biblia ne
spune că noi aveam duhuri rele lucrând în noi. „Voi eraţi supuşi şi sub controlul duhului [demon]
care încă lucrează constant în fiii neascultării” (Efeseni 2:2, traducere după AMP). Odată ce am
fost mântuiţi, Duhul Sfânt Se uneşte cu duhurile noaste (1 Corinteni 6:17) şi lucrarea Lui în noi
creşte şi se extinde repede.
Şi demonii şi Duhul Sfânt ne pot da gânduri (Luca 22:3; Fapte 5:3; 1 Corinteni 2:10). În
ambele cazuri, ele sunt înregistrate în mintea noastră ca gânduri spontane. Gândurile spontane sau
gândurile care curg vin din lumea spirituală. Ioan 7:37-39 ne învaţă că revărsarea pe care o
simţim în interior vine de la Duhul. Invers, gândurile analitice vin din folosirea de către noi a
minţii noastre analitice.
Când încercăm să discernem vocea lui Dumnezeu de a noastră sau de impulsurile lui
satan, avem nevoie să începem prin a determina dacă gândurile au fost spontane sau analitice.
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Dacă ele sunt spontane, au venit din lumea spirituală. Acum avem nevoie să determinăm au venit
de la Duhul Sfânt sau de la duhuri rele.
Dacă sensul general al gândurilor se aliniază cu numele şi caracterul lui satan, ele vin de la
satan; dacă tonul gândurilor se aliniază cu numele sau caracterul Duhului Sfânt, ele vin probabil
de la Dumnezeu. (Ocazional, satan se va manifesta ca un înger de lumină şi ne va da gânduri care
par să fie gândurile lui Dumnezeu.)
Gândirea călăuzită de Duhul apare atunci când permitem imaginilor şi cuvintelor de la
Duhul Sfânt să conducă procesul nostru de gândire. Noi putem cere asta şi căuta asta plasându-ne
corect inima înaintea Duhului Sfânt (Ioan 7:37-39; Psalm 73 – David cugeta în sanctuarul lui
Dumnezeu.)
Gândirea călăuzită de demoni este atunci când noi permitem imaginilor şi cuvintelor care
curg de la demoni să conducă procesul nostru de gândire. O minte inactivă sau nedisciplinată va
cădea repede în această capcană. Rezultatul va consta din gânduri care reflectă scopurile lui satan:
condamnare, teamă, poftă, mânie, minciuni, şi orice formă de păcătoşenie.
De aceea Biblia ne învaţă să „facem fiecare gând rob“ (2 Corinteni 10:3-5). Trebuie să ne
asigurăm că Îl lăsăm pe Duhul Sfânt – nu sinele nostru, nici pe satan – să folosească minţile
noastre, dacă vrem să creştem puternici în credinţa şi în sfinţenia Domnului.
„Studiul vestic“, care poate fi definit ca „folosirea de către om a capacităţii sale de a
gândi“, ne oferă cunoaştere raţională. „Meditaţia biblică“, adică „Duhul Sfânt foloseşte toate
facultăţile din ambele emisfere ale creierului uman“, ne oferă cunoaştere revelată. Studiul
înseamnă omul în acţiune. Meditaţia înseamnă Dumnezeu în acţiune.
Studiul îmi dă ceea ce Pavel numeşte „cunoaştere“, care vine prin puterea firii – eu îmi
folosesc singur propria minte (Filipeni 3:4-8).
Meditaţia îmi dă ceea ce Pavel a numit „adevărata cunoaştere“ (Coloseni 2:2), sau
cunoaştere revelată (Efeseni 1:17-18; Luca 24:32), cunoaştere născută de Duhul lui Dumnezeu.
Pavel a respins cunoaşterea raţională pe care a obţinut-o în studiile lui biblice (Filipeni 3:1-11) în
favoarea cunoaşterii revelate pe care a primit-o când a stat singur cu Domnul în deşertul Arabiei
(Galateni 1:12,17,18).
Planul lui Dumnezeu de la început, din Grădina Edenului, a fost ca noi să fim zilnic în
comuniune cu El şi ca El să ne dea cunoaştere revelată în inimile noastre (Geneza 3:8-9). Dacă
trăim astfel lucrarea pe care o facem ar fi născută şi unsă cu puterea Duhului Sfânt. Isus Însuşi a
trăit astfel, nefăcând nimic de la El, ci trăind complet din impulsul divin sau, am putea spune, din
rhema şi vedenie (Ioan 5:19-20,30).
Planul lui Satan a fost să-l ispitească pe om să se bazeze doar pe sine însuşi, să înţeleagă
lucruri pe cont propriu, fără revelaţie divină. Dumnezeu i-a poruncit să nu mănânce din pomul
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cunoaşterii binelui şi răului, pentru că dacă ar face-o asta ar aduce sigur moarte spirituală sau
pierderea comunicării divine dintre ei (Geneza 2:17).
Satan a convins-o pe Eva că dacă ar mânca din pom (ar încercat să folosească propria ei
minte), asta nu ar duce la pierderea comuniunii spirituale sau la moarte, ci în loc de asta ar face-o
inteligentă ca Dumnezeu şi capabilă să cunoască lucrurile pe cont propriu, fără să trebuiască să
obţină cunoaştere de la Dumnezeu prin uniune spirituală. El i-a spus Evei: „Căci Dumnezeu ştie
că în ziua în care mâncaţi din pom ochii vi se vor deschide şi veţi fi ca El, cunoscând binele şi
răul“ (Geneza 3:5). Acest unic pas a făcut ca omenirea să cadă într-o filosofie numită umanist
raţional, despre care vom vorbi imediat.
O discuţie mai completă asupra rolului minţii poate fi găsită în capitolul al cincilea din
Wading Deeper Into the River of God, de Mark şi Patti Virkler.
Umanismul raţional este, desigur, ceea ce i-a oferit satan Evei în Grădina Edenului. Dacă
vă amintiţi, ispita diavolului în Grădină a fost ca omul să fie independent, să dobândească propria
lui înţelepciune şi cunoaştere şi să se mişte prin propria lui putere. El a spus: „Veţi fi ca
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.“ Acceptând această ispită, omenirea a trecut de la a fi un va
care Îl conţinea pe Dumnezeu la a fi un vas care îi manifesta pe satan şi pe demonii lui (deoarece
sinele este o staţie de alimentare pentru satan).
Cele două cuvinte cheie din ispitirea lui satan au fost „voi“ şi „a cunoaşte“.
Din aceste două cuvinte noi am construit două filosofii: umanismul şi raţionalismul.
Umanismul venerează eforturile oamenilor ca centru al vieţii, şi raţionalismul are în centru
procesul de gândire al omului.
Ambele filosofii sunt alternativele lui satan la planul original al lui Dumnezeu. Ambele
sunt greşite şi ambele sunt idolatre. Şi Dumnezeu a spus foarte clar în Cele Zece Porunci că El
urăşte idolatria şi că a interzis-o (Exod 20:3).
Isus a trăit din curgerea divină şi devenind Al Doilea Adam El a inversat ce a făcut primul
Adam. Isus a insistat asupra faptului că El nu a făcut nimic de la El, ci a spus numai ce L-a auzit
pe Tatăl că spune şi a făcut numai ce L-a văzut pe Tatăl că face (Ioan 5:17,19-20,30; 8:26,28).
Astfel, Isus a ieşit şi din umanism, şi din raţionalism, şi s-a întors la cunoaşterea revelată şi la
ungerea divină, care sunt în inima creştinismului.
Când Pavel a declarat că noi am murit şi Hristos este viaţa noastră (Galateni 2:20), şi că
trebuie să murim în fiecare zi (1 Corinteni 15:31), el insista asupra faptului că noi trebuie să ne
întoarcem la stilul de viaţă al lui Adam din Grădina Edenului şi al lui Isus, când umbla în Nazaret.
Noi murim faţă de propria noastră iniţiativă şi alegem să ne conectăm cu Hristos care locuieşte în
noi şi să-L eliberăm. Alegem să lucrăm şi să facem doar un lucru – să venim la odihnă, să încetăm
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propriile noastre eforturi şi să atingem şi să eliberăm Duhul lui Dumnezeu prin fiinţele noastre
(Evrei 4:11).
Eu trăiesc ca „Hristos eu“ făcând întotdeauna următoarele:
1. Mă uit la Hristos care locuieşte în mine, nu la propria mea înţelepciune şi putere.
2. Mă acordez la inima mea – adică la gânduri, imagini, emoţii şi ungere (Ioan 7:37-39).
3. Eu stârnesc viaţa Lui (Evrei 3-4).
4. Eu Îi dau glorie lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se revarsă prin mine.
Acest „Hristos eu“ eliberează prin mine următoarele:
1. Raţiune cu ungere în loc de raţiunea omului – în loc să mă uit la, să mă încred şi să
aplic abilităţile analitice ale propriei mele minţi, îmi supun mintea imaginilor şi gândurilor care
curg, şi notez aceste lucruri în jurnal (Isaia 1:18).
2. Vedenie divină în loc de imaginaţie inutilă – în loc de imaginaţie rea sau inutilă
(Galateni 6:5; Romani 1:21), îmi folosesc ochii inimii pentru „imaginaţie dumnezeiască“ (1
Cronici 29:18) şi pentru a primi visuri şi vedenii divine rugându-L pe Duhul Sfânt să-mi dea o
curgere de imagini, la care mă acordez în interior (Fapte 2:17).
3. Ungere în loc de puterea mea – în loc să-mi setez voinţa să realizeze ceva sau să
reuşească ceva, îmi setez voinţa să se conecteze cu Hristosul din mine şi să elibereze puterea Lui
şi ungerea Lui prin mine (1 Ioan 2:20).
4. Emoţiile divine în locul emoţiilor mele – în loc să trăiesc pe baza emoţiilor mele, Îl rog
pe Dumnezeu să-mi dea emoţiile Lui într-o anumită situaţie (Galateni 5:22-23).
Viaţa lui Hristos şi ungerea te fac mai bun decât eşti! Lasă-L pe Hristos să trăiască prin
tine prin Duhul Sfânt care locuieşte în tine! Aplică legea Duhului de viaţă în Hristos Isus (Romani
8:2). Alege să te acordezi în interior şi să apelezi la râul de putere, ungere, înţelepciune şi
revelaţie care este în Duhul Sfânt ce locuieşte în tine.
Fie ca toţi să ajungem înapoi la un punct de vedere biblic şi la un stil de viaţă sub ungerea
Duhului, urmând exemplul Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos şi modelul original pe
care Dumnezeu l-a aşezat în Grădina Edenului.
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APENDICE B

Întrebări suplimentare despre jurnal
Generale
• Bună dimineaţa, Doamne. Te iubesc şi Îţi ofer Ţie această zi.
Ce ai vrea să-mi spui?
• Cum mă vezi Tu pe mine?
• Ce vrei să-mi spui?
• Mă iubeşti?
• Ce blocaje mă împiedică să merg înainte în relaţia cu Tine? Cum le pot gestiona cel mai
bine?
• De ce convingeri greşite ai vrea Tu să mă pocăiesc şi ce convingeri dumnezeieşti ai vrea
să pun în locul lor?
• Doamne, există oameni pe care trebuie să-i iert şi să-i eliberez într-o măsură mai mare
decât am făcut-o deja?
Căsnicie
• Ce vrei să-mi spui despre căsnicia mea?
• Cum vezi Tu căsnicia mea?
• Cum vrei să-mi văd eu căsnicia?
• Ce ai vrea să fac pentru a-mi îmbunătăţi căsnicia?
• Cum pot arăta o dragoste mai mare soţiei mele/soţului meu?
• Există lucruri pe care Tu ai vrea să le fac pentru a-i arăta mai multă dragoste, cinste şi
respect soţiei mele/soţului meu?
Copii
• Cum îi vezi Tu pe fiecare dintre copiii mei?
• Poţi să-mi dai indicaţii speciale despre cum ar trebui să-i creştem pe aceşti copii?
(Judecători 13:12)
• Care sunt darurile şi punctele forte pe care Tu le-ai dat lor şi asupra cărora vrei ca eu să
mă concentrez şi să-i ajut să le dezvolte?
• Care sunt slăbiciunile lor şi cum vrei Tu să fiu alături de ei pentru a-i întări?
• Care sunt nevoile lor speciale pe care Tu vrei ca eu să le împlinesc?
• Cum vrei Tu să-mi îmbunătăţesc relaţia cu fiecare dintre copiii mei?
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• Este ceva ce ai vrea să fac pentru a îmbogăţi umblarea copiilor mei cu Tine?
• Sunt lucruri pe care ai vrea să le fac pentru a le arăta copiilor mei mai multă dragoste,
cinste şi respect?
Muncă
• Doamne, ce vrei să-mi spui despre munca mea?
• Cum o vezi Tu?
• Cum vrei să o văd eu?
• Există atitudini pe care le am faţă de munca mea sau faţă de colegii mei despre care ai
vrea să-mi vorbeşti?
Slujire
• Doamne, care este lucrarea principală pe care vrei ca eu să o fac acum?
• Ce vrei să fac pentru a continua să mă pregătesc pentru a avea eficienţă în această
slujire?
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APENDICE C

Definiţii practice referitoare la realităţile spirituale
Definiţiile practice şi comode ne ajută să ne îndeplinim sarcinile rapid, uşor şi continuu.
Deoarece oamenii de ştiinţă au definit „gravitatea“, ei pot să definească şi „presiunea aerului“ şi
„ridicarea“. Ei pot să facă asta atât de exact, încât avioanele pot decola şi ateriza fără efort şi cu
mare regularitate. Eu vreau aceeaşi claritate şi consistenţă pentru viaţa mea spirituală. Eu vreau
zilnic, continuu, o „ridicare cu ungerea Duhului“.
Aceste definiţii mă ajută să ajung aici prin faptul că mă învaţă să stau departe de
raţionalism, umanism, gândirea umană şi faptele moarte. În loc de asta mă bucur de vocea lui
Dumnezeu, de vedenia Lui, şi de ungerea care vine prin Duhul Sfânt.
Când mi-am început umblarea în Duhul, acum mulţi ani, şi le-am cerut celor care erau
înaintea mea definiţii practice, am primit doar puţin ajutor. Când am întrebat cum sună vocea lui
Dumnezeu, ei au răspuns: „Ştii că ştii că ştii“. Desigur, asta este complet lipsit de valoare dacă nu
ştii, şi eu nu ştiam.
Când am vrut să umblu în Duhul şi am vrut să ştiu cum este duhul meu, ei au spus că este
partea cea mai profundă din mine. Desigur, asta nu spune cum este, ci unde este localizat. Apoi
mi-au spus că era partea din mine care Îl contactează pe Dumnezeu. Asta nu spune cum este, ci ce
face. Deci nimeni nu mi-a putut da o definiţie a duhului. Atunci cum aş fi putut să „umblu în
Duhul“? Nici măcar nu aveam o înţelegere clară a ceea ce era această experienţă.
Ei bine, este destul de greu să trăieşti o viaţă în Duhul fără definiţii practice solide pe care
să construieşti. Definiţiile de mai jos vă ajută să începeţi acest demers. Unele provin din această
carte şi unele din alte cărţi pe care le-am scris noi. Mai jos noi am citat pur şi simplu definiţia fără
suportul Scripturii care apare în diversele noastre cărţi. Fie ca această înţelegere să vă ajute când
vă zidiţi viaţa în Duhul Sfânt!
Definiţii practice
Vocea lui Dumnezeu – sună ca nişte gânduri spontane care îţi vin în minte.
Duhul omului – se simte ca nişte atitudini profunde, motivaţii profunde şi trăsături de
caracter profunde. De exemplu, ne-am putea acorda la Dumnezeu cu o atitudine de reverenţă,
veneraţie şi respect, cu motivaţie de a-L căuta cu râvnă şi având ca trăsătură de caracter smerenia
şi dependenţa de El.
Duhul sau inima omului – cuvinte în mare parte interschimbabile.
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Funcţia duhului uman:
• Să fie unit cu Duhul Sfânt (1 Corinteni 6:17).
• Să primească şi să-i transmită omului viaţa Duhului Sfânt prin roadă şi daruri.
Cinci facultăţi ale duhului/inimii omului:
• Urechile inimii mele (Ioan 5:30) – unde aud gândurile spontane din lumea spirituală.
• Ochii inimii mele (Apocalipsa 4:1) – unde văd imaginile spontane din lumea spirituală.
• Mintea inimii mele (Luca 2:19) – unde analizez şi meditez.
• Voinţa inimii mele (Fapte 19:21) – unde stabilesc convingeri pe baza cărora trăiesc.
• Emoţiile inimii mele (1 Împăraţi 21:2-5) – emoţii foarte profunde care îmi afectează
comportamentul; putem prelua emoţiile lui Dumnezeu sau emoţiile demonilor.
Limbajul minţii – Gândirea analitică a omului, care a fost mustrată de Isus de patru ori în
Evanghelii şi niciodată încurajată în Scripturi.
Cei care folosesc mai mult partea stângă a creierului trebuie instruiţi să se întoarcă de la
asta sau o vor face în mod natural când caută să vină în prezenţa Domului.
Uneori cei care folosesc mai mult partea dreaptă a creierului, după ce Îl aud pe Dumnezeu,
vor adăuga la acest cuvânt ceva de la gândirea emisferei stângi a creierului şi vor crede că încă
sunt în emisfera dreaptă şi că încă Îl aud pe Dumnezeu. Şi cei care folosesc mai mult parte stângă,
şi cei care folosesc mai mult partea dreaptă trebuie să înveţe să distingă ce este de la Duhul şi ce
este de la propria lor minte.
Limbajul inimii – este reprezentat de gândurile care curg (Ioan 7:38), imaginile care curg
(Fapte 2:17), emoţiile care curg (Galateni 5:22-23), de reflecţie şi meditaţie (Psalm 77:6). Faptul
de a simţi mişcarea lui Dumnezeu în inimile noastre poate fi numit iluminare, revelaţie,
cunoaştere revelată, percepţie, discernământ, cuvânt de înţelepciune, cuvânt de cunoştinţă sau
profeţie.
Studiu vestic – omul îşi foloseşte propria capacitate de gândire.
Meditaţia biblică – Duhul Sfânt foloseşte toate facultăţile din inima şi mintea omului.
Combustibilul potrivit pentru inimile noastre – Credinţa, nădejdea şi dragostea (1
Corinteni 13:13).
Dacă scrii în jurnal, Dumnezeu te va umple automat cu acest carburant, astfel încât să poţi
merge bine în acea zi.
Patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu:
• Cheia # 1: Recunoaşte vocea lui Dumnezeu ca pe nişte gânduri spontane care îţi vin în
minte.
• Cheia # 2: Linişteşte-te ca să poţi auzi vocea lui Dumnezeu.
• Cheia # 3: Uită-te după vedenie când te rogi.
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• Cheia # 4: Notează curgerea de gânduri şi imagini care vin la tine.
Patru cuvinte care rezumă cele patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu:
Linişte-Vedenie-Spontaneitate-Jurnal
A auzi vocea lui Dumnezeu e la fel de simplu ca a te linişti, a te uita ţintă la Isus, a te
acorda la spontaneitate şi a scrie. (MEMOREAZĂ ŞI ÎMPĂRTĂŞEŞTE ASTA!)
Aşa cum este exemplificat în Habacuc 2:1-2

Cheia descrisă succint

Mă voi duce la locul meu de strajă

Linişteşte-te prin...

Şi mă voi uita să văd

Priveşte ţintă la Isus

Ce îmi va spune El

Acordează-te la spontaneitate

Atunci Domnul mi-a răspuns şi mi-a spus:

Notează curgerea de gânduri şi imagini

„Scrie prorocia“.
Postura inimii care garantează că revărsarea va fi de la Duhul Sfânt!
Afirmaţia biblică (Ioan 7:37-39)

Mărturia cheie

Dacă însetează cineva

Doamne, însetez după vocea Ta

Să vină la Mine

Doamne, îmi fixez inima la Tine

Şi să bea

Mă acordez la curgere, bând cuvintele Tale

Cel care crede în Mine

Cred că această curgere din mine eşti Tu

Paradigma liderului – un sistem general pentru a descoperi adevărul bazat pe cele şase
moduri în care comunică Dumnezeu cu noi: gânduri care ne vin în minte; pace versus nelinişte în
inimile noastre; versete din Scriptură iluminate (care ne vorbesc personal), sfaturi iluminate din
partea altora, înţelegere iluminată a roadei vieţii şi revelaţie directă prin visuri, vedenii, jurnal şi
profeţie. Consensul celor şase este necesar, mai ales când luăm decizii majore.
Consilierii spirituali – oameni care sunt alături de tine sau înaintea ta într-un anumit
domeniu şi pe care îi cauţi pentru consiliere spirituală; care vor să-L caute pe Dumnezeu
împreună cu tine şi să împărtăşiţi împreună ce simt în inima lor.
Supunere - deschidere faţă de sfătuirea şi corectarea călăuzită de Duhul din partea altor
câţiva oameni, în timp ce păstrăm simţul responsabilităţii proprii pentru propriul nostru
discernământ în ceea ce priveşte vocea lui Dumnezeu din interiorul nostru.
Împărţirea în trei categorii de gânduri:
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1. Gândurile spontane pozitive ne asumăm că vin de la Duhul Sfânt. Ele se aliniază cu
numele/caracterul Duhului Sfânt, inclusiv Ziditorul, Mângâietorul, Învăţătorul, Creatorul,
Vindecătorul şi Dătătorul Vieţii.
2. Gândurile spontane negative ne asumăm că vin de la demoni, şi de aceea ele se vor
alinia cu numele/caracterul lui satan, care includ pârâşul, vrăjmaşul, mincinosul, distrugătorul,
acuzatorul, hoţul şi ucigaşul.
3. Gândurile analitice vin de la sinele nostru, de la propriile noastre procese de gândire, şi
sunt percepute ca fiind cognitive, legate între ele.
O faptă moartă – când omul face lucruri prin propriile lui abilităţi (Evrei 6:1 – trebuie să
ne pocăim de asta)
O faptă vie – O activitate născută în Duhul Sfânt (Ioan 5:19-20,30).
Legea Duhului de Viaţă în Hristos Isus – energizarea pe care o simţim când ne
concentrăm asupra lui Dumnezeu şi chemăm viaţa Lui să se reverse prin duhurile noastre
(Romani 8:2).
Să ştii unde sunt aţintiţi ochii inimii tale întotdeauna deoarece:
• Curgerea intuitivă/spontană vine de la vedenia pe care o păstrezi înaintea ochilor tăi.
• Indiferent asupra a ce te concentrezi, acel lucru creşte în tine şi vei deveni orice creşte în
tine.
• Noi suntem transformaţi de lucrurile/persoanele la care ne uităm. Noi privim ţintă la Isus
şi suntem transformaţi după asemănarea Lui (2 Corinteni 3:18; 4:18; Evrei 12:2). Se numeşte „să
vii la lumină“.
• Faptul că ne uităm la păcatul nostru şi la slăbiciunea noastră şi căutăm să luptăm
împotriva lor nu ne aduce victoria. Să Îl vedem şi să-L radiem pe Isus este singura abordare
adevărată a creşterii spirituale.
Filosofii:
• Umanism – pune eforturile omeneşti în centrul vieţii.
• Raţionalism – pune procesul de gândire omenească în centrul vieţii.
• Misticism creştin – pune eliberarea Duhului Sfânt în centrul vieţii (1 Corinteni 2:9-10).
• Ispitirea lui satan în Grădina Edenului a fost pentru a ieşi din întâlnirea zilnică directă cu
Dumnezeu (misticism) spre raţionalismul umanist (VOI puteţi fi ca Dumnezeu, CUNOSCÂND...
Geneza 3:5).
Gândirea omului – omul îşi controlează procesele de gândire – sinele în acţiune.
Gândirea călăuzită de Duhul – să permitem imaginilor şi cuvintelor care curg de la Duhul
Sfânt să ne conducă procesul gândirii.
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Gândirea călăuzită de demoni – să permitem imaginilor şi cuvintelor care curg de la
demoni să ne conducă procesul de gândire.
Imaginaţie inutilă – omul vizualizează ce vrea el (Romani 1:21 versiunea KJV).
Imaginaţie drăcească – omul vizualizează lucruri demonice (Ieremia 16:12 versiunea
KJV).
Imaginaţie dumnezeiască – omul vizualizează lucruri de la Dumnezeu 1 Cronici 29:18
versiunea KJV).
Maturitatea creştină este definită ca – a trăi aşa cum a trăit Isus, în mod natural şi
confortabil, din iniţiativa Tatălui, făcând ceea ce Îl auzi şi-L vezi pe Tatăl că face (Ioan 5:1920,30; 8:26,28,38). Asta se opune stilului de viaţă vestic care spune că noi trăim pe baza raţiunii
(raţionalism) şi a eforturilor proprii (umanism). Aşa că noi ieşim din perspectiva vestică şi păşim
în ungerea lui Dumnezeu!
Domnul tuturor – Dumnezeul Atoputernic (încrede-te în El, El ştie chiar şi numărul firelor
de păr de pe capul tău).
Vrăjmaşul înfrânt – satan (nu îl împuternici din nou crezând în el).
New Age – oameni înfometaţi după realitatea spirituală şi care nu merg prin Domnul şi
Mântuitorul nostru Isus Hristos ca să ajungă la ea. Mulţi dintre aceşti oameni nu au putut găsi
realitatea spirituală în biserici moarte, aşa că s-au îndreptat spre New Age. Biserica ar trebui să le
ofere întâlniri spirituale adevărate în Duhul Sfânt.
Logos – întregul proces de comunicare; de asemenea, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.
Rhema – când cuvintele ies de pe buzele cuiva.
Naba – cuvântul pentru „profeţie“, înseamnă „a bolborosi“, aşa că atunci când vreau să
profeţesc îmi aşez inima cu atitudinea corectă în faţa lui Dumnezeu şi rostesc gândurile şi
cuvintele care bolborosesc în mine.
Paga – vocea lui Dumnezeu călăuzindu-mă în rugăciune. Este percepută ca gânduri
spontane care îmi vin în minte în timp ce mă rog. Aşa că privesc ţintă la Isus, mă acordez la
curgere şi mă rog, fiind călăuzit de curgere.
Legea:
• Ne învaţă că nu putem fi niciodată sfinţi fără sângele vărsat al lui Isus (Galateni 3:22).
• Nu poate să ne dea viaţă/ungere (Galateni 3:21).
• Ne împiedică să ne distrugem singuri înainte să învăţăm să umblăm în Duhul Sfânt
(Galateni 3:2-3).
• Nu este forţa conducătoare a celor care umblă în Duhul (Galateni 3:25; 5:18).
Lucrătorii Legii – o încercare de a deveni spiritual prin propriile noastre eforturi (Galateni
3:2-3).
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Ascultători cu credinţă – crezi că vei deveni spiritual spunând „da“ la ce a făcut
Dumnezeu (Galateni 3:2-8). Declari că totul a fost desăvârşit în Isus şi că acum Isus trăieşte în
tine şi te face desăvârşit.
Oricând ai nevoie de ceva, Îl rogi pe Hristos să-ţi ofere asta prin Duhul Sfânt care
locuieşte în tine.
Te acordezi la gândurile care curg, imaginile care curg şi emoţiile care curg şi datorită
lucrării „Legii Duhului de Viaţă“ Îl experimentezi pe Duhul Sfânt oferindu-ţi asta. Îi mulţumeşti
pentru purtarea de grijă minunată. În tine are loc o tranziţie minunată. Ai ieşit din cadrul tău care
este ţărână (Psalm 103:14) la puterea lui Dumnezeu din duhul tău (2 Petru 1:4). Te vezi ca pe
ţărână topită în glorie. Poţi face acest pas, de la ţărână slabă la ungere divină, de sute de ori pe zi.
Trăirea şi umblarea prin Duhul – (Galateni 5:25) Trăiesc aşa cum a trăit Isus, acordat la
curgerea divină – gândurile care curg, imaginile care curg, emoţiile care curg şi puterea care
curge (ungere).
Desfăşurarea războiului între lucrătorii Legii şi ascultătorii cu credinţă – lucrătorii Legii
sunt sclavi. Ei îi persecută pe cei care sunt liberi şi care trăiesc prin credinţă (Galateni 4:21-31). În
general, ei iau poziţia lui satan (poziţia pârâşului – Apocalipsa 12:10). Deci, dacă tu trăieşti prin
credinţă, ştii că legaliştii te vor persecuta şi te vor numi demonizat, aşa cum au făcut şi cu Isus
(Matei 12:24). Ei vor avea website-uri împotriva ta. Ei poartă cu ei duhul de ucidere (Ioan 8:44),
aşa că vor încerca să te omoare. Cred că noi suntem de acord cu Isus că ei sunt fiii celui rău care
cred că Îi fac un serviciu lui Dumnezeu când omoară profeţi (Fapte 7:51-53).
Testele lui Dumnezeu – Dumnezeu ne testează să vadă dacă este credinţă în inimile
noastre sau dacă încă suntem nemulţumiţi (Deuteronom 8:2).
Planurile lui Dumnezeu pentru vieţile noastre – să prosperăm (Ieremia 29:11-12).
Faptul de a aduce mulţumiri ne lasă să trecem testele lui Dumnezeu – noi trebuie să
aducem mulţumiri pentru toate (Efeseni 5:20) şi în toate (1 Tesaloniceni 5:18).
Jurnalul/Profeţia dezvăluie potenţialul – O promisiune de la Dumnezeu în jurnalul tău
dezvăluie ce este disponibil pentru tine. Vorbeşte despre potenţialul tău. Dacă mergi după asta,
poţi să intri în posesia ei. Dacă nu mergi, probabil nu vei realiza asta niciodată.

Listă de verificare pentru acordarea la Dumnezeu
Trăiesc Experienţa Cortului
• Altar – Am abandonat propria mea iniţiativă, propriul meu efort şi propria mea putere.
• Lighean – Mă curăţesc cu regularitate meditând asupra Bibliei.
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• Masa pentru punerea înainte – Voinţa mea este măcinată fin înaintea lui Dumnezeu şi
umblu în părtăşie cu Trupul lui Hristos.
• Sfeşnicul – Am trecut de la raţiunea mea la raţiunea călăuzită de Duhul.
• Tămâia – Sunt întotdeauna un închinător; în toate eu aduc mulţumiri.
• Chivotul – Aştept înaintea lui Dumnezeu în linişte pentru a primi ce are El pentru mine.
Aplic cheia de acordare din Habacuc 2:1-3
• Mă liniştesc.
• Mă uit ţintă la Isus.
• Sunt acordat la spontaneitate
• Notez curgerea de gânduri şi imagini care vine la mine.
Aplic cheia de acordare fină din Evrei 10:19-22
• Inima mea este curată, onestă şi sinceră.
• Am încredere absolută că râul lui Dumnezeu curge în mine.
• Conştiinţa mea este complet curată prin sângele lui Hristos care mă curăţeşte.
• Am fost ascultător de rhema anterior de la Dumnezeu.
Îmi confirm jurnalul prin alte moduri în care vorbeşte Dumnezeu
• Jurnalul meu se aliniază cu Scriptura şi cu caracterul lui Dumnezeu.
• Consilierii mei spirituali confirmă că jurnalul meu este de la Dumnezeu.
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Informaţii despre slujire
Poate te simţi călăuzit să-l găzduieşti pe Mark Virkler în comunitatea ta pentru un seminar
de sfârşit de săptămână despre „Cum să auzim vocea lui Dumnezeu“. Poţi afla detalii la:
www.cwgministries.org/seminars
Mark şi Patti Virkler au scris 60 de cărţi care arată cum să foloseşti vocea lui Dumnezeu
în viaţa ta domeniu după domeniu. Acestea sunt disponibile la:
ww.cwgministries.org/catalog
Ei au dezvoltat şi mai mult de 100 de cursuri universitare pentru Christian Leadership
University care pun vocea lui Dumnezeu în centrul experienţei tale de învăţare. Aceste cursuri pot
fi urmate de la tine de acasă.
Studiaţi catalogul nostru complet online la
www.cluonline.com
Vrei să-i laşi pe Mark şi Patti Virkler să-ţi recomande un consilier care să te ghideze în
aplicarea vocii lui Dumnezeu în fiecare domeniu din viaţa ta? Informaţii despre programul lor de
traineri spirituali personali este disponibil la:
www.cwgministries.org/pst
Te invităm să devii consilier certificat al acestui curs şi să-i înveţi pe alţii să audă vocea
lui Dumnezeu! Află detalii la:
www.cwgministries.org/certified
Împărtăşeşte-ţi jurnalul, visurile şi vedeniile cu alţii care au experimentat această
pregătire! Sunt disponibile introduceri la camere de vindecare, camere de consiliere prin
rugăciune şi discuţii despre interpretarea visurilor. Mii de persoane se adună să-şi împărtăşească
vieţile la:
www.KoinoniaNetwork.org
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