AdevarataFericire.qxd

9/27/2003

4:39 PM

Page 1

ADEVÃRATA FERICIRE
POATE FI A TA!

Pentru:
______________________________________

Din partea:
______________________________________

Adresa unde pot fi contactat:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

AdevarataFericire.qxd

9/27/2003

4:39 PM

Page 2

Adevãrata fericire poate fi a ta!
Editura ITM
Toate drepturile rezervate
Ediþie în limba românã realizatã de Editura ITM
410080 ORADEA , Albacului 12
Tel. 0259-419 950, Fax. 0259-410 854
www.itm.ro itm@rdsor.ro
Traducere: Ionel Achim
Editare: Adrian Giorgiov, Nic. Miclãuº
Tehnoredactare: Nic. Miclãuº
Titlul în original:
True Happiness Can Be Yours!
© Copyright 2000 by DENSU
Nici o parte a acestei publicaþii nu are voie sã fie reprodusã
sau transmisã, sub nici o formã ºi prin nici un mijloc
(electronic, mecanic, inclusiv fotocopiere, înregistrare,
sau orice alt sistem de stocare ºi recuperare de date)
fãrã permisiunea scrisã a editurii.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
Adevãrata fericire poate fi a ta! - Oradea : Editura
ITM, 2003
ISBN XXX-XXXX-XX-X
XXX.X.XX

AdevarataFericire.qxd

9/27/2003

4:39 PM

Page 3

ADEVÃRATA FERICIRE
POATE FI A TA!
Capitolul I
Toþi oamenii îºi doresc ºi se strãduiesc sã fie fericiþi pe deplin.
Indiferent de naþionalitatea, rasa, vârsta, genul, statutul social, nivelul
de inteligenþã, religia sau educaþia pe care o avem, cu toþii dorim sã
cunoaºtem fericirea adevãratã ºi sã ne bucurãm de ea.
Dorinþa de a experimenta adevãrata fericire este universalã; e firesc,
deci, ca ea sã facã parte din viaþa noastrã zilnicã ºi fiecare om este
îndreptãþit sã caute aceastã fericire autenticã.
Lumea întreagã încearcã mereu sã ne ofere tot felul de lucruri care
ne-ar putea face fericiþi, dar, dacã suntem sinceri cu noi înºine în ce
priveºte calitatea vieþii noastre, trebuie sã recunoaºtem cã nu suntem
cu adevãrat împliniþi; încã ne mai lipseºte ceva!
Autorii acestei cãrþi sunt convinºi cã orice om are dreptul la o viaþã pe
deplin fericitã ºi chiar a fost creat sã o aibã, de aceea ei doresc sã
împãrtãºeascã cu tine faptul cã:
fericirea adevãratã POATE FI a ta ...
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Capitolul I

La început Dumnezeu a creat cerurile ºi pãmântul ºi toate au fost bune.
Pãmântul era un paradis minunat unde El i-a aºezat pe primii oameni:
un bãrbat ºi o femeie fãcuþi dupã chipul ºi asemãnarea Lui.
Cei doi au avut o viaþã binecuvântatã ºi au condus lumea alãturi de
Creatorul lor. El le-a spus sã se înmulþeascã, sã umple pãmântul, sã-l
guverneze ºi le-a dat putere sã stãpâneascã peste toate vieþuitoarele de
pe pãmânt. În mod concret, Dumnezeu a lãsat totul sub conducerea lor,
încredinþându-le pânã ºi numirea animalelor.
Grãdina Eden, unde locuiau ei, era un paradis. De fapt cuvântul „eden”
înseamnã „plãcere”, „desfãtare”. Trãiau în pãrtãºie constantã cu
Creatorul lor ºi în armonie cu creaþia Lui. Nu exista pãcat, violenþã,
boalã sau durere, nu exista moarte, nu le lipsea nimic ºi nu-ºi doreau
nimic altceva. Acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru oameni ºi el
este valabil ºi astãzi!
Adam, primul om, ºi soþia lui, Eva, au avut cea mai frumoasã viaþã pe
care o poate avea cineva pe pãmânt ºi acesta a fost planul lui
Dumnezeu pentru toþi cei ce urmau sã se nascã din Adam ºi Eva întreaga rasã umanã. Aveau din belºug tot ce îi putea face fericiþi, dar,
pentru a le proteja fericirea, Dumnezeu le-a impus o restricþie.
„Poþi sã mãnânci cu plãcere din orice pom din grãdinã, dar din
pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului sã nu mãnânci cãci, în ziua în
care vei mânca din el, vei muri negreºit.”
Dumnezeu le-a dat lui Adam ºi Eva capacitatea de a alege. Nu i-a creat
ca pe niºte pãpuºi sau roboþi. El a dorit sã aibã cu ei o relaþie bazatã pe
încredere ºi respect reciproc. Dumnezeu nu a vrut ca ei sã moarã ºi de
aceea i-a avertizat sã nu mãnânce din acel pom. Ei n-au avut încredere
în El ºi au fost înºelaþi în felul urmãtor:
ªarpele era mai ºiret decât toate fiarele câmpului pe care le fãcuse
Domnul Dumnezeu. El i-a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu
adevãrat: Sã nu mâncaþi din toþi pomii din grãdinã?” Femeia i-a
rãspuns ºarpelui: „Putem sã mâncãm din rodul tuturor pomilor din
grãdinã, dar despre rodul pomului din mijlocul grãdinii, Dumnezeu a
zis: Sã nu mâncaþi din el ºi nici sã nu vã atingeþi de el ca sã nu muriþi.”
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Atunci ºarpele i-a zis femeii: „Hotãrât cã nu veþi muri, dar
Dumnezeu ºtie cã, în ziua când veþi mânca din el, vi se vor deschide
ochii ºi veþi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele ºi rãul.” Femeia a
vãzut cã pomul era bun de mâncat ºi plãcut de privit ºi cã pomul
era de dorit ca sã deschidã cuiva mintea. A luat deci din rodul lui
ºi a mâncat; i-a dat ºi bãrbatului ei, care era lângã ea, ºi bãrbatul
a mâncat ºi el.
Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut cã erau goi, au
cusut laolaltã frunze de smochin ºi ºi-au fãcut ºorþuri din ele.
Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin
grãdinã în rãcoarea zilei, ºi omul ºi nevasta lui s-au ascuns de Faþa
Domnului Dumnezeu printre pomii din grãdinã. Dar Domnul
Dumnezeu l-a chemat pe om ºi i-a zis: „Unde eºti?”
El a rãspuns: „Þi-am auzit glasul în grãdinã ºi mi-a fost fricã
pentru cã eram gol; ºi m-am ascuns.” ªi Domnul Dumnezeu a zis:
„Cine þi-a spus cã eºti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care
îþi poruncisem sã nu mãnânci?” Omul a rãspuns: „Femeia pe care
mi-ai dat-o ca sã fie lângã mine, ea mi-a dat din pom ºi am
mâncat.” ªi Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „Ce ai fãcut?”
Femeia a rãspuns: „ªarpele m-a amãgit ºi am mâncat din pom.”
Consecinþele alegerii lui Adam ºi Eva de a nu se bizui pe Creatorul lor,
de a nu-L crede pe cuvânt, au fost devastatoare pentru întreaga
omenire - de atunci pânã astãzi. Necredinþa ºi neascultarea lor au adus
pãcatul în lume ºi au despãrþit omenirea de Dumnezeu. Îndoiala ºi
pãcatul lor au atras dupã ele rãul sub toate aspectele lui, egoismul,
boala, durerea ºi chiar moartea.
Adam ºi Eva, pãrinþii rasei umane, au ales sã-l creadã pe ºarpe, pe
diavolul, pe Satana, în loc sã-L creadã pe Dumnezeu. Nu numai cã
omenirea a fost despãrþitã de Dumnezeu prin pãcat, ci ea este acum
stãpânitã de Satana pe pãmânt. Dumnezeu le-a dat lui Adam ºi Eva
autoritate asupra tuturor vieþuitoarelor de pe pãmânt, inclusiv asupra
ºarpelui, dar, ascultând de diavolul, în loc sã-ºi exercite autoritatea pe
care o aveau, au devenit robi ai pãcatului ºi ai lui Satana, cu toate cã
au fost creaþi sã domneascã alãturi de Dumnezeu.
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Dupã cãderea în pãcat, viaþa celor doi, ºi a întregii omeniri, nu a mai
fost aºa cum a plãnuit la început Dumnezeu. Ea a devenit o existenþã
searbãdã, nu un trai îmbelºugat ºi binecuvântat de El. Cei ce ºtiu cã
pãcatul intrat în lume a dus la înstrãinarea omului de Dumnezeu ºi la
ascensiunea activitãþii satanice pe pãmânt, înþeleg de ce omenirea
trãieºte în haos, confuzie ºi tulburare, iar calitatea vieþii este atât de
scãzutã din cauza egoismului, bolilor, sãrãciei, sinuciderii, crimei,
pãcatelor sexuale, rãzvrãtirii faþã de autoritate, divorþului, abuzului de
droguri ºi alcool ºi a tuturor celorlalte rele ale societãþii.
Necunoscând adevãrul ºi fiind influenþaþi de diavolul, mulþi oameni Îl
învinovãþesc pe Dumnezeu de starea haoticã a lumii de astãzi ºi de
problemele care apar în viaþa, în familia sau în þara lor. Fãrã a înþelege
adevãrata problemã ºi fãrã a gãsi o rezolvare viabilã, oamenii se zbat
sã supravieþuiascã, sã înainteze ºi uneori chiar sã aibã succes în viaþã
pentru ca, în final, sã se confrunte cu moartea, cu judecata ºi cu
veºnicia fãrã Dumnezeu.
Oamenii trec prin viaþã încercând zadarnic sã gãseascã ceva care sã
umple pustiul din sufletul lor. Nici o distracþie lumeascã, nici
drogurile, alcoolul, sexul, sportul, cariera, prieteniile ºi nici mãcar
religia nu pot umple acel gol din noi pe care numai o relaþie sincerã cu
Creatorul nostru îl poate umple. Satana ºi lumea condusã de el pot sã
ofere plãcere de moment, dar aceasta dispare ºi lasã în urmã mai multã
amãrãciune ºi un gol mai mare.
Chiar ºi dupã ce oamenii - fãcuþi dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu - s-au despãrþit de Creator din cauza pãcatului ºi a
necredinþei, El a continuat sã-i iubeascã ºi sã-i preþuiascã. Dar, deºi
dragostea Lui nu s-a schimbat, Dumnezeu nu putea încãlca legile
lãsate de El Însuºi cu privire la consecinþele pãcatului; dacã le-ar fi
nesocotit, Cuvântul Lui nu ar mai fi fost demn de încredere. Aºadar,
trebuia gãsit un remediu pentru a se rezolva dilema omenirii, astfel
încât Dumnezeu sã poatã avea din nou pãrtãºie cu noi, sã ne readucã la
starea de pace ºi binecuvântare, dar, în acelaºi timp, adevãrul ºi
integritatea Cuvântului Lui sã rãmânã neschimbate.
Dreptatea lui Dumnezeu se cerea satisfãcutã; pãcatul ºi neascultarea
omului trebuiau pedepsite. Pedeapsa pentru pãcat era moartea trupului,
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dar ºi a sufletului - adicã despãrþirea de Dumnezeu. Iatã de ce oamenii
care mor în pãcat merg în iad, unde sunt despãrþiþi pe veci de prezenþa
lui Dumnezeu, cu toate cã iadul a fost la început un loc pregãtit pentru
diavolul ºi îngerii cãzuþi.
Totuºi, în loc sã nimiceascã întreaga omenire, Dumnezeu a pregãtit o
cale de salvare din pãcat ºi împãcare cu Creatorul pentru ca, astfel,
omul sã poatã avea viaþã ºi pãrtãºie cu Dumnezeu ca la început. El a
gãsit calea prin care sã ne rãscumpere. A plãtit pentru noi ca sã fim
iarãºi ai Lui, sã ne elibereze de sub stãpânirea diavolului. Dumnezeu a
realizat aceasta prin Fiul Lui, Isus Cristos.
Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã L-a dat pe
singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã
aibã viaþã veºnicã. Isus, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe lume în Israel,
într-o cetate numitã Betleem. Mama Lui era o fecioarã numitã Maria.
Isus a fost conceput în mod miraculos: fiind umbritã de Duhul Sfânt,
fecioara Maria a rãmas însãrcinatã ºi L-a nãscut pe Copilul Sfânt al lui
Dumnezeu.
Toate acestea, precum ºi alte evenimente din viaþa lui Isus, ºi chiar
scopul întrupãrii Sale pe pãmânt, au fost profeþite cu sute de ani înainte
de naºterea Lui. Toate profeþiile s-au împlinit cu exactitate, pânã în
cele mai mici detalii. Pruncul Isus a crescut, fiind tot mai plãcut
înaintea lui Dumnezeu ºi înaintea oamenilor; a trãit pe pãmânt treizeci
ºi trei de ani, ªi-a împlinit scopul venirii Sale ºi S-a întors la Tatãl, în
ceruri.
Isus era diferit de ceilalþi oameni. El nu a avut un tatã pãmântesc. Tatãl
Lui era Dumnezeu. La fel ca Adam ºi Eva în grãdina Eden, Isus a fost
ispitit de Satana, dar nu a pãcãtuit niciodatã. El a învins orice intrigã ºi
orice tentaþie a diavolului. A fãcut numai voia lui Dumnezeu ºi a trãit
în totalã ascultare de Tatãl Lui ceresc.
Iatã de ce Isus Cristos a putut duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu
de rãscumpãrare a omenirii! El a fost soluþia lui Dumnezeu la
problema noastrã. În loc sã ne pedepseascã pe noi pentru pãcate,
Dumnezeu L-a pedepsit pe Fiul Sãu, Isus. Astfel, Isus Cristos, singurul
om desãvârºit care a pãºit vreodatã pe acest pãmânt, trãind fãrã sã
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pãcãtuiascã, ªi-a jertfit viaþa pentru tine, pentru mine ºi pentru lumea
întreagã. Isus Cristos a fost þintuit pe cruce ºi a murit în urmã cu
aproape 2000 de ani. El ªi-a vãrsat sângele preþios ca platã pentru
pãcatele noastre, ca sã ne rãscumpere din pãcat, sã ne scape de
consecinþele lui ºi sã ne elibereze de sub stãpânirea diavolului.
Isus Cristos a devenit substitutul nostru. Pe cruce, El a purtat pedeapsa
noastrã. Pe Cel ce n-a cunoscut nici un pãcat, Dumnezeu L-a fãcut
pãcat pentru noi ca noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu în El. A
schimbat locul cu noi: El a devenit ce eram noi, pentru ca noi sã putem
deveni ceea ce este El. A purtat pãcatele ºi suferinþele noastre în trupul
Lui, pe cruce, dându-ne în schimb neprihãnire, o relaþie sãnãtoasã cu
Dumnezeu ºi o viaþã binecuvântatã. A luat înfrângerea noastrã ºi ne-a
dat biruinþa Lui. A murit pentru ca noi sã putem avea o viaþã
binecuvântatã, aºa cum a plãnuit Dumnezeu de la început.
Cristos a murit pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi; a fost
îngropat ºi a înviat a treia zi, dupã Scripturi, ºi S-a arãtat lui
Chifa, apoi celor doisprezece. Dupã aceea S-a arãtat la peste cinci
sute de fraþi deodatã. La scurt timp dupã aceste evenimente, Isus
Cristos S-a înãlþat la cer, unde pregãteºte un loc pentru toþi cei ce aleg
sã creadã în El ºi sã-L accepte ca Mântuitor ºi Domn. Într-o zi, Fiul lui
Dumnezeu Se va întoarce sã-i ducã la cer pentru totdeauna pe cei ce
cred în El.
Domnul Isus Cristos a învins pãcatul, suferinþa, bolile, moartea ºi toate
lucrãrile diavolului. Acum este viu ºi domneºte victorios pentru
totdeauna. Toate acestea le-a fãcut pentru tine, pentru mine ºi pentru
lumea întreagã, pentru oricine vine la El, crede în El ºi în sângele
vãrsat, primindu-L pe Isus ca Mântuitor personal ºi Domn. Fiindcã
oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.
Tot ce este scris în aceastã carte se bazeazã pe Adevãrul Cuvântului lui
Dumnezeu. Biblia este cartea în care Dumnezeu se prezintã, se descrie
ºi se descoperã omenirii prin cuvinte scrise. El S-a îngrijit ca Cuvântul
Sãu sã fie transmis dealungul secolelor, pentru ca ºi noi sã ºtim ce
trebuie sã credem, cum putem fi salvaþi din pãcate, cum primim
rãscumpãrarea, reabilitarea ºi împãcarea cu Dumnezeu - Creatorul,
Mântuitorul ºi Prietenul nostru.
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Ceea ce ai citit pânã acum este, de fapt, vestea bunã a Domnului Isus
Cristos, ºi anume cã El a murit pe cruce, în urmã cu aproape douã mii
de ani, pentru pãcatele tale, ca sã te aducã înapoi la Dumnezeu. A
suferit pedeapsa ta ca sã nu mergi în iad când vei muri ºi sã suferi
pedeapsa veºnicã. Pãcatul tãu te costa atât de mult încât tu nu ai fi putut
plãti, aºa cã Domnul Isus a plãtit pentru tine toatã datoria. L-a costat
chiar viaþa ca sã te rãscumpere, dar a fãcut totul ca sã-þi arate cã te
iubeºte. Eºti iubit de Însuºi Dumnezeu!
Care este atitudinea ta faþã de Dumnezeu ºtiind cã El L-a dat pe
singurul Lui Fiu sã moarã în locul tãu ca sã te poatã aduce din nou la
Sine? Care este rãspunsul tãu la dragostea Domnului Isus pentru tine,
acum, când ºtii cã a fost gata sã îndure pedeapsa ta ºi sã moarã ca tu sã
ai viaþã veºnicã? ªi cum Îi rãspunzi tu Duhului Sfânt, care þi-L
descoperã pe Isus chiar acum? Ai douã posibilitãþi!
Poþi rãspunde cu credinþã, primind Evanghelia, sau cu necredinþã,
respingând vestea bunã a lui Isus. Poþi accepta darul preþios al Fiului
lui Dumnezeu, pentru care a plãtit cu Însãºi viaþa Lui, sau poþi sta
nepãsãtor ºi astfel sã–L respingi pe El ºi tot ce îþi oferã. Poþi primi
iertarea lui Dumnezeu ºi sã te împaci cu Creatorul, sau poþi rãmâne
pentru totdeauna mort în pãcatele tale. Poþi chema Numele Domnului
ºi sã fii mântuit, sau poþi rãmâne în pierzare, fãrã Dumnezeu ºi fãrã
speranþã.
Dumnezeu doreºte sã te încrezi în El ºi sã-L primeºti pe Fiul Lui, Isus,
ºi toate beneficiile care rezultã de aici, dar Satana vrea sã te îndoieºti
de Dumnezeu, la fel ca Adam ºi Eva, ºi sã rãmâi, aºa cum te afli acum,
sub stãpânirea lui. Dumnezeu vrea sã fii binecuvântat; Satana vrea sã
fii blestemat. Dumnezeu vrea sã te ajute; Satana vrea sã te distrugã.
Dumnezeu vrea sã te elibereze de consecinþele pãcatului; Satana vrea
sã trãieºti încãtuºat de pãcate. Dumnezeu vrea sã trãieºti o viaþã
binecuvântatã. Satana vrea sã trãieºti în suferinþã spiritualã. Dumnezeu
este autorul vieþii; Satana a adus moartea în lume. Dumnezeu vrea sã
te bucuri de cer o veºnicie, alãturi de El; Satana vrea sã fii chinuit în
iad o veºnicie, alãturi de el.
Isus din Nazaret umbla din loc în loc, fãcea bine ºi-i vindeca pe toþi
cei ce erau apãsaþi de diavolul. A vindecat bolnavii, a dat vedere
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celor ce nu vedeau, auz celor ce nu auzeau ºi vorbire celor ce nu puteau
vorbi. A alungat duhurile necurate. A înviat morþii, i-a vindecat pe
leproºi, iar pe cei neputincioºi i-a fãcut sã meargã din nou. A vindecat
pe oricine venea la El cu credinþã, oricât de gravã era boala sau
suferinþa lui. A iertat pãcatele tuturor celor ce au crezut în El. Fiul lui
Dumnezeu S-a arãtat ca sã ia pãcatele ºi sã nimiceascã lucrãrile
diavolului.
Isus Cristos este acelaºi ieri ºi azi ºi în veci! El iartã ºi azi pãcatele
celor care vin la El sã-ºi predea viaþa în mâinile Sale. Poþi sã te încrezi
în El. Când Domnul Isus a afirmat: „Eu sunt Calea, Adevãrul ºi
Viaþa; nimeni nu vine la Tatãl decât prin Mine”, mesajul a fost
exact cel exprimat de cuvinte: nu existã nici o cale de întoarcere la
Dumnezeu decât prin credinþa în Isus Cristos. Domnul Isus a spus:
„Eu sunt învierea ºi viaþa. Cine crede în Mine, chiar dacã ar fi
murit, va trãi. ªi oricine trãieºte ºi crede în Mine, nu va muri
niciodatã.”
Biblia spune: „Tuturor celor ce L-au primit (pe Isus), adicã celor ce
cred în Numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui
Dumnezeu”. De asemenea, în Biblie este scris cã: „Dacã Îl
mãrturiseºti cu gura ta pe Isus ca Domn, ºi crezi în inima ta cã
Dumnezeu L-a înviat din morþi, vei fi mântuit” fiindcã „Oricine va
chema Numele Domnului va fi mântuit”.
Acum este momentul sã iei o decizie, cea mai importantã decizie din
viaþa ta. Nu întâmplãtor te afli acum în faþa acestei decizii: dragostea
lui Dumnezeu te-a adus aici. Duhul Sfânt te apropie de El ca sã poþi fi
mântuit ºi sã ai o viaþã nouã - plinã de pace, bucurie, siguranþã ºi
fericire - ºi promisiunea vieþii veºnice în cer.
Dacã alegi sã rãmâi aºa cum eºti - fãrã sã-L ai pe Isus Cristos ca
Mântuitor al tãu personal, îþi sugerez sã reciteºti acest capitol ºi, într-un
duh de rugãciune, sã te gândeºti încã o datã la decizia ta. Dacã vrei sã
te împaci cu Creatorul ºi sã ai viaþa binecuvântatã pe care a pregãtit-o
pentru tine de la început, poþi rosti chiar acum rugãciunea urmãtoare:
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Doamne, Dumnezeul meu,
Îþi mulþumesc cã m-ai fãcut dupã chipul ºi asemãnarea Ta, cã m-ai
preþuit ºi nu ai renunþat la mine, ºi cã m-ai iubit atât de mult încât pe
singurul Tãu Fiu, pe Isus Cristos, L-ai dat sã moarã în locul meu, sã
mã rãscumpere din robia pãcatului ºi de sub stãpânirea diavolului,
prin sângele vãrsat pe cruce.
Aici ºi acum aleg sã cred în Numele lui Isus Cristos ºi sã deschid uºa
inimii mele pentru a-L primi în viaþa mea ca Mântuitor, Eliberator,
Rãscumpãrãtor ºi Ocrotitor. Cu gura mea Îl mãrturisesc pe Isus
Cristos ca Domn ºi în inima mea cred cã Tu L-ai înviat din morþi. Cred
cã Domnul Isus e viu ºi cã El este acelaºi ieri, azi ºi în veci. Chem
Numele Domnului ºi cer iertare pentru toate pãcatele mele ca sã fiu
mântuit chiar acum!
Îþi mulþumesc cã m-ai mântuit, m-ai iertat de pãcatele mele. Îmi voi
schimba modul de gândire ºi sentimentele. Dragostea Ta pentru mine
mã determinã sã trãiesc în dragoste faþã de Tine ºi faþã de semenii mei.
Am credinþa cã Tu eºti singurul Dumnezeu adevãrat. De acum ai
primul loc în viaþa mea ºi vreau sã Te cunosc, sã fac voia Ta ºi sã nu
mai trãiesc despãrþit de Tine, cum am trãit pânã acum. Mã lepãd de
Satana, de orice persoanã ºi de orice lucru care mã împiedicã sã Te
cunosc pe Tine ºi Cuvântul Tãu.
Îþi mulþumesc cã mã primeºti aºa cum sunt, mã faci copilul Tãu ºi îmi
dãruieºti o viaþã nouã ºi plinã de binecuvântãri. Îþi mulþumesc cã eºti
Tatãl meu ceresc ºi îmi dãruieºti viaþa veºnicã. Dragostea, iertarea ºi
acceptarea Ta sunt dincolo de puterea mea de înþelegere, dar le
primesc în umilinþã ºi cu o inimã plinã de mulþumire. Doresc sã cresc
tot mai mult în relaþia mea cu Tine ºi sã descopãr tot mai mult cine sunt
eu ca ºi copil al Tãu.
Nu mã mai îndoiesc nici de existenþa Ta, nici de Cuvântul Tãu. Cred
cã eºti Cine afirmi cã eºti. Cred cã Îþi împlineºti toate promisiunile ºi
cred cã ai fãcut pentru mine tot ce ai spus cã faci. De asemenea cred
cã sunt ceea ce ai spus cã sunt ºi cã am primit ce mi-ai promis cã-mi
dãruieºti.
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De aceea, Domnul meu, consider cã sunt copilul Tãu, membru în
familia Ta cu toate drepturile. Sunt mulþumitor pentru viaþa mea cea
nouã ºi sunt gata sã trãiesc aºa cum consideri tu cã e mai bine pentru
mine. Tatã ceresc, umple-mã, Te rog, cu Duhul Tãu Sfânt, învaþã-mã
cãile Tale, cãlãuzeºte-mã în toate lucrurile. Te iubesc ºi am încredere
cã mã vei cãlãuzi în tot adevãrul. Ajutã-mã sã ºtiu întotdeauna ce Te
mulþumeºte ºi apoi dã-mi putere sã pun în practicã. Vreau cu adevãrat
sã-Þi fiu plãcut.
Doamne Isuse, Îþi mulþumesc cã ai purtat pãcatele mele pe cruce ºi ai
luat asupra Ta pedeapsa pe care o meritam. Tu Þi-ai vãrsat sângele
preþios ºi mi-ai dovedit dragostea Ta în multe feluri, de aceea doresc
sã trãiesc pentru Tine ºi sã Te onorez prin viaþa mea. Sunt mulþumitor
cã acum trãieºti în mine ºi vei rãmâne cu mine pentru totdeauna. Cred
în Tine, Domnul meu Isus Cristos. Amin!

Decizia mea
Tot cerul, ºi pãmântul sã ºtie cã L-am primit pe Isus Cristos ca
Mântuitor ºi Domn în viaþa mea. Cred în inima mea cã Dumnezeu
L-a înviat din morþi ºi Îl mãrturisesc cu gura mea ca Domn.
Numele:
Data:
Ora:
Locul:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Scrie-ne despre decizia ta
ca sã ne bucurãm ºi sã ne rugãm pentru tine:
În România: ITM România
str. Albacului, nr. 12, Oradea, cod: 410080
tel.: (+4)-0259-419950; fax: (+4)-0259-410854
e-mail: itm@rdsor.ro
În Republica Moldova: ITM Moldova
str. Hîjdeu, nr. 94, Chiºinãu cod: 2001
tel.: 022-542251
e-mail: itmmld@ch.moldpac.md
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FERICIREA ADEVÃRATÃ
ESTE ACUM A TA

Capitolul 2
Fericirea adevãratã este acum a ta. Dacã ai rostit cu sinceritate
rugãciunea de la finalul capitolului 1, înseamnã cã, prin Isus Cristos,
ai intrat într-o nouã relaþie cu Tatãl, Creatorul.
Nici nu-þi poþi imagina viaþa minunatã, fãrã sfârºit, pregãtitã de
Dumnezeu pentru Tine, ºi care este mai glorioasã din zi în zi, de acum
pânã în veºnicie.
În capitolul doi al acestei cãrþi vei afla tot ce trebuie sã faci pentru
a-þi începe viaþa nouã cu Domnul Isus. Gândirea ta ºi scopul vieþii tale
se vor schimba în totalitate. Vei descoperi cã Dumnezeu a îndepãrtat
tot ce este vechi, ºi astfel eºti în întregime un om nou.
Vei învãþa sã trãieºti biruitor, ºtiind cã Satana, duºmanul tãu, a fost
învins. În viaþa Lui pe pãmânt, Domnul Isus l-a învins pe diavol, iar
prin moartea, îngroparea ºi învierea Sa, l-a înfrânt în totalitate.
Biruinþa ºi autoritatea Domnului Isus asupra diavolului sunt doar
câteva motive pentru a-L glorifica pe Dumnezeu.
Fericirea adevãratã este acum a ta...
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Felicitãri pentru decizia de a te întoarce la Creatorul tãu prin credinþa
în jertfa Domnului Isus pe cruce! Este cea mai importantã decizie din
viaþa ta.
Nu uita sã notezi locul, ziua ºi ora când L-ai primit pe Isus Cristos ca
Mântuitor, când ai chemat Numele Domnului pentru a fi salvat. Va fi
un semn de aducere aminte atât pentru tine, cât ºi pentru diavolul ºi
îngerii lui.
Din acest moment, relaþia ta cu Dumnezeu este refãcutã ca ºi cum nu
ai fi pãcãtuit niciodatã. Poþi ºti cã Isus Cristos are autoritate deplinã
asupra Satanei. Însã diavolul va încerca sã-þi influenþeze gândirea ºi sã
semene îndoialã în mintea ta cu privire la decizia de a te întoarce la
Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos.
Oricât de mult te vei schimba ºi vei creºte în relaþia cu Domnul, sã ºtii
cã Satana nu se schimbã. El a venit sã ucidã, sã fure ºi sã nimiceascã.
Câteva dintre mijloacele folosite de el sunt teama, minciuna,
învinovãþirea, decepþia, oprimarea ºi condamnarea. El este numit în
Biblie „tatãl minciunii”. Puterea lui asupra ta a fost zdrobitã, dar va
încerca sã te convingã cã nu este aºa. Nu uita cã diavolul e un
mincinos.
Totuºi mai existã Cineva care rãmâne mereu acelaºi: Dumnezeu ºi Fiul
Lui, Isus Cristos. De asemenea, nici Cuvântul Lui nu se schimbã. Nu
mai ai nici un motiv sã te temi; eºti un copil al lui Dumnezeu, iar Isus
Cristos, care trãieºte în tine, este mai mare decât duºmanul tãu,
diavolul.
Prima þintã de atac a diavolului este decizia ta de a-L primi pe Cristos
ca Domn ºi Mântuitor. Câmpul de luptã va fi chiar mintea ta. Îþi va
trimite tot felul de gânduri cãutând sã te facã sã te îndoieºti de noua ta
relaþie cu Dumnezeu.
El i-a fãcut pe Adam ºi pe Eva sã se îndoiascã de relaþia lor cu
Dumnezeu, fapt care a dus la neascultare ºi apoi la despãrþire de El.
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Adam ºi Eva ar fi trebuit sã îºi exercite autoritatea ºi stãpânirea datã de
Dumnezeu, iar atunci când Satana i-a ispitit cu îndoiala, ar fi trebuit sã
îi rãspundã cu Cuvântul lui Dumnezeu, aºa cum a fãcut ºi Isus Cristos
când a fost ispitit în pustie. Domnul Isus este exemplul pe care trebuie
sã-L urmezi, nu Adam ºi Eva.
Pânã acum am discutat despre ispitirea lui Adam ºi a Evei; sã
observãm în continuare detaliile ispitirii Domnului Isus în pustie.
Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan ºi a fost dus de
Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de
zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea ºi, dupã ce au trecut acele
zile, a flãmânzit.
Diavolul I-a zis: „Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu, porunceºte pietrei
acesteia sã se facã pâine”.
Isus i-a rãspuns: „Este scris: Omul nu va trãi numai cu pâine, ci
cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”.
Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arãtat într-o clipã toate
împãrãþiile pãmântului ºi I-a zis: „Þie Îþi voi da toatã stãpânirea ºi
slava acestor împãrãþii, cãci mie îmi este datã ºi o dau oricui
voiesc. Dacã dar Te vei închina înaintea mea, toatã va fi a Ta”.
Drept rãspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: Sã te
închini Domnului, Dumnezeului tãu, ºi numai Lui sã-I slujeºti”.
Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aºezat pe streaºina
acoperiºului Templului ºi I-a zis: „Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu,
aruncã-Te jos de aici, cãci este scris: El va porunci îngerilor Lui sã
Te pãzeascã ºi ei Te vor lua pe mâini ca nu cumva sã Te loveºti cu
piciorul de vreo piatrã”.
Isus i-a rãspuns: „S-a spus: Sã nu-L ispiteºti pe Domnul,
Dumnezeul Tãu”.
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Dupã ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El pânã
la o vreme. Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galilea ºi I
S-a dus vestea în tot þinutul dimprejur. El îi învãþa pe oameni în
sinagogile lor ºi era slãvit de toþi.
Diavolul a încercat sã-L determine chiar pe Isus Cristos sã Se
îndoiascã de relaþia Lui cu Dumnezeu. El I-a spus: „Dacã eºti Fiul lui
Dumnezeu”. Isus i-a rãspuns cu Cuvântul lui Dumnezeu: „Este
scris”.
Domnul Isus este pentru noi un exemplu cu privire la modul în care
trebuie sã rãspundem ispitelor diavolului. El a biruit toate încercãrile
Satanei de a–L influenþa sã nu aibã încredere în Dumnezeu. La fel ca
Isus Cristos, trebuie sã rãspundem cu Cuvântul Domnului de câte ori
gândurile care ne vin în minte, lucrurile pe care le auzim, le simþim sau
le vedem sunt contrare Cuvântului Sãu.
Relaþia cu Dumnezeu a celor care sunt cu adevãrat copiii Lui trebuie
sã se bazeze pe credinþã. Necredinþa ºi neîncrederea în Cuvântul
Domnului au dus la neascultare, la pãcat ºi la despãrþirea omului de
Dumnezeu. Tocmai de aceea, întoarcerea la El se poate face numai prin
credinþã ºi încredere în Cuvântul Lui.
Biblia spune cã: „Fãrã credinþã este cu neputinþã sã-I fim plãcuþi
Lui! Cãci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie sã creadã cã El
este ºi cã-i rãsplãteºte pe cei ce-L cautã.” Ce este credinþa în
Dumnezeu? A fi convins cã ce spune Dumnezeu este Adevãrul ºi se va
împlini.
Diavolul este un mincinos; el urãºte Adevãrul. Îl urãºte pe Dumnezeu,
care nu poate minþi, urãºte credinþa în Dumnezeu ºi pe toþi cei care
cred în El. Este duºmanul lui Dumnezeu, al Adevãrului ºi al tuturor
celor care cred în Dumnezeu ºi trãiesc dupã Adevãr.
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Când au fost ispitiþi, Adam ºi Eva nu au mai avut încredere în
Dumnezeu ºi în Cuvântul Lui. Ei l-au crezut pe diavolul, au ascultat de
el ºi au fãcut aºa cum le-a spus.
În primul capitol al acestei cãrþi þi-a fost prezentat, în câteva aspecte,
adevãrul Bibliei referitor la felul în care poþi sã te întorci la Tatãl,
Creatorul tãu, sã fii mântuit ºi reabilitat ca sã cunoºti pacea, bucuria ºi
fericirea adevãratã în viaþa aceasta ºi în veºnicie. De la început, acesta
a fost planul lui Dumnezeu pentru viaþa ta.
Pe acest adevãr al Bibliei trebuie sã se bazeze credinþa ta în Dumnezeu.
Nu te bizui pe ce simþi sau gândeºti. Eºti mântuit ºi împãcat cu
Dumnezeu fiindcã ai crezut în Cuvântul Lui ºi ai fãcut ce þi-a cerut sã
faci; atât ºi nimic mai mult!
Nu uita cã Satana îþi va bombarda mintea cu îndoieli în ce priveºte
mântuirea ºi noua ta relaþie cu Dumnezeu. Oamenii din jurul tãu ºi
chiar propriile sentimente ºi gânduri vor încerca sã îþi demoleze
credinþa. Totuºi, în tine locuieºte acum Duhul Sfânt, care îþi va aminti
Cuvântul Domnului ºi va mãrturisi împreunã cu duhul tãu cã eºti
copilul lui Dumnezeu întrucât Îl crezi pe El ºi promisiunile Lui. Dacã
alegi sã crezi Cuvântul Domnului indiferent de ce simþi sau gândeºti ºi
indiferent de ce îþi spun alþi oameni, atunci Dumnezeul pãcii va fi cu
tine.
Este foarte important sã înveþi cum sã foloseºti autoritatea primitã de
la Dumnezeu. Îþi doreºti o viaþã de biruinþã ca ºi creºtin, dar trebuie sã
foloseºti armele spirituale pe care þi le-a dat Dumnezeu. Isus Cristos a
biruit în locul tãu; prin El poþi fi victorios atunci când diavolul
seamãnã îndoiala în mintea ta cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu.
Sã facem o demonstraþie a modului în care poþi sta neclintit în credinþa
în Dumnezeu. Sunt enumerate mai jos câteva gânduri, sentimente sau
cuvinte care ar putea apãrea în mintea ta; lângã ele se aflã rãspunsul
dat de Cuvântul Domnului:
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1. Nu eºti cu adevãrat mântuit. Nu este de ajuns sã chemi numele
Domnului Isus ºi sã ai credinþã ca sã fii salvat; trebuie sã faci fapte
bune.
Este scris: „Cãci prin har aþi fost mântuiþi, prin credinþã, ºi aceasta
nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu; nu prin fapte, ca sã
nu se laude nimeni”, iar eu cred Cuvântul lui Dumnezeu.
Este scris: „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit”, iar
eu am chemat Numele Domnului ºi acum sunt mântuit.
Este scris: „Dacã-L mãrturiseºti cu gura ta pe Isus ca Domn ºi crezi
în inima ta cã Dumnezeu L-a înviat din morþi, vei fi mântuit”. Eu
am mãrturisit cã Isus Cristos este Domn ºi din toatã inima cred cã
Dumnezeu L-a înviat din morþi, deci sunt mântuit.
2. Nu eºti cu adevãrat copilul lui Dumnezeu. Încã eºti copilul
diavolului ºi el are putere asupra vieþii tale.
Este scris: „El ne-a izbãvit de sub puterea întunericului ºi ne-a
strãmutat în Împãrãþia Fiului dragostei Lui, în care avem
rãscumpãrarea, prin sângele Lui, iertarea pãcatelor”, iar eu cred
Cuvântul Domnului.
Este scris: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adicã celor ce cred în
Numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu”. Eu
cred în Numele Lui ºi L-am primit pe Isus ca Mântuitor ºi Domn.
Acum sunt copilul lui Dumnezeu ºi cred Cuvântul Lui.
Este scris: „Vedeþi ce dragoste ne-a arãtat Tatãl, sã ne numim copii
ai lui Dumnezeu; ºi suntem!” Îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru
dragostea Sa, pentru Cuvântul Lui ºi pentru cã m-a fãcut copilul Lui.
3. Nu eºti cu adevãrat iertat de pãcate. Ai greºit atât de mult cã
Dumnezeu nu te poate ierta.
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Este scris: „Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în
Cristos Isus, pentru cã legea Duhului de viaþã în Cristos Isus m-a
izbãvit de legea pãcatului ºi a morþii”. Acum sunt în Isus Cristos ºi
sunt eliberat de legea pãcatului ºi a morþii.
Este scris: „Vã scriu, copilaºilor, fiindcã pãcatele vã sunt iertate
pentru Numele Lui”. Îþi mulþumesc, Doamne, cã sunt iertat de pãcate
pentru Numele Tãu.
Este scris: „Eu, Eu îþi ºterg fãrãdelegile, pentru Mine, ºi nu-Mi voi
mai aduce aminte de pãcatele tale”. Doamne, Îþi mulþumesc cã nu îþi
mai aminteºti pãcatele mele.
4. Nu poþi ºti cu certitudine dacã eºti mântuit ºi ai viaþã veºnicã.
Este scris: „Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã L-a
dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã
aibã viaþã veºnicã” . Îþi mulþumesc, Doamne, cã L-ai dat pe Fiul Tãu
Isus, ca astfel sã am viaþã veºnicã.
Este scris: „Eu le dau viaþa veºnicã, în veac nu vor pieri, ºi nimeni
nu-i va smulge din mâna mea”. Îþi mulþumesc, Domnul meu Isus,
pentru darul vieþii veºnice ºi pentru Cuvântul Tãu, care este adevãrat.
Este scris: „Cãci plata pãcatului este moartea, dar darul fãrã platã
al lui Dumnezeu este viaþa veºnicã în Isus Cristos, Domnul
nostru”. Eu cred Cuvântul Domnului.
Este scris: „În nãdejdea vieþii veºnice, fãgãduitã mai înainte de
veºnicii de Dumnezeu, care nu poate sã mintã”. Eu cred cã
Dumnezeu nu minte.
Este scris: „ªi fãgãduinþa pe care ne-a fãcut-o El este aceasta: viaþa
veºnicã”. Îþi mulþumesc pentru promisiunea vieþii veºnice.
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Este scris: „ªi mãrturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaþa
veºnicã, ºi aceastã viaþã este în Fiul Sãu. Cine are pe Fiul, are
viaþa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaþa. V-am scris
aceste lucruri ca sã ºtiþi cã voi, care credeþi în Numele Fiului lui
Dumnezeu, aveþi viaþa veºnicã.” Eu L-am primit pe Fiul lui
Dumnezeu, aºadar am viaþa veºnicã. Doamne, Îþi mulþumesc cã vrei sã
ºtiu cu certitudine cã am viaþa veºnicã.
5. Nu s-a schimbat nimic în viaþa ta. Eºti acelaºi dintotdeauna, deci nu
te aºtepta sã se producã nici de acum înainte vreo schimbare.
Este scris: „Cãci, dacã este cineva în Cristos, este o fãpturã nouã.
Cele vechi s-au dus: iatã cã toate lucrurile s-au fãcut noi. ªi toate
lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu!” Acum eu sunt în Isus
Cristos, de aceea sunt o fiinþã nouã. Doamne, Îþi mulþumesc cã viaþa
mea cea veche s-a dus ºi am primit în schimb viaþa Ta. Mai mult decât
orice, Îþi mulþumesc cã noua mea viaþã este un dar de la Tine.
Este scris: „Cãci printr-o singurã jertfã El i-a fãcut desãvârºiþi
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinþiþi”. Îþi mulþumesc, Tatã, cã mã
vezi desãvârºit în timp ce lucrezi la sfinþirea mea. Cred lucrul acesta,
Doamne!
Este scris: „ªi v-aþi îmbrãcat cu omul cel nou, care se înnoieºte spre
cunoºtinþã, dupã chipul Celui ce l-a fãcut”. Doamne, Dumnezeul
meu, Îþi mulþumesc cã mã înnoieºti dupã chipul Tãu!
Credem cã versetele din Scripturã citate pânã acum te vor ajuta sã îl
înfrunþi pe duºmanul sufletului tãu, care încearcã sã semene îndoialã
cu privire la relaþia ta cu Tatãl ceresc. Ori de câte ori încrederea ta se
clatinã, rãspunde prin credinþã cu Cuvântul lui Dumnezeu ºi vei vedea
cum diavolul ºi toate gândurile îndoielnice vor fugi de la tine.
Ai fost mântuit ºi acum eºti copilul lui Dumnezeu. Cuvântul Lui
trebuie sã aibã supremaþie în viaþa ta, deci nu te mai lãsa dominat de
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gânduri, de sentimente, de ceea ce auzi sau vezi. Cuvântul lui
Dumnezeu este Adevãrul, iar de acum Adevãrul este standardul vieþii
tale.
Eºti mântuit, eºti copilul lui Dumnezeu, ai viaþã veºnicã ºi eºti iertat de
pãcate - toate acestea pentru cã aºa spune Cuvântul lui Dumnezeu.
Acum Îi poþi mulþumi Tatãlui ceresc pentru adevãrul descoperit în
capitolul doi al acestei cãrþi:
Tatãl meu din ceruri,
Îþi mulþumesc cã mi Te-ai descoperit ºi m-ai adus înapoi la Tine prin
Isus Cristos, Fiul Tãu. Bazându-mã pe Cuvântul Scripturii, pot spune
cu convingere cã sunt copilul Tãu, sunt o fiinþã nouã ºi am o viaþã
nouã, sunt mântuit de pedeapsa ºi de sub puterea pãcatului.
Îþi mulþumesc, Tatãl meu, cã am viaþã veºnicã în ceruri ºi o viaþã
binecuvântatã pe pãmânt. Toate acestea le-ai fãcut Tu pentru mine, iar
eu nu beneficiez de ele datoritã faptelor mele bune, ci numai prin
credinþa în Tine, în promisiunile Tale din Scripturã. Totul este darul
Tãu pentru mine, pentru cã mã iubeºti ºi doreºti sã ai o relaþie cu mine.
Îþi mulþumesc, Doamne Isuse, pentru tot ce ai fãcut pentru mine.
Dovada dragostei Tale este dincolo de puterea mea de înþelegere, dar
nu este dincolo de credinþa mea. Cred cã M-ai iubit atât de mult încât
ai luat locul meu pe cruce ºi Îþi sunt recunoscãtor.
Cred, de asemenea, cã l-ai învins pe diavol când Þi-ai dat viaþa pe
cruce. Ai învins ispitele Lui din pustie prin Cuvântul lui Dumnezeu.
Îþi mulþumesc, Domnul meu, cã l-ai învins pe Satana în locul meu ºi mã
înveþi sã rãspund la înºelãtoriile ºi ispitele lui prin Cuvântul lui
Dumnezeu, aºa cum ai fãcut Tu Însuþi.
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Ajutã-mã, Te rog, sã trãiesc prin credinþa în Cuvântul Tãu, indiferent
de ce gândesc, simt sau aud. Isus Cristos este exemplu pentru mine.
Aleg sã Te urmez pe Tine, Doamne, oriunde mã vei duce. Te rog sã mi
Te descoperi tot mai mult ºi sã-mi faci de cunoscut planul Tãu pentru
noua mea viaþã. Te iubesc, Domnul meu!
În Numele Domnului Isus mã rog. Amin!
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FERICIREA ADEVÃRATÃ ESTE
VOIA LUI DUMNEZEU PENTRU TINE

Capitolul 3
Voia lui Dumnezeu pentru tine este sã fii cu adevãrat fericit! Tu ai un
Dumnezeu bun ºi iubitor, care îþi doreºte numai binele. Ai înþeles care
sunt bazele credinþei tale în Dumnezeu ºi cã ai dreptul sã te numeºti
copilul Lui. De acum trebuie sã începi sã-L cunoºti pe El Însuºi pentru
a avea o relaþie apropiatã cu El.
Numai dacã Îl cunoºti pe Dumnezeu poþi avea o relaþie personalã cu
El. A fi creºtin nu este o religie, ci o relaþie - o relaþie strânsã cu
Creatorul, prin Isus Cristos, Fiul Lui.
În acest capitol vei înþelege cum este Dumnezeu cu adevãrat - nu cum
Îl prezintã lumea, diavolul sau religia. Cu cât Îl vei cunoaºte mai bine
pe Dumnezeu prin descoperirea Duhului Sfânt, cu atât Îl vei iubi ºi Te
vei încrede în El mai mult, bucurându-te în fiecare zi de
binecuvântãrile ºi de prezenþa Lui în viaþa ta.
O cunoaºtere personalã a lui Dumnezeu îþi va descoperi voia Lui
desãvârºitã, planul ºi scopul pe care îl are cu viaþa ta.
Fericirea adevãratã este voia lui Dumnezeu pentru tine...
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Dacã trãieºti dupã Adevãr, viaþa devine o experienþã zilnicã minunatã,
plinã de binecuvântãrile Domnului ºi de fericire adevãratã. Cea mai
mare binecuvântare ai primit-o deja: cunoaºterea faptului cã, prin Isus
Cristos, tu ai o relaþie vie cu Dumnezeu, Creatorul tãu, cã nu vei mai
fi pedepsit pentru pãcatele tale, ci îþi vei petrece veºnicia în cer, cu
Isus.
Eºti acum o fãpturã nouã prin relaþia pe care o ai cu Dumnezeu, în
Domnul Isus. Mântuirea datã de Dumnezeu nu poate fi descrisã în
câteva cuvinte ºi nici nu poate fi înþeleasã într-o clipã. De fapt, de
acum înainte, în aceastã viaþã ºi în veºnicie vei descoperi tot mai mult
ce înseamnã sã fii o fãpturã nouã.
Te-ai nãscut din nou ºi eºti doar un prunc în Cristos, dar, hrãnindu-te
cu Cuvântul lui Dumnezeu, vei creºte în fiecare zi. Duhul Sfânt, care
acum trãieºte în tine, îþi va descoperi Cuvântul, te va învãþa ºi te va
cãlãuzi în tot adevãrul, iar tu vei afla ºi vei cerceta tot ce a fãcut
Dumnezeu pentru tine.
De exemplu, Cuvântul Domnului te învaþã cã, fiind copilul lui
Dumnezeu, eºti moºtenitorul Lui ºi moºtenitor împreunã cu Cristos.
Aceasta înseamnã cã Creatorul universului este Tatãl tãu ºi cã tot ce are
îþi aparþine.
Nu mai eºti ca înainte. Cele vechi s-au dus, toate s-au fãcut noi ºi tot
ce e nou este de la Dumnezeu. Poate te gândeºti cã nu meriþi toate
acestea, dar nu te mai gândi la tine ca la cel care ai fost în trecut.
Trebuie sã înþelegi cã eºti valoros înaintea lui Dumnezeu. Valoarea ta
este datã de preþul plãtit de El ca sã te rãscumpere din lanþurile Satanei.
Eºti preþios înaintea lui Dumnezeu. El te-a creat ºi are un plan ºi un
scop cu viaþa ta ºi a întregii omeniri. El te iubeºte ºi a dovedit cã eºti
valoros pentru cã a plãtit rãscumpãrarea ta cu viaþa singurului Sãu Fiu.
L-a pedepsit pe Fiul Lui cel desãvârºit în locul tãu. A lãsat ca Isus sã
moarã pentru tine ºi sã poarte pãcatele tale pentru ca tu sã poþi fi adus
înapoi la Tatãl.

AdevarataFericire.qxd

9/27/2003

Adevãrata fericire poate fi a ta

4:39 PM

Page 25

25

Dragostea aceasta este mai presus de priceperea noastrã. Niciodatã sã
nu-i permiþi diavolului, ºi nimãnui altcuiva, sã te priveascã cu dispreþ
ca ºi cum ai fi lipsit de valoare. Creatorul Tãu a stabilit care îþi este
valoarea ºi aºa va rãmâne pentru totdeauna. Când te îndoieºti de lucrul
acesta ºi începi sã te simþi nevrednic înaintea lui Dumnezeu, gândeºte-te
la Domnul Isus cum moare pe cruce în locul tãu, este lovit pentru ca
sufletul tãu sã fie vindecat ºi Îºi varsã sângele preþios pentru pãcatele
tale. Dumnezeu te iubeºte cu o iubire veºnicã ºi te considerã pentru
totdeauna copilul Lui preþios ºi vrednic. Acesta este Adevãrul!
Biblia ne învaþã „sã ne uitãm þintã la Cãpetenia ºi Desãvârºirea
credinþei noastre, adicã la Isus, care, pentru bucuria care-I era
pusã înainte, a suferit crucea, a dispreþuit ruºinea ºi ºede la
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu”. Domnul Isus a
fãcut posibilã noua ta viaþã cu Dumnezeu. El a spus: „Eu sunt calea,
adevãrul ºi viaþa; nimeni nu vine la Tatãl decât prin Mine”. Isus
este singura cale spre Dumnezeu.
Acum eºti un urmaº al lui Cristos. În El trebuie sã-þi pui încrederea ºi
întreaga viaþã trebuie sã-þi fie centratã în El. Isus Cristos este
materializarea chipului lui Dumnezeu. Biblia spune: „ªi Cuvântul
S-a fãcut trup ºi a locuit printre noi plin de har ºi de adevãr. ªi noi
am privit slava Lui, o slavã întocmai ca slava singurului nãscut din
Tatãl.” Isus Cristos este Cuvântul viu al lui Dumnezeu, iar tu trebuie
sã te identifici cu El.
Isus a venit pe pãmânt sã caute ºi sã mântuiascã ce era pierdut.
Omenirea întreagã se afla în pierzare, chiar ºi tu ºi eu. Pentru noi a trãit
El pe pãmânt fãrã pãcat, ducând o viaþã desãvârºitã. Pentru noi l-a
învins pe Satan. Pentru noi a fost lovit trupul Lui, iar sângele Lui s-a
vãrsat pe cruce tot pentru noi. Moartea, îngroparea, mãreaþa înviere,
glorificarea ºi înãlþarea la cer - toate acestea au fost pentru noi.
Dacã nu eram noi, Domnul Isus nu ar fi venit pe pãmânt în chip de om.
Nu avea pãcate sã moarã pentru ele, nu era nevoit sã dovedeascã nimic
ºi nu era nevoit sã impresioneze pe nimeni. Când a fost rãstignit, El
Însuºi ªi-a dat viaþa - nu a fost luatã de la El. Moartea Sa a fost o
acþiune voluntarã a dragostei divine.
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Trebuie sã ne identificãm în totalitate cu Domnul Isus pentru a înþelege
cine este El ºi ce a fãcut în locul nostru. Acesta este un lucru asupra
cãruia trebuie sã meditãm: Isus Cristos a luat locul nostru.
Cu alte cuvinte, atunci când Isus Cristos a murit pe cruce, El a murit în
locul tãu. Dar El a înviat din morþi ºi împreunã cu El ai înviat ºi tu din
morþi! El a urcat la ceruri ºi într-o zi ºi tu vei urca la ceruri!
Tot ce a fãcut, a fãcut pentru mine. N-a venit sã I se slujeascã, ci El
sã slujeascã ºi sã-ªi dea viaþa ca rãscumpãrare pentru mulþi. El a
spus: „Nimeni nu-Mi ia viaþa; Eu Îmi dau viaþa de bunã voie”.
Domnul Isus a murit în locul nostru de bunã voie, ca dovadã a
dragostei Lui ºi a Tatãlui pentru noi.
De asemenea, Isus Cristos a venit pe pãmânt ca sã-L arate lumii pe
Tatãl ceresc, Creatorul universului. Satana a creat confuzie în mintea
oamenilor. Minciunile lui Îl prezintã pe Dumnezeu altfel decât este cu
adevãrat: un Pãrinte iubitor care doreºte numai binele copiilor Lui.
Secole de-a rândul, oamenii s-au îndepãrtat de Dumnezeu fie pentru cã
au fost decepþionaþi de diavolul, fie pentru cã n-au ºtiut cine este
Dumnezeu ºi cât de mult îi iubeºte. Fiul ne descoperã caracterul
Tatãlui. Isus Cristos este calea de întoarcere la Dumnezeu ºi tot El ne
aratã cum trebuie sã ne relaþionãm la Tatãl în viaþa noastrã de zi cu zi.
Nu trebuie sã ne mai temem de pedeapsa lui Dumnezeu, pentru cã El
L-a pedepsit pe Isus Cristos în locul nostru. Dumnezeu v-a ales
pentru mântuire, nu ca sã suferiþi mânia Lui. Suntem copiii Lui ºi
nu trebuie sã fugim sau sã ne ascundem de El, ci, dimpotrivã, sã ne
apropiem de El.
Sã nu þi-L imaginezi pe Tatãl ceresc asemãnându-L cu tatãl tãu
pãmântesc, în funcþie de cum s-a purtat acesta cu tine. Imaginea Lui o
regãseºti în Biblie - Cuvântul scris al lui Dumnezeu, ºi în persoana
Domnului Isus - Cuvântul viu al lui Dumnezeu.
Cunoscându-L aºa cum este, te vei relaþiona corect la El ºi te vei
bucura de moºtenirea ºi de beneficiile pe care le ai în calitate de copil
al Lui.
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Iatã în continuare câteva versete preþioase din Scripturã:
Binecuvânteazã, suflete, pe Domnul ºi tot ce este în mine sã
binecuvânteze Numele Lui cel Sfânt!
Binecuvânteazã, suflete, pe Domnul ºi nu uita nici una din
binefacerile Lui!
El îmi iartã toate fãrãdelegile mele, El îmi vindecã toate bolile
mele.
El îmi izbãveºte viaþa din groapã ºi mã încununeazã cu bunãtate ºi
îndurare.
El îmi saturã de bunãtãþi bãtrâneþea ºi mã face sã întineresc iarãºi
ca vulturul.
Domnul face dreptate ºi judecatã tuturor celor asupriþi.
Domnul este îndurãtor ºi milostiv, îndelung rãbdãtor ºi bogat în
bunãtate.
El nu se ceartã fãrã încetare ºi nu þine mânia pe vecie. Nu ne face
dupã pãcatele noastre, nu ne pedepseºte dupã fãrãdelegile noastre.
Ci cât sunt de sus cerurile faþã de pãmânt, atât este de mare
bunãtatea Lui pentru cei ce se tem de El.
Cât este de departe rãsãritul de apus, atât de mult îndepãrteazã El
fãrãdelegile noastre de la noi.
Cum se îndurã un tatã de copiii lui, aºa se îndurã Domnul de cei
ce se tem de El.
Nu este acesta un portret minunat al Tatãlui nostru ceresc? ªi e doar o
frânturã din nemãrginita Lui dragoste, bunãtate, îndurare ºi milã!
Aceastã descriere a lui Dumnezeu a fost realizatã cu sute de ani înainte
de venirea lui Cristos pe pãmânt. Noi avem o imagine ºi mai fidelã a
lui Dumnezeu: Îl avem pe Însuºi Fiul Lui.

AdevarataFericire.qxd

28

9/27/2003

4:39 PM

Page 28

Capitolul 3

În Biblie este scris: „Fiul, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu
ºi întipãrirea Fiinþei Lui, ºi care þine toate lucrurile cu Cuvântul
puterii Lui, a fãcut curãþirea pãcatelor ºi a ºezut la dreapta
Mãririi, în locurile preaînalte”.
De asemenea, în Biblie scrie astfel: „Cãci un Copil ni S-a nãscut, un
Fiu ni S-a dat, ºi domnia va fi pe umãrul Lui. Îl vor numi Minunat,
Sfetnic, Dumnezeu tare, Pãrintele veºniciilor, Domn al pãcii”.
Domnul Isus Însuºi a spus: „Cine M-a vãzut pe Mine L-a vãzut pe
Tatãl”. Dumnezeu doreºte sã ºtim cu exactitate cine este El ºi ce a
fãcut pentru noi ca sã ne apropiem de El. Astfel putem fi cu adevãrat
aºa cum am fost creaþi sã fim, ne putem bucura de viaþã pe deplin,
acum ºi în eternitate.
Domnul Isus a mai spus: „V-am numit prieteni pentru cã v-am fãcut
cunoscut tot ce am auzit de la Tatãl Meu.” Eºti prietenul Domnului
Isus Cristos, iar El doreºte sã cunoºti tot ce ºtie despre Tatãl ceresc.
Duhul lui Dumnezeu care locuieºte acum în tine þi-L va descoperi pe
Tatãl ºi pe Fiul ca sã–I poþi cunoaºte personal, dupã cum este scris:
„Lucruri pe care ochiul nu le-a vãzut, urechea nu le-a auzit ºi la
inima omului nu s-au suit, aºa sunt lucrurile pe care le-a pregãtit
Dumnezeu pentru cei ce–L iubesc. Nouã însã Dumnezeu ni le-a
descoperit prin Duhul Sãu. Cãci Duhul cerceteazã totul, chiar ºi
lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. ªi noi n-am primit duhul lumii,
ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca sã putem cunoaºte lucrurile
pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Sãu.”
Din fragmentul citat înþelegem cã nu prin simþurile noastre Îl
cunoaºtem pe Dumnezeu, ci prin descoperirea datã de Duhul Sfânt.
Dumnezeu vrea sã cunoaºtem toate lucrurile bune pregãtite de El
pentru noi ºi pe care ni le dã în dar. Da, Dumnezeu vrea sã-L
cunoaºtem ºi sã avem parte de toate binecuvântãrile Lui.
Este scris: „El, care nu L-a cruþat pe Însuºi Fiul Sãu, ci L-a dat
pentru noi toþi, cum nu ne va da, împreunã cu El, toate lucrurile?”
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De asemenea este scris: „Nici un lucru bun nu-l va lua de la cei ce
umblã în neprihãnire” ºi „Orice ni se dã bun ºi orice dar
desãvârºit este de sus, coborându-se de la Tatãl luminilor, în care
nu este nici schimbare, nici umbrã de mutare.”
Observãm, aºadar, cã întotdeauna Dumnezeu vrea ce este mai bine
pentru noi. Domnul Isus Cristos a fost lovit, a suferit ºi a murit în locul
nostru ca sã ne elibereze de pãcat, de mizeria în care se aflã sufletul
omului pierdut, ºi de toate lucrãrile diavolului. Dumnezeu doreºte
acum sã avem parte de toate darurile bune ºi de binecuvântãrile pe care
Isus Cristos le-a fãcut posibile când ne-a eliberat de blestemul
pãcatului prin jertfa Sa.
Isus Cristos a fost întotdeauna milostiv ºi preocupat de nevoile tuturor
celor care au venit la El. I-a iubit pe oameni ºi le-a purtat de grijã ca
nimeni altcineva. Aºa este Domnul Isus!
Este important ca noi, copiii Domnului, sã ºtim ce sã aºteptãm de la
Tatãl ceresc. Voia Lui pentru noi este întotdeauna bunã. Este scris: „Sã
nu vã potriviþi chipului veacului acestuia, ci sã vã prefaceþi, prin
înnoirea minþii voastre, ca sã puteþi deosebi bine voia lui
Dumnezeu cea bunã, plãcutã ºi desãvârºitã”. Aºadar voia lui
Dumnezeu este bunã, plãcutã ºi perfectã.
Nu-i permite diavolului ºi nici unui om sã îþi spunã altceva decât ceea
ce afirmã Cuvântul lui Dumnezeu. Înnoieºte-þi mintea privind þintã la
Isus care face totul spre binele celor ce se încred în El. Domnul Isus a
fãcut întotdeauna voia Tatãlui din cer.
Acum ºtii cã voia lui Dumnezeu este ca tu sã fii binecuvântat, cu
adevãrat fericit, iertat ºi eliberat de toate lucrãrile diavolului. Tu
cunoºti toate acestea fiindcã aºa spune Cuvântul lui Dumnezeu, iar
Domnul Isus a venit pe pãmânt pentru a ne arãta care este voia Tatãlui.
Este momentul sã recapitulãm învãþãturile din capitolul 3 rostind
urmãtoarea rugãciune de mulþumire:
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Tatãl meu ceresc,
Îþi mulþumesc pentru ceea ce eºti Tu. Mã pot încrede în Tine fiindcã eºti
statornic ºi spui întotdeauna adevãrul. Îþi sunt recunoscãtor cã
fericirea adevãratã este voia Ta pentru mine ºi cã întotdeauna doreºti
numai binele meu. Eºti un Dumnezeu minunat!
Doamne, Îþi mulþumesc pentru Duhul Sfânt, care mi-L reveleazã pe
Isus Cristos, mã cãlãuzeºte în tot adevãrul ºi îmi descoperã tot ce
mi-ai pregãtit Tu. Îþi mulþumesc cã vrei sã cunosc aºa de multe lucruri
despre Tine.
Îþi mulþumesc, Domnul meu Isus, cã mã consideri prietenul Tãu ºi
împãrtãºeºti totul cu mine ca sã Te pot cunoaºte în mod personal ºi sã
trãiesc într-o relaþie apropiatã cu Tine.
ªtiu cã sunt doar un prunc în Cristos, dar vreau sã mã maturizez ºi sã
fiu puternic în Domnul în timp ce privesc þintã la Isus. Sunt bucuros sã
descopãr în fiecare zi aºa de multe lucrurile bune pe care le-ai pregãtit
pentru mine în viaþa de creºtin.
Doamne, Îþi mulþumesc cã mi-ai spus cât sunt de preþios pentru tine.
Nu voi crede pe nimeni care îmi spune altceva. Sunt copilul Tãu ºi
moºtenitor a tot ce este al Tãu. Toate nevoie mele îºi gãsesc împlinirea
în Tine. Toate acestea le am datoritã Domnului Isus ºi faptului cã mã
identific cu El. Dragostea Ta este mai presus de tot ce mi-am imaginat
vreodatã.
Îþi mulþumesc, Domnul meu Isus, cã toatã lucrarea Ta pe pãmânt a fost
pentru mine ºi pentru semenii mei. Nu ai venit sã Þi se slujeascã, ci Tu
Însuþi ai slujit ºi Te-ai dãruit pentru mine. Îþi mulþumesc cã mi L-ai
prezentat pe Tatãl atunci când ai mântuit oamenii ºi i-ai eliberat din
robia pãcatului. Te iubesc, Domnul meu!
Mã rog în Numele lui Isus. Amin!
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FERICIREA ADEVÃRATÃ PRESUPUNE
PREZENÞA LUI ISUS ÎN TINE
Capitolul 4
Fericirea adevãratã este prezenþa lui Isus în tine! Domnul Isus Cristos,
care acum trãieºte în tine, este tot ce ai nevoie pentru a fi pe deplin
fericit.
Þi-ai pus încrederea în Isus ca Mântuitor ºi Domn al tãu. Vei învãþa în
continuare cum sã te încrezi în El în toate domeniile vieþii tale.
Este nevoie de o viaþã întreagã pentru a-L cunoaºte în întregime pe
Domnul Isus, dar în acest capitol vei descoperi multe dintre atributele
Lui fundamentale ºi astfel vei înþelege cã prin El ai parte de o viaþã
împlinitã.
Vei afla cã toatã plinãtatea dumnezeirii s-a întrupat în Isus, de aceea
în El eºti desãvârºit, adicã nu-þi lipseºte nimic: în Cristos, care trãieºte
în tine, gãseºti tot ce ai nevoie.
Fericirea adevãratã presupune prezenþa Domnului Isus în tine...
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Capitolul 4

Isus Cristos trãieºte acum în tine, iar tu trãieºti în El. Biblia spune
astfel: „Cãci în El locuieºte toatã plinãtatea Dumnezeirii ºi voi
sunteþi desãvârºiþi în El”. Cu alte cuvinte, nu-þi lipseºte nimic.
Citeºte urmãtoarele versete din Scripturã ºi mediteazã asupra lor ca sã
vezi de câtã binecuvântare ai parte:
„Domnul este Pãstorul meu: nu voi duce lipsã de nimic.
El mã paºte în pãºuni verzi ºi mã duce la ape de odihnã; îmi
învioreazã sufletul ºi mã conduce pe cãrãri drepte, din pricina
Numelui Sãu.
Chiar dacã ar fi sã umblu prin valea umbrei morþii, nu mã tem de
nici un rãu, cãci Tu eºti cu mine. Toiagul ºi nuiaua Ta mã mângâie.
Tu îmi întinzi masa în faþa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu
untdelemn ºi paharul meu este plin de dã peste el.
Da, fericirea ºi îndurarea mã vor însoþi în toate zilele vieþii mele ºi
voi locui în Casa Domnului pânã la sfârºitul zilelor mele.”
Domnul Isus este prezentat aici ca Pãstor, iar tu eºti o oaie din turma
Lui. În capitolele anterioare ai fost numit copil al lui Dumnezeu ºi aºa
eºti. În acest capitol însã vei vedea un alt aspect al relaþiei tale cu
Domnul Isus.
Citeºte versetele acestea de mai multe ori ºi lasã ca Duhul Sfânt sã le
facã reale în viaþa ta. Dumnezeu vrea sã ajungã în adâncul fiinþei Tale
cu Cuvântul Lui, sã fie real în viaþa ta ca sã te poatã iubi ºi binecuvânta
mai mult decât îþi poþi imagina.
Cãci Cuvântul lui Dumnezeu este viu ºi lucrãtor, mai tãios decât
orice sabie cu douã tãiºuri: pãtrunde pânã acolo cã desparte
sufletul ºi duhul, încheieturile ºi mãduva, judecã simþurile ºi
gândurile inimii. Nici o fãpturã nu este ascunsã de El. Meditând la
Cuvântul Domnului, la bunãtatea ºi dragostea revelate în el, Duhul lui
Dumnezeu Se va atinge de viaþa ta, te va schimba ºi va face loc în inima
ºi sufletul tãu pentru a experimenta mai mult dragostea lui Cristos.
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Domnul Isus este Pãstorul tãu. El te cãlãuzeºte, îþi poartã de grijã, te
liniºteºte ºi te binecuvânteazã. Nimic nu îþi va lipsi. El este Pãstorul cel
bun, care te conduce pe calea vieþii ºi te fereºte de orice rãu. N-ai de
ce sã te temi sau sã te îngrijorezi. Pãstorul se îngrijeºte de toate nevoile
tale, te ocroteºte ºi te binecuvânteazã cu pace ºi bucurie.
Încrede-te în Domnul cu toatã inima ta ºi nu te bizui pe
înþelepciunea ta! Recunoaºte-L în toate cãile tale ºi El îþi va netezi
cãrãrile. Nu te încrede în tine însuþi! Multe cãi par bune omului, dar
la urmã duc la moarte. Urmeazã-L pe Domnul Isus. El este calea,
adevãrul ºi viaþa. Cu El nu te vei rãtãci niciodatã.
Isus nu te va uita, cu nici un chip nu te va pãrãsi. Nimeni nu te poate
smulge din mâna Tatãlui. Nici moartea, nici viaþa, nici îngerii, nici
stãpânirile (demonii), nici puterile, nici lucrurile de acum
(prezentul), nici cele viitoare (viitorul), nici înãlþimea, nici
adâncimea, nici o altã fãpturã nu vor fi în stare sã ne despartã de
dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Cristos, Domnul nostru.
În Isus eºti în deplinã siguranþã. Citeºte urmãtoarele versete biblice ºi
mediteazã asupra Cuvântului lui Dumnezeu:
„Cel ce stã sub ocrotirea Celui Preaînalt ºi se odihneºte la umbra
Celui Atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de
scãpare ºi cetãþuia mea, Dumnezeul meu, în care mã încred!
Da, El te scapã de laþul vânãtorului, de ciumã ºi de pustiirile ei. El
te va acoperi cu penele Lui, cãci scut ºi pavãzã este credincioºia
Lui!
Nu trebuie sã te temi nici de groaza din timpul nopþii, nici de
molima care bântuie ziua-n amiaza mare.
O mie sã cadã alãturi de tine ºi zece mii la dreapta ta, dar de tine
nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii ºi vei vedea rãsplãtirea
celor rãi.
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Pentru cã zici: Domnul este locul meu de adãpost! ºi faci din Cel
Preaînalt turnul tãu de scãpare, de aceea nici o nenorocire nu te va
ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tãu. Cãci El va
porunci îngerilor Sãi sã te pãzeascã în toate cãile tale, ºi ei te vor
duce pe mâini, ca nu cumva sã-þi loveºti piciorul de vreo piatrã.
Vei pãºi peste lei ºi peste nãpârci ºi vei cãlca peste pui de lei ºi peste
ºerpi. Fiindcã mã iubeºte, zice Domnul, de aceea îl voi izbãvi; îl voi
ocroti, cãci cunoaºte Numele Meu.
Când mã va chema, îi voi rãspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi
izbãvi ºi-l voi proslãvi. Îl voi sãtura cu viaþã lungã ºi-i voi arãta
mântuirea Mea.”
Acesta este un aspect minunat al relaþiei tale cu Creatorul, prin Isus
Cristos, Fiul Sãu. Cât de mult te preþuieºte Dumnezeu! Reciteºte de
mai multe ori versetele anterioare, gândeºte-te la mesajul lor ºi crede-le
ca ºi cum Dumnezeu þi le-ar fi scris þie personal. Biblia este scrisoarea
de dragoste a lui Dumnezeu pentru toþi cei care cred în El.
Nimeni nu te-a iubit vreodatã ca Domnul Isus. „Iatã de ce îmi plec
genunchii înaintea Tatãlui Domnului nostru Isus Cristos, din care
îºi trage numele orice familie în ceruri ºi pe pãmânt, ºi-L rog ca,
potrivit cu bogãþia slavei Sale, sã vã facã sã vã întãriþi în putere
prin Duhul Lui, în omul dinãuntru, aºa încât Cristos sã locuiascã
în inimile voastre prin credinþã pentru ca, având rãdãcina ºi
temelia pusã în dragoste, sã puteþi pricepe împreunã cu toþi sfinþii
care este lãrgimea, lungimea, adâncimea ºi înãlþimea, ºi sã
cunoaºteþi dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoºtinþã, ca
sã ajungeþi plini de toatã plinãtatea lui Dumnezeu.
Iar a Celui ce, prin puterea care lucreazã în noi, poate sã facã
nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui sã fie slava în
Bisericã ºi în Cristos Isus din neam în neam, în vecii vecilor!
Amin.”
Dragostea lui Dumnezeu nu se terminã niciodatã. Inepuizabile sunt ºi
bogãþia, îndurarea, bunãtatea, harul, iertarea, puterea ºi pacea Lui care
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întrece orice pricepere. Tot ce are Dumnezeu este al tãu, iar resursele
Lui sunt nesfârºite.
Domnul Isus întruchipeazã tot ce este Dumnezeu ºi tot ce are El. Acest
Isus trãieºte în tine, ºi tu în El. Isus Cristos este acelaºi ieri, azi ºi în
veci. El este viu ºi va lucra în viaþa ta aºa cum a lucrat în viaþa celor
care au crezut în El când a umblat pe pãmânt, în urmã cu aproape douã
mii de ani.
Domnul Isus a venit pe pãmânt ca sã-i mântuiascã pe pãcãtoºi, sã-i
caute ºi sã-i gãseascã pe cei rãtãciþi. Mergea din loc în loc, le fãcea
bine tuturor ºi îi vindeca pe cei împovãraþi de diavolul. El a venit
sã ridice blestemul cãzut asupra omenirii din cauza pãcatului ºi sã
aducã restaurare ºi împãcare între noi ºi Dumnezeu. A venit sã ne dea
viaþã veºnicã.
Viaþã veºnicã nu înseamnã numai existenþã eternã dincolo de moarte,
ci ºi viaþã fericitã acum, pe pãmânt. Dumnezeu vrea sã trãim eliberaþi
de orice urmãri ale pãcatului ºi de orice stratageme ale lui Satana. Isus
Cristos a subliniat acest lucru atunci când i-a eliberat de pãcate pe cei
care s-au încrezut în El. Acest lucru vrea sã-l facã ºi pentru tine.
Cu câteva sute de ani înainte de naºterea Domnului Isus, s-a scris:
„Dar El era strãpuns pentru pãcatele noastre, zdrobit pentru
fãrãdelegile noastre. Pedeapsa care ne dã pacea a cãzut peste El ºi
prin rãnile Lui suntem tãmãduiþi.
Noi rãtãceam toþi ca niºte oi, fiecare îºi vedea de drumul lui; dar
Domnul a fãcut sã cadã asupra Lui nelegiuirea noastrã, a tuturor.”
La câþiva ani dupã rãstignirea Domnului Isus, în Cuvântul lui
Dumnezeu s-a scris:
„El a purtat pãcatele noastre în trupul Sãu pe lemn, pentru ca noi,
fiind morþi faþã de pãcate, sã trãim pentru neprihãnire. Prin rãnile
Lui aþi fost vindecaþi. Cãci eraþi ca niºte oi rãtãcite. Dar acum
v-aþi întors la Pãstorul ºi Episcopul sufletelor voastre.”
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Este foarte important sã înþelegi ºi sã crezi cã, atunci când Fiul lui
Dumnezeu a luat locul tãu, El a suferit ºi a murit pentru pãcatele tale,
ca sã poþi fi iertat.
Domnul Isus a venit ca tu sã fi fericit. Voia Tatãlui ceresc este sã
trãieºti din plin, biruitor, în sfinþenie ºi înconjurat de dragostea ºi pacea
Lui, care întrece puterea ta de înþelegere.
Satana a venit sã fure, sã ucidã, sã distrugã ºi vrea sã te þinã înlãnþuit
în pãcate, în imoralitate, în urã, în lãcomie, în minciunã, în tot felul de
tulburãri, care sã te facã sã pierzi din vedere voia lui Dumnezeu pentru
viaþa ta.
Trebuie sã îþi imprimi clar în mintea ºi în inima ta faptul cã voia lui
Dumnezeu pentru tine este întotdeauna bunã.
De asemenea, trebuie sã hotãrãºti în inima ta cã te vei împotrivi
Satanei, planurilor sale viclene ºi dorinþelor pe care le va aduce în viaþa
ta, ºi cã îi vei rãspunde cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi biruitor
ºi ca sã poþi face distincþie între voia lui Dumnezeu ºi voia celui rãu.
Este scris: „Supuneþi-vã lui Dumnezeu. Împotriviþi-vã diavolului ºi
el va fugi de la voi. Apropiaþi-vã de Dumnezeu ºi El se va apropia
de voi.”
Când iertarea pãcatelor este manifestatã în viaþa unui om, Dumnezeu
este glorificat. Diavolul vrea sã-L priveze pe Dumnezeu de aceastã
glorie prin faptul cã îi þine pe oameni legaþi în lanþurile pãcatelor, dar
sã nu uitãm cã diavolul este învins. Iertarea pãcatelor este accesibilã ºi
azi pentru cei care cred în Cuvântul lui Dumnezeu ºi Îl acceptã pe Isus
Cristos ca ºi Mântuitor.
În ziua urmãtoare, Isus Se ducea într-o cetate numitã Nain.
Împreunã cu El mergeau ucenicii Lui ºi norod mult. Când S-a
apropiat de poarta cetãþii, iatã cã duceau la groapã pe un mort,
singurul fiu al maicii lui, care era vãduvã; ºi cu ea era o mulþime
de oameni din cetate.
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Domnul, când a vãzut-o, I s-a fãcut milã de ea ºi i-a zis: „Nu
plânge!” Apoi S-a apropiat ºi S-a atins de raclã. Cei ce o duceau,
s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoalã-te, îþi spun!” Mortul a ºezut
în capul oaselor ºi a început sã vorbeascã. Isus l-a dat înapoi maicii
lui.
Isus a fost aºa de plin de compãtimire ºi dragoste încât a înviat morþii.
Acest lucru îl face ºi în prezent cu cei morþi din punct de vedere
spiritual.
Într-una din zile, Isus S-a suit într-o corabie împreunã cu ucenicii
Lui. El le-a zis: „Haidem sã trecem dincolo de lac.” ªi au plecat. Pe
când vâsleau ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stârnit un aºa vârtej de
vânt, cã se umplea corabia cu apã; ºi erau în primejdie.
Au venit la El, L-au deºteptat, ºi au zis: „Învãþãtorule,
învãþãtorule, pierim.” Isus S-a sculat, a certat vântul ºi valurile
înfuriate, care s-au potolit: ºi s-a fãcut liniºte.
Da, chiar ºi vântul ºi apele Îl ascultã pe Isus. El te poate duce la liman
în furtunile vieþii.
Fãrã credinþã este cu neputinþã sã fim plãcuþi Lui. Iatã de ce
subliniem importanþa credinþei în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu uita:
credinþa este încrederea în faptul cã Dumnezeu va împlini ce a promis.
Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt - aceasta Îi aduce mulþumire.
Crede Cuvântul scris al lui Dumnezeu - Biblia, ºi Cuvântul Viu - Isus
Cristos. Bucurã-te de toate avantajele faptului cã-L cunoºti pe
Dumnezeu ºi dã-I slavã pentru tot ce a fãcut pentru tine. Nu-i mai
permite diavolului sã fure de la tine. El este un mincinos!
Capitolul urmãtor al acestei cãrþi te va învãþa cum sã primeºti toate
binecuvântãrile pregãtite de Dumnezeu pentru tine ºi dãruite prin
Domnul Isus. Vei vedea cum se relaþioneazã la tine promisiunile
Domnului ºi cât eºti de binecuvântat pentru cã Îl cunoºti personal pe
Dumnezeu. Sã încheiem capitolul acesta cu o rugãciune de mulþumire
pentru lucrurile învãþate pânã acum:
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Tatãl meu ceresc,
Îþi mulþumesc cã toatã plinãtatea Ta locuieºte în Domnul Isus. În El eu
sunt împlinit. Sunt acum fericit cu adevãrat, pentru cã Îl am pe Isus.
Sunt în Isus ºi El este în mine. Sunt al Lui iar El e al meu.
Îþi mulþumesc, Doamne, cã eºti Pãstorul meu ºi nu mã vei pãrãsi
niciodatã. Îþi mulþumesc cã mã cãlãuzeºti, mã ocroteºti ºi Te îngrijeºti
de toate nevoile mele. Mã conduci pe calea neprihãnirii ºi eu nu mã
tem, nu mã îngrijorez ºi nu mã mai îndoiesc de nimic.
Îþi mulþumesc, Doamne, cã nimic din întreaga creaþie nu mã poate
despãrþi de dragostea Ta. Îþi mulþumesc cã acum stau sub umbra Ta
ocrotitoare, unde nici un rãu nu mã ajunge.
Sunt atât de mulþumitor cã, privind la Domnul Isus, Te pot vedea pe
Tine, Tatã ceresc, ºi sunt convins cã, prin El, poþi face pentru mine tot
ce ai fãcut pentru cei ce au crezut în El când a trãit pe pãmânt.
Domnul meu, vreau sã Te cunosc aºa cum eºti, sã nu Te limitez în vreun
fel în viaþa mea. Te cred pe cuvânt în tot ce spui ºi nu mã las influenþat
de simþurile sau de gândurile mele. ªtiu cã Cuvântul Tãu este
adevãrul, cã nu mã vei minþi ºi nu mã vei înºela vreodatã. ªtiu cã mã
iubeºti cum nu am mai fost iubit niciodatã. ªi eu Te iubesc, Doamne!
Mã rog în Numele Domnului Isus, Amin!
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FERICIREA ADEVÃRATÃ PRESUPUNE
SÃ TE ROGI CU EFICIENÞÃ
Capitolul 5
Fericirea deplinã vine dintr-o viaþã fructuoasã de rugãciune! Milioane
de oameni din lumea întreagã se roagã în fiecare zi, dar numai foarte
puþini primesc rãspuns.
Rugãciunea adevãratã nu este un exerciþiu religios, o tradiþie sau un
ritual fãcut pentru a fi pe placul vreunei puteri superioare sau a zeilor.
Rugãciunea autenticã este comunicarea directã cu Creatorul nostru,
prin Fiul Lui, Isus Cristos.
Pentru a fi un creºtin biruitor, este esenþial sã înveþi sã te rogi conform
Cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, acesta este unul dintre cele mai
valoroase privilegii pe care le avem în calitate de copii ai lui
Dumnezeu.
Oricând, oriunde ºi în orice situaþie ne putem ruga ºtiind cã Tatãl
ceresc ne aude ºi ne rãspunde, aºa cum a promis în Cuvântul Sãu.
În acest capitol vei învãþa sã comunici cu Tatãl tãu ceresc.
Fericirea adevãratã presupune sã te rogi cu eficienþã...
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Rugãciunea este comunicarea directã cu Creatorul, prin Isus Cristos,
Fiul Sãu. Rugãciunea pe care ai rostit-o la sfârºitul primului capitol,
te-a adus într-o relaþie personalã cu Dumnezeu. Ai devenit copilul Lui,
iar El a devenit Tatãl tãu ceresc. Aceasta este cea mai importantã
rugãciune din viaþa ta.
Rugãciunea va continua sã joace un rol esenþial pentru a fi biruitor ca
ºi copil al Domnului. Trebuie sã petreci timp comunicând cu Tatãl tãu
ca sã-L cunoºti mai de aproape ºi sã poþi avea o relaþie personalã cu El.
Lui Dumnezeu Îi place sã stea de vorbã cu copiii Lui ºi, spre deosebire
de mulþi pãrinþi pãmânteºti, El nu e niciodatã prea ocupat ca sã asculte.
Rugãciunea poate fi la fel de simplã ca o discuþie a unui copil cu
pãrintele lui; ea se poate referi la orice subiect ºi cuprinde laudã,
mulþumire ºi cerere pentru tine ºi pentru alþii.
Rugãciunile de la sfârºitul capitolelor acestei cãrþi conþin mai ales
cuvinte de mulþumire ºi laudã. Astfel þi-ai exprimat recunoºtinþa pentru
ceea ce este ºi ce a fãcut Dumnezeu pentru tine ºi pentru întreaga
omenire. Ai adus ºi laudã - adicã I-ai spus Domnului ce Þi-a descoperit
El Însuºi despre Sine, ºi I-ai mulþumit cã este ceea ce este.
Lauda ºi mulþumirea sunt modalitãþi prin care îþi poþi concretiza în
cuvinte aprecierea ºi gândurile pe care le ai faþã de Dumnezeu.
Cântarea este un alt mod de a aduce laudã ºi mulþumire; poþi participa
cu întreaga fiinþã: cu duhul, mintea, sentimentele ºi trupul. Îl poþi lãuda
cu instrumente sau Îi poþi da mulþumire în liniºtea sufletului tãu.
Biblia spune: „Prin Isus sã aducem întotdeauna lui Dumnezeu o
jertfã de laudã, adicã rodul buzelor care mãrturisesc Numele Lui.”
În Biblie mai scrie cã: „Voi însã sunteþi o seminþie aleasã, o preoþie
împãrãteascã, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu ªi l-a
câºtigat ca sã fie al Lui, ca sã vestiþi puterile minunate ale Celui ce
v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunatã.”
De asemenea, în Biblie scrie: „Mulþumiþi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile, cãci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu
privire la voi.”
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Pânã acum ai descoperit multe motive pentru care meritã sã-L lauzi pe
Domnul ºi sã-I mulþumeºti. Fã din recunoºtinþã ºi mulþumire un mod
de viaþã; în acest fel, din atitudinea ta, Dumnezeu Îºi va primi slava
cuvenitã, iar tu vei vedea cum bucuria ºi fericirea îþi inundã mintea ºi
duhul. Dumnezeu înfãptuieºte lucruri uimitoare în viaþa celor care Îi
aduc laudã ºi mulþumire.
De asemenea, rugãciunea este mijlocul prin care primim binecuvântãri
de la Dumnezeu. El le-a fãcut multe promisiuni copiilor Lui, dar, la fel
ca iertarea de pãcate, binecuvântãrile Domnului se primesc în urma
rugãciunii însoþite de credinþã.
De exemplu, Domnul Isus Cristos a murit ca sã plãteascã pãcatele
tuturor oamenilor, dar nu toþi oamenii sunt mântuiþi. De ce? Pentru cã
nu toþi cheamã Numele Domnului cu credinþã, cerând mântuire. Viaþa
veºnicã este un dar; pe oameni nu-i costã nimic fiindcã Dumnezeu a
plãtit deja preþul ei, dar o primesc numai cei care o cer prin credinþã.
Am afirmat deja cã Dumnezeu, Tatãl nostru din cer, vrea sã ne
binecuvânteze, sã ne poarte de grijã, sã vinã în întâmpinarea nevoilor
noastre ºi sã ne cãlãuzeascã. Lucrurile acestea însã nu se întâmplã în
mod automat. Aici intervine rolul rugãciunii. O rugãciune rostitã cu
credinþã aduce în viaþa noastrã binecuvântãrile promise de Domnul.
Biblia spune: „Îndrãzneala pe care o avem la El este cã, dacã cerem
ceva dupã voia Lui, ne ascultã ºi, dacã ºtim cã ne ascultã orice
I-am cere, ºtim cã suntem stãpâni pe lucrurile pe care I le-am
cerut.” Sã ceri dupã voia lui Dumnezeu înseamnã sã ceri potrivit cu
Cuvântul Lui sau, mai exact, sã ceri conform promisiunilor fãcute de
El.
Când cerem dupã voia lui Dumnezeu - adicã dupã Cuvântul Lui, putem
fi convinºi cã vom primi rãspuns conform Cuvântului, pentru cã
Domnului Îi place sã ne rãspundã la rugãciuni.
Domnul Isus a spus: „Cereþi ºi vi se va da; cãutaþi ºi veþi gãsi; bateþi
ºi vi se va deschide. Cãci oricine cere, capãtã; cine cautã, gãseºte;
ºi celui ce bate, i se deschide. Cine este omul acela dintre voi, care,
dacã-i cere fiul sãu o pâine, sã-i dea o piatrã? Sau, dacã-i cere un

AdevarataFericire.qxd

42

9/27/2003

4:39 PM

Page 42

Capitolul 5

peºte, sã-i dea un ºarpe? Deci, dacã voi, care sunteþi rãi, ºtiþi sã daþi
daruri bune copiilor voºtri, cu cât mai mult Tatãl vostru, care este
în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!”
Trebuie sã te apropii de Dumnezeu cu încredere, fiindcã eºti copilul
Lui. El te iubeºte ºi vrea numai ce este bine pentru tine. Nu uita cã El
L-a trimis la moarte în locul tãu pe Isus Cristos ca sã aibã o relaþie cu
tine. Este important sã ºtii cã Domnul are tot ce ai tu nevoie, în cantitãþi
nelimitate. Nimic nu este prea greu pentru El. Încrede-te în El ºi
apropie-te de El în rugãciune.
Odatã, cu mulþi ani în urmã, ucenicii lui Cristos L-au întrebat cum ar
trebui sã se roage. El le-a rãspuns: „Tatãl vostru ºtie de ce aveþi
trebuinþã mai înainte ca sã-I cereþi voi. Iatã dar cum trebuie sã vã
rugaþi: Tatãl nostru care eºti în ceruri, sfinþeascã-Se Numele Tãu!
Vie Împãrãþia Ta, facã-se voia Ta, precum în cer ºi pe pãmânt.
Pâinea noastrã cea de toate zilele dã-ne-o nouã astãzi ºi ne iartã
nouã greºelile noastre precum iertãm ºi noi greºiþilor noºtri. ªi nu ne
duce în ispitã, ci izbãveºte-ne de cel rãu. Cãci a Ta este împãrãþia ºi
puterea ºi slava în veci. Amin.”
Domnul Isus ne-a învãþat cã Dumnezeu ºtie de ce avem nevoie chiar
înainte ca noi sã cerem. Ne-a spus cã trebuie sã ne adresãm cu
apelativul „Tatãl nostru din ceruri”, ne-a spus sã sfinþim, sã slãvim
Numele Lui ºi sã ne închinãm înaintea Lui. Dumnezeu este Tatãl
nostru care ne iubeºte infinit de mult, dar noi trebuie sã-I arãtãm
cinstea, reverenþa ºi respectul care I se cuvin.
De asemenea, Domnul Isus ne învaþã sã ne rugãm sã vinã Împãrãþia
Tatãlui ºi sã se facã voia Lui pe pãmânt, ca ºi în cer. Împãrãþia Lui este
de fapt conducerea, stãpânirea ºi domnia Lui peste viaþa noastrã. Cu
alte cuvinte, ne rugãm ca Dumnezeu sã fie Împãratul vieþii noastre, aºa
cum este Împãratul cerului.
Acesta este un lucru uimitor, care ne ajutã sã ne rugãm dupã voia cea
bunã, plãcutã ºi desãvârºitã a lui Dumnezeu.
Domnul Isus ne învaþã sã ne aºteptãm ca în fiecare zi sã fie împlinite
nevoile noastre ºi sã ne rugãm fiind convinºi cã Dumnezeu va
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rãspunde, în Isus Cristos, dupã bogãþiile din slava Sa. Orice nevoie am
avea, s-o aducem în rugãciune ºi sã ne aºteptãm la un rãspuns din
partea lui Dumnezeu, care este Pãstorul nostru ºi care nu ne lasã sã
ducem lipsã de nimic.
Suntem copiii Lui rãscumpãraþi, dar mai greºim uneori. Când
pãcãtuim, Domnul Isus ne învaþã sã ne rugãm pentru iertare ºtiind cã
Dumnezeu este credincios ºi drept ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne
cureþe de orice nelegiuire.
Domnul ne învaþã, de asemenea, sã-i iertãm pe cei ce pãcãtuiesc faþã
de noi, ºi sã ne rugãm pentru ei. Aºa ºi facem, întrucât ºi noi am fost
iertaþi de Dumnezeu pentru pãcatele sãvârºite împotriva Lui.
Domnul Isus ne învaþã sã ne rugãm sã fim scãpaþi de cel rãu ºi sã nu
fim duºi în ispitã. Ispita nu este un pãcat. Diavolul este ispititorul, dar
tentaþiile vin ºi din dorinþele inimii noastre. Toþi suntem ispitiþi sã
pãcãtuim, dar trebuie sã ne împotrivim ispitei ºi sã ne rugãm pentru
eliberare de cel rãu.
Domnul Isus le-a spus urmaºilor Lui: „Vegheaþi ºi rugaþi-vã ca sã nu
cãdeþi în ispitã. Duhul, în adevãr, este plin de râvnã, dar carnea
este neputincioasã.”
Biblia Îl prezintã astfel pe Domnul Isus: „Cãci n-avem un Mare
Preot care sã n-aibã milã de slãbiciunile noastre, ci unul care în
toate lucrurile a fost ispitit ca ºi noi, dar fãrã pãcat. Sã ne
apropiem dar cu deplinã încredere de scaunul harului ca sã
cãpãtãm îndurare ºi sã gãsim har, pentru ca sã fim ajutaþi la vreme
de nevoie.”
De aceea, când suntem ispitiþi sã pãcãtuim, ne identificãm cu Domnul
Isus - care este biruinþa noastrã asupra ispitei ºi asupra ispititorului, ºi
ne apropiem de tronul harului cu încredere, ºtiind cã Tatãl ceresc e gata
sã ne dea har ºi îndurare în vremuri de nevoie.
Învãþãturile Domnului Isus despre rugãciune se încheie cu încurajarea
de a ne încrede în împãrãþia, puterea ºi slava Tatãlui, care sunt veºnice.
Aºadar domnia, gloria ºi puterea lui Dumnezeu sunt oricând pregãtite
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pentru a rãspunde rugãciunilor noastre. Dumnezeu a pus resursele
cerului la dispoziþia noastrã. Sã ne rugãm cu credinþã pentru nevoile pe
care le întâmpinãm pe pãmânt, ºi sã credem cã El va face pentru copiii
Lui tot ce a promis.
Domnul Isus a spus: „De aceea vã spun cã, orice lucru veþi cere,
când vã rugaþi, sã credeþi cã l-aþi ºi primit, ºi-l veþi avea.” Acesta
este un lucru deosebit de important, care trebuie înþeles ºi pus în
practicã. Când te rogi, sã crezi cã primeºti rãspunsul imediat. Nu
aºtepta sã vezi rãspunsul, ci primeºte-l încã de atunci, prin credinþã,
ºtiind cã Dumnezeu a rãspuns deja ºi va veni momentul când vei vedea
ºi tu rãspunsul Lui.
Dacã vrei sã vezi, înseamnã cã nu crezi, dar când crezi, deja vezi cu
ochii credinþei! Domnul Isus i-a spus odatã unui ucenic numit Toma:
„Pentru cã M-ai vãzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au vãzut, ºi au
crezut.” Nu uita: Credinþa este o încredere neclintitã în lucrurile
nãdãjduite, o puternicã încredinþare despre lucrurile care nu se
vãd. Pentru cã avem încredere în Cuvântul Tatãlui ceresc, nu trebuie
sã vedem ceva ca sã credem. O astfel de credinþã este pe placul
Domnului. ªi fãrã credinþã este cu neputinþã sã-I fim plãcuþi Lui.
Aminteºte-þi cã relaþia noastrã cu Dumnezeu se bazeazã pe credinþa în
integritatea ºi veridicitatea Cuvântului Sãu. Dumnezeu ne spune sau ne
reveleazã ceva prin Cuvântul Lui, noi credem acel lucru ºi acþionãm în
consecinþã, indiferent de circumstanþe, de sentimentele sau gândurile
pe care le avem. Îl credem pe Domnul pe cuvânt ºi aºteptãm ca El sã
împlineascã promisiunile Lui, mai ales atunci când ne rugãm.
Citãm în continuare încã câteva învãþãturi ale Domnului Isus
referitoare la rugãciune:
„Adevãrat vã spun cã orice veþi lega pe pãmânt va fi legat în cer ºi
orice veþi dezlega pe pãmânt va fi dezlegat în cer. Vã mai spun
iarãºi cã, dacã doi dintre voi se învoiesc pe pãmânt sã cearã un
lucru oarecare, le va fi dat de Tatãl Meu, care este în ceruri. Cãci
acolo unde sunt doi sau trei adunaþi în Numele Meu, sunt ºi Eu în
mijlocul lor.”
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„Adevãrat, adevãrat vã spun cã cine crede în Mine, va face ºi el
lucrãrile pe care le fac Eu, ba încã va face altele ºi mai mari decât
acestea; pentru cã Eu mã duc la Tatãl ºi orice veþi cere în Numele
Meu, voi face pentru ca Tatãl sã fie proslãvit în Fiul. Dacã veþi cere
ceva în Numele Meu, voi face.”
„Dacã rãmâneþi în Mine ºi dacã rãmân în voi cuvintele Mele, cereþi
orice veþi vrea ºi vi se va da.”
„Nu voi M-aþi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi ºi v-am rânduit
sã mergeþi ºi sã aduceþi roadã, ºi roada voastrã sã rãmânã, pentru
ca orice veþi cere de la Tatãl, în Numele Meu, sã vã dea.”
„În ziua aceea nu Mã veþi mai întreba nimic. Adevãrat, adevãrat
vã spun cã orice veþi cere de la Tatãl, în Numele Meu, vã va da.
Pânã acum n-aþi cerut nimic în Numele Meu; cereþi ºi veþi cãpãta
pentru ca bucuria voastrã sã fie deplinã.”
Datoritã Domnului Isus, avem o relaþie cu Dumnezeu Tatãl ºi, tot
datoritã Lui, Dumnezeu rãspunde rugãciunilor noastre. Domnul Isus
Cristos este totul pentru noi, ºi fãrã El nu suntem nimic. Iatã de ce ne
apropiem de Tatãl ceresc în rugãciune, în Numele lui Isus Cristos.
Dacã cerem ceva în acest Nume, este ca ºi cum Domnul Isus Însuºi ar
cere acel lucru de la Tatãl, pentru noi.
Dupã cum se poate vedea din cuvintele Mântuitorului amintite mai sus,
ne putem apropia de Tatãl cu deplinã încredere, în Numele lui Isus, iar
Tatãl va rãspunde rugãciunilor noastre. Când ne rugãm în Numele
Domnului Isus, sã ne aºteptãm sã primim ce am cerut, ºi chiar mai
mult. Þine minte cã Îl rogi pe Creatorul universului, care, din nimic, a
adus în existenþã tot ce se vede. A poruncit sã fie, ºi a fost!
Este scris: „Iar a Celui ce, prin puterea care lucreazã în noi, poate
sã facã nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui sã fie
slava.”
Nu te îngrijora ºi nu mai fi neliniºtit. Este scris: „Nu vã îngrijoraþi de
nimic, ci, în toate lucrurile, aduceþi cererile voastre la cunoºtinþa
lui Dumnezeu prin rugãciuni ºi cereri, cu mulþumiri. ªi pacea lui
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Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vã va pãzi inimile ºi
gândurile în Cristos Isus.” Când îþi lipseºte pacea lui Dumnezeu,
roagã-te ºi aruncã asupra Domnului toate îngrijorãrile tale.
Mulþumeºte-I dupã ce Îi spui cererile tale, ºi pacea Lui va fi cu tine.
Vor exista momente în viaþa ta de creºtin când nu vei ºtii ce sã faci ºi
vei avea nevoie de înþelepciune de la Dumnezeu. Este scris: „Dacã
vreunuia dintre voi îi lipseºte înþelepciunea, s-o cearã de la
Dumnezeu, care dã tuturor cu mânã largã ºi fãrã mustrare, ºi ea îi
va fi datã. Dar s-o cearã cu credinþã, fãrã sã se îndoiascã deloc,
pentru cã cine se îndoieºte seamãnã cu valul mãrii, tulburat ºi
împins de vânt încoace ºi încolo. Un astfel de om sã nu se aºtepte
sã primeascã ceva de la Domnul, cãci este un om nehotãrât ºi
nestatornic în toate cãile sale.”
Rugãciunea este conversaþia ta cu Dumnezeu. Biblia spune: „Stãruiþi
în rugãciune, vegheaþi în ea cu mulþumiri.”„Cãci ochii Domnului
sunt peste cei neprihãniþi ºi urechile Lui iau aminte la rugãciunile
lor.” Obiºnuieºte-te sã te rogi zilnic, chiar de mai multe ori pe zi.
Gãseºte un loc liniºtit, unde sã poþi sta de vorbã cu Domnul tãu.
Versetele care urmeazã vorbesc despre timpul petrecut de Domnul Isus
în rugãciune:
„Dupã ce a dat Isus drumul mulþimilor, S-a urcat pe munte sã Se
roage, singur, la o parte. Se înnoptase ºi El era singur acolo.”
„A doua zi, dimineaþa, pe când era încã întuneric de tot, El S-a
trezit, a ieºit ºi S-a dus într-un loc pustiu. ªi se ruga acolo.”
„În zilele acelea, Isus S-a dus la munte sã Se roage ºi a petrecut
noaptea în rugãciune cãtre Dumnezeu.”
„Isus mergea deseori în locuri pustii sã se roage.”
Domnul Isus Cristos a fãcut o prioritate din timpul petrecut cu
Dumnezeu în rugãciune. La fel trebuie sã facem ºi noi pentru a pãstra
relaþia pe care o avem cu Tatãl.
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Sã-I mulþumim lui Dumnezeu în rugãciune, chiar acum:
Tatãl meu ceresc,
Te laud ºi Îþi mulþumesc pentru cã eºti glorios ºi minunat. Sunt uimit
de bunãtatea ºi slava Ta. Îþi sunt recunoscãtor cã mã pot apropia de
Tine în rugãciune în Numele Domnului Isus Cristos. Te laud cã Þi-ai
arãtat dragostea faþã de mine, copilul Tãu.
Îþi mulþumesc cã, prin Cuvântul Tãu, mã inviþi sã mã apropii cu
îndrãznealã de tronul harului ca sã gãsesc îndurare în vremuri de
nevoie. Îþi mulþumesc cã rãspunzi rugãciunilor mele cu bunãvoinþã, iar
eu pot veni la Tine cu încredere, în Numele Domnului Isus.
Doamne, Þie îþi place sã dai daruri bune copiilor Tãi, ºi Tu ºtii ce am
nevoie chiar înainte ca eu sã cer. Îþi mulþumesc cã Îþi faci cunoscutã
voia faþã de mine prin Cuvântul Tãu, ca eu sã mã pot ruga întotdeauna
dupã voia Ta, ºi astfel sã fiu sigur cã îmi rãspunzi de fiecare datã.
Îþi mulþumesc cã doreºti ca voia Ta sã se facã în viaþa mea, pe pãmânt,
aºa cum se face în cer. Te rog chiar acum, Tatã slãvit, sã faci ca
împãrãþia, domnia ºi conducerea Ta sã fie în viaþa mea. Îþi mulþumesc
cã mã ierþi de pãcate ºi sunt hotãrât sã-i iert ºi eu pe cei care greºesc
faþã de mine.
Te rog sã vii în întâmpinarea tuturor nevoilor mele, dupã bogãþiile din
slava Ta, în Isus Cristos. Îþi mulþumesc cã pânã acum mi-ai dat daruri
îmbelºugate. Nu mã mai îngrijorez de nimic, fiindcã Tu îmi eºti mai
mult decât suficient.
Îþi mulþumesc pentru pacea Ta care întrece orice pricepere ºi îmi
pãzeºte inima ºi mintea în Cristos Isus. Îþi mulþumesc cã pãcatul nu
mai are nici o putere asupra mea, iar eu sunt mai mult decât biruitor
prin Isus Cristos, Domnul ºi Mântuitorul meu.
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Te rog sã-mi dai înþelepciunea de care am nevoie ca sã trãiesc în
credinþã ºi în dragoste, spre slava ºi onoarea Ta. Îþi mulþumesc pentru
Duhul Sfânt, care mã cãlãuzeºte astãzi în tot adevãrul. Învaþã-mã sã
trãiesc spre a fi pe placul Tãu ºi sã fac întotdeauna numai voia Ta. Îþi
mulþumesc cã îmi asculþi rugãciunea.
Mã rog în Numele Domnului Isus, Amin!
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FERICIREA ADEVÃRATÃ PRESUPUNE
SÃ TRÃIEªTI PRIN DUHUL SFÂNT
Capitolul 6
Fericirea adevãratã presupune sã trãieºti prin Duhul Sfânt! Viaþa ta
este deja puternic influenþatã de Duhul lui Dumnezeu încã de când
L-ai primit pe Isus Cristos ca Domn ºi Mântuitor.
Ai fost iluminat ºi apoi nãscut din nou prin Duhul Sfânt. Acum El
trãieºte în tine ºi vrea sã te cãlãuzeascã în toate aspectele vieþii tale.
Prin Duhul, care trãieºte în tine, te înalþi deasupra simþurilor naturale
ºi a înþelegerii vieþii. Ai fost înviat ºi trãieºti în Cristos, iar
posibilitãþile tale sunt nelimitate.
Duhul Sfânt a mãrturisit împreunã cu duhul tãu cã eºti copilul
Domnului. Dacã tu conlucrezi cu El, acum te poate conduce în toate
aspectele vieþii cum nici nu ai visat vreodatã.
Fericirea adevãratã presupune sã trãieºti prin Duhul Sfânt...
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ªtiind cã urma foarte curând sã-ªi dea viaþa pentru omenire ºi sã se
întoarcã la cer, Domnul Isus Cristos le-a spus celor apropiaþi, care
credeau în El:
„ªi Eu Îl voi ruga pe Tatãl, ºi El vã va da un alt Mângâietor, care
sã rãmânã cu voi în veac, ºi anume Duhul adevãrului, pe care
lumea nu-L poate primi pentru cã nu-L vede ºi nu-L cunoaºte; dar
voi Îl cunoaºteþi, cãci rãmâne în voi ºi va fi în voi. Nu vã voi lãsa
orfani, Mã voi întoarce la voi.”
„V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul,
adicã Duhul Sfânt pe care-L va trimite Tatãl în Numele Meu, vã va
învãþa toate lucrurile ºi vã va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.
Vã las pacea, vã dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dã lumea. Sã
nu vi se tulbure inima, nici sã nu se înspãimânte.”
„Când va veni Mângâietorul pe care-L voi trimite de la Tatãl,
adicã Duhul adevãrului, care purcede de la Tatãl, El va mãrturisi
despre Mine.”
„Totuºi, Eu vã spun adevãrul: Vã este de folos sã Mã duc, cãci,
dacã nu mã duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacã Mã
duc, vi-L voi trimite. Când va veni Mângâietorul, Duhul
adevãrului, are sã vã cãlãuzeascã în tot adevãrul, cãci El nu va
vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit ºi vã va descoperi
lucrurile viitoare.”
„El Mã va proslãvi, pentru cã va lua din ce este al Meu ºi vã va
descoperi. Tot ce are Tatãl, este al Meu, de aceea am zis cã va lua
din ce este al Meu ºi vã va descoperi.”
În trup pãmântesc, Domnul Isus a stat zilnic cu ucenicii mai mult de
trei ani. Ei au învãþat direct de la El multe lucruri, iar El a venit în
întâmpinarea nevoilor lor. De aceea Domnul Isus a vrut sã-i încurajeze
ºi sã-i asigure de faptul cã, chiar dacã Se va întoarce la Tatãl Lui în cer,
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ei nu vor fi singuri fiindcã Dumnezeu Însuºi, prin Duhul Sfânt, rãmâne
cu ei.
Scriptura ne învaþã cã existã un singur Dumnezeu adevãrat, care se
manifestã în trei persoane: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Este important sã
recunoaºtem ºi sã avem o relaþie corectã cu fiecare persoanã a
Trinitãþii, dupã cum ne învaþã Cuvântul.
Primul tãu contact cu Duhul Sfânt a fost atunci când El a început sã-þi
arate nevoia de a avea o relaþie cu Creatorul. Þi-a deschis ochii
spirituali ºi te-a înviat, fiindcã tu erai mort în pãcate. Þi L-a descoperit
pe Domnul Isus - Mântuitorul ºi þi-a arãtat singura cale de întoarcere la
Dumnezeu.
Ai fost nãscut din nou, din Duhul, când L-ai chemat în rugãciune pe
Isus ca Domn ºi Mântuitor. Ai moºtenit de la Dumnezeu o naturã
divinã sau spiritualã ºi ai început o relaþie cu El. Eºti acum viu faþã de
adevãrul duhovnicesc, iar viaþa ta este nouã în întregime.
Aceastã Împãrãþie nevãzutã este spiritualã ºi cereascã, nu naturalã sau
pãmânteascã. Ea le este descoperitã de Duhul Sfânt doar celor care
sunt nãscuþi din Duhul. Adresându-se unui om foarte religios, Domnul
Isus a spus:
„Adevãrat, adevãrat îþi spun cã, dacã un om nu se naºte din nou,
nu poate vedea Împãrãþia lui Dumnezeu.” „Cum se poate naºte un
om bãtrân? Poate el sã intre a doua oarã în pântecele maicii sale ºi
sã se nascã?”
„Adevãrat, adevãrat îþi spun cã, dacã nu se naºte cineva din apã ºi
din Duh, nu poate sã intre în Împãrãþia lui Dumnezeu. Ce este
nãscut din carne este carne, ºi ce este nãscut din Duh este Duh. Nu
te mira cã þi-am zis: Trebuie sã vã naºteþi din nou. Vântul suflã
încotro vrea ºi-i auzi vuietul, dar nu ºtii de unde vine, nici încotro
merge. Tot aºa este cu oricine este nãscut din Duhul.”
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Chiar ºi astãzi lumea este plinã de oameni religioºi care nu înþeleg
adevãrul spiritual. Aceºtia nu pot intra în Împãrãþia lui Dumnezeu.
Toatã religia lor, tradiþia ºi faptele bune sunt zadarnice. Ei trebuie sã se
nascã din Duhul lui Dumnezeu, primindu-L pe Isus Cristos ca Domn
ºi Mântuitor personal.
Sã þii întotdeauna minte ce a spus Domnul Isus despre Sine:
„Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa. Nimeni nu vine la Tatãl decât
prin Mine.” Domnul Isus Cristos este singura cale spre Dumnezeu!
Oamenii religioºi care nu sunt nãscuþi din nou, nu vor putea înþelege cã
tu ai o viaþã nouã cu obiceiuri noi. Dar Biblia ne învaþã de ce este aºa:
„Dar omul firesc nu primeºte lucrurile Duhului lui Dumnezeu,
cãci pentru el sunt o nebunie; ºi nici nu le poate înþelege, pentru cã
trebuie judecate duhovniceºte. Omul duhovnicesc, dimpotrivã,
poate sã judece totul, ºi el însuºi nu poate fi judecat de nimeni.
Cãci cine a cunoscut gândul Domnului, ca sã-I poatã da învãþãturã?
Noi însã avem gândul lui Cristos.”
Prin urmare, nu te aºtepta ca un om nemântuit sã gândeascã ºi sã se
poarte la fel ca tine sau sã aibã aceleaºi prioritãþi; dimpotrivã, el
considerã cã modul tãu de viaþã ºi gândirea ta sunt anormale.
Fii însã atent ca nici tu sã nu te laºi influenþat de viaþa ºi de modul de
gândire al celor nemântuiþi. Acum tu ai gândul lui Cristos, iar Duhul
Sfânt te va ajuta ºi te va învãþa cum sã trãieºti dupã principiile
Împãrãþiei lui Dumnezeu.
Aºa cum a spus Domnul Isus, „Duhul Sfânt vã va cãlãuzi în tot
adevãrul”, de asemenea este scris cã: „nimeni nu cunoaºte lucrurile
lui Dumnezeu în afarã de Duhul lui Dumnezeu”, ºi „noi n-am
primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca sã
putem cunoaºte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul
Sãu”.
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Cuvântul Domnului le spune credincioºilor cã nu oamenii îi vor învãþa
adevãrul, ci Duhul Sfânt. V-am scris aceste lucruri în vederea celor
ce cautã sã vã rãtãceascã. Cât despre voi, ungerea pe care aþi
primit-o de la El, rãmâne în voi ºi n-aveþi trebuinþã sã vã înveþe
cineva, ci, dupã cum ungerea Lui vã învaþã despre toate lucrurile
ºi este adevãratã, ºi nu este o minciunã, rãmâneþi în El dupã cum
v-a învãþat ea.
Aºadar Duhul Sfânt te va învãþa întotdeauna sã deosebeºti adevãrul de
minciunile duºmanului tãu Satana. Trebuie sã te bazezi pe Duhul
Domnului, ºi nu pe înþelepciunea ta sau a oamenilor care nu Îl au în ei
pe Duhul lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt a inspirat scrierea Bibliei ºi El cunoaºte gândurile lui
Dumnezeu. El va pune adevãrul în mintea celor care se încred în
cãlãuzirea Lui, tot aºa cum s-au încrezut când ºi-au aºezat destinul
veºnic în mâna Domnului Isus.
Trebuie sã ne strãduim zilnic sã consolidãm relaþia noastrã cu Duhul
Sfânt; nu în sens intelectual, emoþional sau fizic, ci în direcþia
comunicãrii dintre duhul nostru ºi Duhul lui Dumnezeu prin citirea,
studierea ºi meditarea asupra Scripturii. Cuvântul Domnului trebuie sã
fie parte vitalã ºi integrantã a relaþiei noastre cu Duhul Sfânt.
Nu uita cã duºmanul tãu Satana este un înºelãtor care se foloseºte
deseori de falsuri. El face ca minciunile lui sã semene cu adevãrul ºi
nu le poþi deosebi decât dacã cunoºti bine adevãrul. Învaþã Cuvântul lui
Dumnezeu inspirat de Duhul Sfânt ºi, prin comparaþie cu adevãrul
acestui Cuvânt, vei putea respinge minciunile diavolului.
Este esenþial sã cunoºti Scriptura, pentru cã Dumnezeu îþi vorbeºte prin
Duhul Sfânt folosindu-Se de Scripturã. Duhul Domnului ia din ce este
a lui Cristos ºi ne face cunoscut nouã; de fapt, tot ce are Tatãl este al
Fiului. Aºadar, când Duhul Lui vorbeºte duhului nostru, El transmite
gândurile lui Dumnezeu care se potrivesc perfect cu Cuvântul Lui.
Cuvântul scris ºi Cuvântul vorbit sunt una.
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Dacã suntem cãlãuziþi spre ceva care contrazice Cuvântul în vreun fel,
sã fim convinºi cã nu suntem cãlãuziþi de Dumnezeu. Poate este
diavolul deghizat, încercând sã semene cu Duhul Sfânt ºi sã ne înºele,
sau poate fi mintea noastrã, sentimentele sau dorinþele firii pãmânteºti
care ne târãsc pe calea lor.
Este scris: „Cãci Cuvântul lui Dumnezeu este viu ºi lucrãtor, mai
tãietor decât orice sabie cu douã tãiºuri: pãtrunde pânã acolo cã
desparte sufletul ºi duhul, încheieturile ºi mãduva, judecã
simþurile ºi gândurile inimii”.
Cuvântul lui Dumnezeu este colacul de salvare în orice situaþie. El este
o candelã pentru picioarele noastre ºi o luminã pe cãrarea noastrã.
Scriptura ne va descoperi gândirea lui Dumnezeu cu privire la noi ºi
voia Lui cea desãvârºitã, bunã ºi plãcutã. Cuvântul poate despãrþi ce
este duhovnicesc de ce este firesc în inima, mintea, emoþiile ºi
dorinþele noastre.
Voinþa noastrã trebuie sã fie supusã în întregime voii lui Dumnezeu,
pentru cã doar aºa primim cãlãuzirea Duhului Sfânt în fiecare zi.
Trebuie sã ne dorim numai ce doreºte Dumnezeu pentru viaþa noastrã
ºi trebuie sã facem lucrul acesta din aceleaºi motive pentru care El are
dorinþa respectivã cu privire la noi. Atunci Duhul Domnului poate
împlini în noi voia Tatãlui, cea bunã, plãcutã ºi perfectã.
Nu este nimic mai palpitant ºi care sã aducã împlinire mai multã decât
viaþa pregãtitã de Dumnezeu pentru noi. Trãind în armonie deplinã cu
Creatorul ºi Rãscumpãrãtorul, cunoºti cea mai mare pace ºi bucurie
care ar putea exista, ºi aºa doreºte Dumnezeu sã fie. Urmând
îndrumarea Duhului clipã de clipã, simþi prezenþa lui Dumnezeu ºi
odihna sufleteascã pe care o ai ºtiindu-te în mâna Tatãlui.
Este scris: „Cei ce trãiesc dupã îndemnurile firii pãmânteºti, umblã
dupã lucrurile firii pãmânteºti, pe când cei ce trãiesc dupã
îndemnurile Duhului, umblã dupã lucrurile Duhului. ªi umblarea
dupã lucrurile firii pãmânteºti este moarte, pe când umblarea
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dupã lucrurile Duhului este viaþã ºi pace”. „Cãci toþi cei ce sunt
cãlãuziþi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.”
Gândirea noastrã trebuie sã fie pe aceeaºi lungime de undã cu Duhul
Sfânt, sã cunoaºtem ce doreºte El ºi sã-L lãsãm sã aibã control asupra
minþii noastre. În acest fel putem fi conduºi de El în toate lucrurile.
Nu-I putem impune lui Dumnezeu care sã fie voia Lui pentru noi;
dimpotrivã, trebuie sã renunþãm la planurile ºi ideile preconcepute ºi
sã-I supunem Lui întreaga noastrã voinþã.
Apoi trebuie sã fim gata sã ascultãm. Dumnezeu nu ne va da cãlãuzire
sau luminã dacã noi nu suntem hotãrâþi sã o urmãm; altfel, s-ar înmulþi
neascultarea. Trebuie sã dorim cu adevãrat sã cunoaºtem voia
Domnului, oricare ar fi ea, cu scopul de a o împlini.
Dacã suntem selectivi în ascultarea de voia Domnului când aceasta ne
este descoperitã, abilitatea de a-I auzi vocea ºi de a înþelege chemarea
Duhului va fi redusã sau chiar va dispãrea. Spre binele nostru ºi spre
slava lui Dumnezeu, trebuie sã fim gata sã urmãm cãlãuzirea Duhului
Sfânt în orice situaþie. Procedând astfel, faptele noastre vor dovedi cã
ne încredem în Tatãl pe deplin ºi fãrã ezitãri.
Mai mult chiar, trebuie sã ne încredem în cãlãuzirea Duhului, sã fim
convinºi cã este cu noi ºi ne conduce. Biblia spune astfel:
„Încrede-te în Domnul cu toatã inima ta ºi nu te bizui pe
înþelepciunea ta.” De asemenea este scris: „Binecuvântat sã fie omul
care se încrede în Domnul ºi a cãrui nãdejde este Domnul! Cãci el
este ca un pom sãdit lângã ape, care-ºi întinde rãdãcinile spre râu;
nu se teme de cãldurã când vine ºi frunziºul lui rãmâne verde; în
anul secetei nu se teme ºi nu înceteazã sã aducã roadã.”
Nu trebuie sã ne îngrijorãm gândindu-ne cã poate Duhul Sfânt ne va
cãlãuzi într-o direcþie care nu e bunã pentru noi. El ne vrea binele - un
bine desãvârºit. El cunoaºte gândurile lui Dumnezeu ºi, încã de la
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început, ºtie care este sfârºitul lucrurilor. Duhul Sfânt nu greºeºte
niciodatã. Învaþã sã ai deplinã încredere în El. Încrederea aceasta nu se
primeºte dintr-o datã; ea se învaþã prin ascultare repetatã. Dumnezeu
ºtie acest lucru ºi e rãbdãtor cu noi.
În umblarea noastrã cu Domnul se întâmplã uneori sã ne împiedicãm,
dar El nu ne lasã sã cãdem, mai ales când ºtie cã vrem sã cunoaºtem
voia Lui ºi cãile Lui, cã vrem sã-L urmãm ºi sã aducem slavã Numelui
Sãu. Dumnezeu ne ajutã sã învãþãm din greºelile noastre ca sã putem
distinge în continuare vocea ºi cãlãuzirea Lui.
La fel ca în viaþa trupeascã, în viaþa spiritualã suntem la început niºte
prunci. Dupã un timp învãþãm sã înaintãm pe genunchi ºi pe coate,
apoi ne ridicãm ºi mergem în picioare. Tot astfel învãþãm, cu rãbdare
ºi prin exerciþiu repetat, sã umblãm în Duhul.
Umblarea în Duhul este pe placul Domnului. Copiii lui Dumnezeu
doresc sã trãiascã în aºa fel încât sã-I aducã slavã Tatãlui ºi sã-L arate
semenilor pe Domnul Isus. Scopul acesta este atins printr-o umblare
zilnicã în Duhul.
Biblia spune: „Umblaþi cârmuiþi de Duhul ºi nu împliniþi poftele
firii pãmânteºti”. „Urmaþi deci pilda lui Dumnezeu ca niºte copii
preaiubiþi. Trãiþi în dragoste, dupã cum ºi Cristos ne-a iubit ºi S-a
dat pe Sine pentru noi ca un prinos ºi ca o jertfã de bun miros lui
Dumnezeu.”
Nu mai trãim ca atunci când eram în robia pãcatului ºi a diavolului.
Este scris: „Cristos ne-a izbãvit sã fim slobozi. Rãmâneþi dar tari ºi
nu vã plecaþi iarãºi sub jugul robiei”.
În trecut am fost înlãnþuiþi de pãcate, dar acum suntem liberi sã trãim
aºa cum a dorit Dumnezeu de la început. Cu ajutorul Duhului Sfânt,
care ne dã înþelepciune ºi ne întãreºte, putem trãi la fel ca Domnul Isus.
Biblia spune: „Cei ce sunt ai lui Cristos Isus ºi-au rãstignit firea
pãmânteascã împreunã cu patimile ºi poftele ei. Dacã trãim prin
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Duhul, sã ºi umblãm prin Duhul!” Nu mai trãim dupã dorinþele
naturii pãcãtoase. Þinând pasul cu Duhul Sfânt, El ne va arãta mereu,
ca exemplu, viaþa Domnului Isus.
Umblarea în Duhul este o decizie pe care o luãm în fiecare moment al
zilei. Duhul Sfânt încearcã mereu sã trãiascã prin noi viaþa sfântã ºi
plinã de iubire a Domnului Isus. Dumnezeu este dragoste ºi nu este alt
cuvânt care sã descrie mai bine viaþa Domnului Isus decât cuvântul
„iubire”.
Cãci Isus n-a venit sã I se slujeascã, ci El sã slujeascã ºi sã-ªi dea
viaþa ca rãscumpãrare pentru mulþi. Tot astfel, Duhul Sfânt ne
cãlãuzeºte ºi ne dã putere sã trãim ºi noi având iubirea jertfitoare a
Mântuitorului.
Toatã Legea lui Dumnezeu este rezumatã în cuvintele Domnului Isus,
care spune: „Sã-L iubeºti pe Domnul Dumnezeul tãu cu toatã inima
ta, cu tot sufletul tãu, cu tot cugetul tãu, cu toatã puterea ta ºi sã-l
iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi.” „Tot ce voiþi sã vã facã
vouã oamenii, faceþi-le ºi voi la fel.”
Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga rãbdare,
bunãtatea, facerea de bine, credincioºia, blândeþea, înfrânarea
poftelor. Duhul Sfânt va produce roada dragostei în viaþa ta dacã te
încrezi în El ºi Îl asculþi.
„Dragostea este îndelung rãbdãtoare, este plinã de bunãtate,
dragostea nu pizmuieºte, dragostea nu se laudã, nu se umflã de
mândrie, nu se poartã necuviincios, nu cautã folosul sãu, nu se
mânie, nu se gândeºte la rãu, nu se bucurã de nelegiuire, ci se
bucurã de adevãr; acoperã totul, crede totul, nãdãjduieºte totul,
suferã totul. Dragostea nu va pieri niciodatã.
Duhul Sfânt a revãrsat dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre, de
aceea Îl iubim pe Tatãl mai presus de orice ºi pe semeni ca pe noi
înºine. Cu alte cuvinte, ascultãm în toate de Duhul, ne gândim ce ar
face Domnul Isus în locul nostru ºi la fel facem ºi noi, indiferent de
dorinþele firii noastre.
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În ce priveºte relaþia cu semenii, trebuie sã te porþi cu ei aºa cum þi-ai
dori sã se poarte ei cu tine sau aºa cum tu te porþi tu cu tine însuþi. Nu
mai simþi nevoia sã fii primul în toate lucrurile, fiindcã Domnul Isus
te-a întregit ºi a umplut golul din viaþa ta. Acum Îl poþi pune pe
Dumnezeu primul în toate lucrurile, iar pe semeni mai presus de tine
însuþi. Citeºte urmãtorul pasaj din Scripturã, mediteazã asupra lui ºi
pune-l în practica vieþii tale:
„Dacã este vreo îndemnare în Cristos, dacã este vreo mângâiere în
dragoste, dacã este vreo legãturã a Duhului, dacã este vreo
milostivire ºi vreo îndurare, faceþi-mi bucuria deplinã ºi aveþi o
simþire, o dragoste, un suflet ºi un gând!
Nu faceþi nimic din duh de ceartã sau din slavã deºartã, ci, în
smerenie, fiecare sã priveascã pe altul mai presus de el însuºi.
Fiecare din voi sã se uite nu la foloasele lui, ci ºi la foloasele altora.
Sã aveþi în voi gândul acesta care era ºi în Cristos Isus:
El, mãcar cã avea chipul lui Dumnezeu, totuºi n-a crezut ca un
lucru de apucat sã fie deopotrivã cu Dumnezeu, ci S-a dezbrãcat
pe Sine Însuºi ºi a luat chip de rob, fãcându-Se asemenea
oamenilor. La înfãþiºare a fost gãsit ca un om, S-a smerit ºi S-a
fãcut ascultãtor pânã la moarte, ºi încã moarte de cruce.
De aceea ºi Dumnezeu L-a înãlþat nespus de mult ºi I-a dat un
Nume care este mai presus de orice nume, pentru ca, în Numele lui
Isus, sã se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pãmânt ºi
de sub pãmânt ºi orice limbã sã mãrturiseascã spre slava lui
Dumnezeu Tatãl cã Isus Cristos este Domnul.”
Citeºte ºi împlineºte urmãtorul mesaj al Domnului Isus ca sã fii
binecuvântat:
„Dar eu vã spun: iubiþi-i pe vrãjmaºii voºtri, binecuvântaþi-i pe cei
ce vã blestemã, faceþi-le bine celor ce vã urãsc ºi rugaþi-vã pentru
cei ce vã asupresc ºi vã prigonesc. Oricui te loveºte peste obrazul
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drept, întoarce-i-l ºi pe celãlalt. Oricui vrea sã se judece cu tine ºi
sã-þi ia haina, lasã-i ºi cãmaºa. Celui ce-þi cere, dã-i ºi nu întoarce
spatele celui ce vrea sã se împrumute de la tine. Tot ce voiþi sã vã
facã vouã oamenii, faceþi-le ºi voi la fel.”
„Dacã-i iubiþi numai pe cei ce vã iubesc, ce rãsplatã vi se cuvine?
ªi pãcãtoºii îi iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei. Dacã le faceþi bine
celor ce vã fac bine, ce rãsplatã vi se cuvine? ªi pãcãtoºii fac aºa.
ªi dacã le daþi cu împrumut acelora de la care nãdãjduiþi sã luaþi
înapoi, ce rãsplatã vi se cuvine? ªi pãcãtoºii le dau cu împrumut
pãcãtoºilor, ca sã ia înapoi întocmai.
Voi însã iubiþi-i pe vrãjmaºii voºtri, faceþi bine ºi daþi cu împrumut
fãrã sã nãdãjduiþi ceva în schimb. ªi rãsplata voastrã va fi mare ºi
veþi fi fiii Celui Prea Înalt; cãci El este bun ºi cu cei nemulþumitori,
ºi cu cei rãi. Fiþi dar milostivi, cum ºi Tatãl vostru este milostiv.
Nu judecaþi, ºi nu veþi fi judecaþi; nu osândiþi ºi nu veþi fi osândiþi;
iertaþi ºi vi se va ierta; daþi ºi vi se va da - ba încã vi se va turna în
sân o mãsurã bunã, îndesatã, clãtinatã, care se va vãrsa pe
deasupra. Cãci cu ce mãsurã veþi mãsura, cu aceea vi se va
mãsura.”
Duhul Sfânt ne cãlãuzeºte ºi ne îndeamnã sã urmãm modelul
Domnului Isus în fiecare zi ºi sã ascultãm de învãþãturile Lui. Cu cât
împlineºti mai mult îndemnurile Duhului, cu atât simþi mai aproape
prezenþa Tatãlui, a Fiului ºi a Duhului Sfânt în viaþa ta.
Aminteºte-þi cã Duhul Sfânt este o fiinþã divinã, o persoanã pe care
n-o poþi vedea, dar care este mai realã decât ceea ce vezi sau atingi. El
nu Îºi va impune voia în viaþa ta; trebuie ca tu sã fii sensibil la vocea
Lui ºi sã-L laºi sã þi–L reveleze pe Domnul Isus.
Nu poþi trãi oricum - eºti copilul lui Dumnezeu. Fragmentul urmãtor
din Biblie te învaþã ºi te ajutã sã nu-L întristezi pe Duhul Sfânt:
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„Nici un cuvânt stricat sã nu vã iasã din gurã, ci unul bun, pentru
zidire, dupã cum e nevoie, ca sã dea har celor ce-l aud.
Sã nu întristaþi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aþi fost
pecetluiþi pentru ziua rãscumpãrãrii. Orice amãrãciune, orice
iuþime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire ºi orice fel de
rãutate sã piarã din mijlocul vostru. Dimpotrivã, fiþi buni unii cu
alþii, miloºi ºi iertaþi-vã unul pe altul cum v-a iertat ºi Dumnezeu
în Cristos.
Urmaþi deci pilda lui Dumnezeu ca niºte copii preaiubiþi. Trãiþi în
dragoste, dupã cum ºi Cristos ne-a iubit ºi S-a dat pe Sine pentru
noi ca un prinos ºi ca o jertfã de bun miros lui Dumnezeu.
Curvia sau orice alt fel de necurãþie, sau lãcomia de avere nici sã
nu fie pomenite între voi, aºa cum se cuvine unor sfinþi. Sã nu se
audã nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume
proaste, care nu sunt cuviincioase, ci mai degrabã cuvinte de
mulþumire.
Cãci ºtiþi bine cã nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de
avere, care este un închinãtor la idoli, n-are parte de moºtenire în
Împãrãþia lui Cristos ºi a lui Dumnezeu. Nimeni sã nu vã înºele cu
vorbe deºarte; cãci din pricina acestor lucruri vine mânia lui
Dumnezeu peste oamenii neascultãtori. Sã nu vã întovãrãºiþi dar
deloc cu ei.
Odinioarã eraþi în întuneric, dar acum sunteþi luminã în Domnul.
Umblaþi deci ca niºte copii ai luminii. Cãci roada luminii stã în
orice bunãtate, în neprihãnire ºi în adevãr. Cercetaþi ce este plãcut
înaintea Domnului ºi nu luaþi deloc parte la lucrãrile neroditoare
ale întunericului, ba încã mai degrabã osândiþi-le.”
În acest capitol ai învãþat cine este Duhul Sfânt ºi cum sã menþii o
relaþie apropiatã cu El ca sã cunoºti adevãrata fericire. În capitolul
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urmãtor vei învãþa despre alte aspecte ale lucrãrii Duhului în viaþa ta.
Înainte de a te ruga, citeºte, te rog, cuvintele urmãtoare, care Îi aparþin
Domnului Isus:
„De aceea ºi Eu vã spun: cereþi ºi vi se va da; cãutaþi ºi veþi gãsi;
bateþi ºi vi se va deschise. Fiindcã oricine cere capãtã, cine cautã
gãseºte; ºi celui ce bate i se deschide. Cine este tatãl acela dintre voi
care, dacã-i cere fiul sãu pâine, sã-i dea o piatrã? Ori, dacã-i cere
un peºte, sã-i dea un ºarpe în loc de peºte? Sau, dacã cere un ou,
sã-i dea o scorpie? Deci, dacã voi, care sunteþi rãi, ºtiþi sã daþi
daruri bune copiilor voºtri, cu cât mai mult Tatãl vostru cel din
ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”
Rugãciunea care urmeazã te ajutã sã întãreºti relaþia pe care o ai cu
Duhul lui Dumnezeu:
Tatãl meu ceresc,
Îþi mulþumesc cã m-ai apropiat de Tine prin Duhul Sfânt ºi cã, prin
naºtere spiritualã, mi-ai dãruit viaþa veºnicã. Îþi mulþumesc cã ai
promis cã trimiþi Duhul Sfânt tuturor celor care Îl cer. De aceea Te rog
chiar acum sã faci ca Duhul Tãu cel Sfânt sã mã cãlãuzeascã, sã îmi
umple sufletul, sã ia în stãpânire toate domeniile vieþii mele, sã mi-L
reveleze pe Domnul Isus ºi sã-mi arate cum sã trãiesc pentru Tine.
Îþi mulþumesc cã întotdeauna Îþi împlineºti promisiunile ºi astfel ºtiu cã
Duhul Tãu este acum în viaþa mea ºi face ca Domnul Isus sã fie tot mai
real pentru mine. Ajutã-mã sã fiu atent la vocea Duhului ºi sã nu-L
întristez în nici un fel. Mãrturisesc cã este prezent în inima mea. Mã
încred în cãlãuzirea Lui ºi ºtiu cã mã va conduce în tot adevãrul ºi Îl
va revela pe Domnul Isus în viaþa mea în fiecare zi.
Doamne, Îþi mulþumesc pentru Duhul adevãrului. Acum am în mine
gândirea lui Cristos ºi pot deosebi adevãrul de minciunã. Îþi
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mulþumesc cã pot oricând sã cercetez duhurile în lumina Cuvântului
ca sã vãd dacã Tu eºti Cel care mã conduce sau vreun duh înºelãtor,
care nu este de la Tine. Vreau sã cunosc întotdeauna voia Ta ºi sã o
împlinesc.
Îþi mulþumesc, Tatã din cer, cã dragostea Ta a fost revãrsatã în inima
mea prin Duhul Sfânt. Acum pot trãi în iubire faþã de Tine ºi faþã de
semeni. ªtiu cã sunt împlinit în Isus, deci pot sã Te pun pe Tine ºi pe
alþii înaintea mea.
Hotãrãsc sã mã încred în Duhul Sfânt. Doresc sã vãd roada Lui
manifestatã în viaþa mea, ca Tu, Doamne, sã fii slãvit în mine, iar viaþa
mea sã fie spre folosul altora.
Te rog sã mã transformi ºi sã-mi dai putere sã Îþi fiu folositor. Te
iubesc, Domnul meu, ºi sunt recunoscãtor cã sunt al Tãu!
În Numele Domnului Isus mã rog, Amin!
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FERICIREA ADEVÃRATÃ PRESUPUNE
CONLUCRAREA CU DUMNEZEU
Capitolul 7
Fericirea adevãratã presupune conlucrarea cu Dumnezeu! Experienþa
care îþi dã cea mai mare împlinire este sã lucrezi alãturi de Creatorul
universului. Abia aºa îþi atingi potenþialul maxim din tine ºi scopul
înalt pe care îl are Dumnezeu cu copiii Lui.
Momentele de conlucrare cu Dumnezeu nu se pot compara cu nici o
altã experienþã din viaþa noastrã. Avem parte de cea mai intensã
bucurie ºi de fericire deplinã în fiecare zi când participãm alãturi de
Dumnezeu la împlinirea planurilor Sale în viaþa noastrã ºi a celor din
jurul nostru.
Înainte de a avea o relaþie cu Creatorul, viaþa ta a fost lipsitã de sens
ºi de conþinut, dar, dupã ce L-ai primit pe Domnul Isus ºi ai fost nãscut
din nou, Dumnezeu te-a invitat sã fii împreunã lucrãtor cu El. Acum
eºti gata sã trãieºti experienþe care depãºesc puterile omeneºti,
înaintând mânã în mânã cu Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt.
Ucenicii au ascultat porunca datã de Domnul Isus dupã ce a înviat din
morþi ºi au plecat sã propovãduiascã Evanghelia pretutindeni.
Domnul lucra împreunã cu ei ºi întãrea Cuvântul prin semnele care-i
însoþeau. Astãzi El vrea sã lucreze împreunã cu tine.
Fericirea adevãratã presupune conlucrarea cu Dumnezeu...
În capitolul anterior am discutat câteva aspecte ale lucrãrii Duhului
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Sfânt în viaþa ta, în special cele referitoare la biruinþa pe care o ai
asupra lumii, asupra firii pãmânteºti ºi asupra diavolului, precum ºi la
faptul cã El te cãlãuzeºte în fiecare moment. Vom merge mai departe
spre unul din cele mai importante aspecte ale vieþii tale de credinþã:
trãirea în „parteneriat” cu Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt.
Intenþia lui Dumnezeu de la început a fost ca oamenii sã fie împreunã
lucrãtori cu El pentru a duce la îndeplinire planurile pe care le are pe
acest pãmânt. Acest lucru l-am amintit ºi în primul capitol:
„Adam ºi Eva au avut o viaþã binecuvântatã ºi au condus lumea alãturi
de Creatorul lor. El le-a spus sã se înmulþeascã, sã umple pãmântul,
sã-l guverneze ºi le-a dat putere sã stãpâneascã peste toate vieþuitoarele
de pe pãmânt. În mod concret, Dumnezeu a lãsat totul sub conducerea
lor, încredinþându-le pânã ºi numirea animalelor.”
În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi avem acum scopuri mai
însemnate de atins ºi o chemare mai înaltã. Suntem rãscumpãraþi de
Domnul Isus, care a murit în locul nostru, deci nu ne mai aparþinem
nouã înºine. Suntem puºi deoparte pentru un scop înalt ºi sfânt - acela
de a-i ajuta ºi pe semenii noºtri sã-L cunoascã pe Mântuitorul.
Planul acesta poate fi împlinit dacã lãsãm ca Dumnezeu sã trãiascã prin
noi, aºa cum a trãit prin Domnul Isus când a fost pe pãmânt. Sã-L
facem pe Dumnezeu cunoscut lumii este o lucrare ce depãºeºte puterile
noastre ºi numai prin participarea Duhului Sfânt poate fi dusã la
îndeplinire. Aºa cum Duhul Sfânt a lucrat prin Domnul Isus, acum vrea
sã lucreze prin noi ca sã-L reveleze pe Dumnezeu oamenilor de
pretutindeni.
Când S-a întors la ceruri, Domnul Isus le-a poruncit urmaºilor Lui sã
meargã în toatã lumea ºi sã le vesteascã tuturor vestea bunã. Printre
urmaºii Lui ne numãrãm ºi noi, creºtinii de astãzi, ºi trebuie sã
rãspândim Evanghelia pentru ca oamenii sã o poatã crede, sã-L
primeascã pe Domnul Isus ºi sã fie mântuiþi.
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Biblia spune: „Oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.
Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? ªi cum vor crede
în Acela despre care n-au auzit? ªi cum vor auzi despre El fãrã
propovãduitor?”
Este crucial rolul tãu în planul lui Dumnezeu de a-L face pe Domnul
Isus cunoscut lumii. Lucrând împreunã cu tine, Dumnezeu vrea sã
proclame celor din jurul tãu vestea bunã despre Mântuitorul, iar scopul
vieþii tale, de când L-ai cunoscut pe Isus Cristos ºi ai fost mântuit, este
sã le spui ºi celorlalþi despre El.
N-ar fi corect din partea ta sã primeºti de la Dumnezeu toate aceste
binecuvântãri, dar sã nu le împãrtãºeºti cu oamenii pe care îi întâlneºti.
Domnul Isus a murit pentru pãcatele întregii lumi, de aceea toþi
oamenii trebuie sã cunoascã vestea bunã. Nu poþi privi cu indiferenþã
cum cel de lângã tine moare ºi ajunge în iadul veºnic fãrã sã fi avut
ºansa sã-L primeascã pe Domnul Isus, aºa cum ai avut tu.
Cea mai mare dovadã de iubire a unui om faþã de semenii lui este sã le
vesteascã Evanghelia lui Isus Cristos pentru ca ºi ei sã poatã crede în
El, sã-L primeascã ºi sã cheme Numele Domnului pentru a fi mântuiþi.
Dar ei nu-L pot chema pe Domnul Isus dacã nu ºtiu cã a murit în locul
lor, sã plãteascã pentru pãcatele sãvârºite de ei, ºi cã El este singura
cale de întoarcere la Dumnezeu - Creatorul.
Motivul principal pentru care Dumnezeu nu te ia la cer în acest
moment, ci te mai lasã sã trãieºti pe pãmânt, este cã tu trebuie sã-L faci
cunoscut pe Isus Cristos semenilor tãi. Dumnezeu S-a folosit de cineva
ca sã aducã Evanghelia la tine, iar acum vrea sã se foloseascã de tine
ca sã le vesteascã ºi altora mântuirea.
Sã analizãm împreunã urmãtorul fragment din Scripturã, care îþi va
descoperi mai multe lucruri despre planul lui Dumnezeu de a ajunge la
alþii cu Evanghelia, prin tine:
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„Cãci, dacã este cineva în Cristos, este o fãpturã nouã. Cele vechi
s-au dus: iatã cã toate lucrurile s-au fãcut noi. ªi toate lucrurile
acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împãcat cu El prin Isus
Cristos ºi ne-a încredinþat slujba împãcãrii; cã adicã Dumnezeu
era în Cristos, împãcând lumea cu Sine, neþinându-le în socotealã
pãcatele lor, ºi ne-a încredinþat nouã propovãduirea acestei
împãcãri. Noi dar suntem trimiºi împuterniciþi ai lui Cristos. ªi, ca
ºi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vã rugãm fierbinte, în
Numele lui Cristos: împãcaþi-vã cu Dumnezeu! Pe Cel ce n-a
cunoscut nici un pãcat, El L-a fãcut pãcat pentru noi, ca noi sã fim
neprihãnirea lui Dumnezeu în El.”
Textul începe prin a-þi aminti cã eºti o fãpturã nouã în Cristos, cã tot ce
a fost vechi a dispãrut ºi acum viaþa ta este în întregime nouã. Toate
acestea sunt de la Dumnezeu. El te-a împãcat cu Sine ºi te-a
transformat ca sã ai pãrtãºie ºi sã trãieºti în parteneriat cu El.
Dar Dumnezeu nu numai cã te-a împãcat cu El, ci þi-a încredinþat ºi þie
lucrarea de împãcare a oamenilor cu Creatorul. Toþi credincioºii sunt
responsabili de aceastã slujbã care poate fi îndeplinitã numai aici, pe
pãmânt, spre binele veºnic al semenilor ºi spre slava Domnului Isus
Cristos.
Acum eºti un ambasador al Domnului Isus, un reprezentant al lui
Dumnezeu. Este un privilegiu minunat ºi o putere mãreaþã revãrsatã de
Dumnezeu peste tine. Eºti un mesager al speranþei, al pãcii ºi al vieþii
pentru sufletele pierdute pe care le întâlneºti. Ca ambasador al
Domnului ai primit tot ce ai nevoie pentru a duce la îndeplinire slujba
împãcãrii. Mergi în Numele lui Isus, fiind convins cã Dumnezeu va
lucra prin tine mai presus de limitele omeneºti pentru a-L face pe
Mântuitorul cunoscut lumii. Autoritatea Lui este acum a ta.
Împreunã cu slujba împãcãrii, Dumnezeu þi-a încredinþat ºi mesajul ei:
„Dumnezeu era în Cristos, împãcând lumea cu Sine, neþinându-le
în socotealã pãcatele lor”. Aºa trebuie sã le spui oamenilor, pentru ca
toþi sã audã de bunãtatea lui Dumnezeu ºi de darul Fiului Sãu. Numai
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dacã aud aceastã veste pot sã creadã în ea ºi sã se întoarcã la Creatorul
lor.
Mulþi oameni se ascund de Domnul tocmai pentru cã ºtiu cã sunt
pãcãtoºi. Încã nu au auzit cã Dumnezeu i-a împãcat cu Sine prin
Cristos ºi nu le mai þine în seamã pãcatele. Auzind aceastã veste
minunatã, oamenii vor dori sã se întoarcã la Dumnezeu ºi sã fie copiii
Lui.
Dar oamenii trebuie sã afle cã Domnul Isus a murit pe cruce în locul
lor ºi a cunoscut durerea pentru ca ei sã nu mai sufere. Dumnezeu te-a
ales pe tine sã le vesteºti aceste lucruri. De la tine trebuie sã audã
despre sângele preþios vãrsat de Domnul Isus ca platã pentru pãcatele
lor, ca preþ de rãscumpãrare din sclavie. Ei nu pot crede într-o persoanã
dacã nu au auzit niciodatã despre ea.
Trebuie sã le spui cã Dumnezeu era în Cristos, împãcând lumea cu
Sine, neþinându-le în socotealã pãcatele lor.
Trebuie sã le spui cã pe Cel ce n-a cunoscut nici un pãcat, El L-a
fãcut pãcat pentru noi, ca noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu în
El.
Trebuie sã le spui cã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã L-a
dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã
aibã viaþã veºnicã.
Trebuie sã le spui cã plata pãcatului este moartea, dar darul fãrã
platã al lui Dumnezeu este viaþa veºnicã în Isus Cristos, Domnul
nostru.
Trebuie sã le spui: „Prin har aþi fost mântuiþi, prin credinþã - ºi
aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu - nu prin
fapte, ca sã nu se laude nimeni”.
Trebuie sã le spui cã cine are pe Fiul are viaþa; cine n-are pe Fiul lui
Dumnezeu n-are viaþa.
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Trebuie sã le spui: „Dacã mãrturiseºti cu gura ta pe Isus ca Domn
ºi dacã crezi în inima ta cã Dumnezeu L-a înviat din morþi, vei fi
mântuit.”
Trebuie sã le spui cã oricine va chema Numele Domnului va fi
mântuit.
Trebuie sã le spui cã tuturor celor ce L-au primit (pe Cristos), adicã
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui
Dumnezeu - nãscuþi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din
voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
Nu uita cã credinþa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin
Cuvântul lui Cristos. De aceea trebuie sã le vesteºti adevãrul
Cuvântului lui Dumnezeu celor pe care îi întâlneºti în fiecare zi.
Auzind cine este Domnul Isus ºi ce a fãcut pentru ei, vor putea alerga
la Dumnezeu ca sã primeascã darul vieþii veºnice, în loc sã alerge
departe de Dumnezeu ºi sã se ascundã de El din cauza pãcatelor ºi a
minciunilor diavolului.
Dumnezeu nu se uitã la faþa omului. Ce a fãcut pentru tine, vrea sã
facã ºi pentru alþii prin tine. Motivul principal pentru care te-a lãsat pe
pãmânt dupã ce ai fost mântuit, este sã îþi dea oportunitatea de a fi
împreunã lucrãtor cu El în rãspândirea veºtii bune printre cei pe care îi
întâlneºti. „Fãrã platã aþi primit, fãrã platã sã daþi.”
Este scris: „Binecuvântat sã fie Dumnezeu, Tatãl Domnului nostru
Isus Cristos, Pãrintele îndurãrilor ºi Dumnezeul oricãrei
mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre pentru ca,
prin mângâierea cu care noi înºine suntem mângâiaþi de
Dumnezeu, sã putem mângâia pe cei ce se aflã în vreun necaz!”
Har, îndurare, pace, odihnã ºi iertare - toate acestea le-ai primit de la
Dumnezeu ca sã le împãrtãºeºti cu alþii. Planul ºi scopul lui Dumnezeu
cu viaþa ta este sã le faci parte ºi altora de tot ce primeºti de la El.
Fericirea adevãratã o gãseºti atunci când, prin tine, ºi alþii cunosc
fericirea.
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La început Dumnezeu i-a binecuvântat (pe Adam ºi Eva) ºi
Dumnezeu le-a zis: Creºteþi ºi înmulþiþi-vã. Domnul Isus Cristos a
spus: „Nu voi M-aþi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi ºi v-am
rânduit sã mergeþi ºi sã aduceþi roadã, ºi roada voastrã sã rãmânã,
pentru ca orice veþi cere de la Tatãl, în Numele Meu, sã vã dea”.
De la început, planul lui Dumnezeu pentru copiii Lui a fost sã
împãrtãºeascã cu alþii binecuvântãrile primite. Dumnezeu vrea sã
trãiascã în tine. Când spui altora vestea bunã pe care tu o crezi, vor
ajunge ºi ei sã creadã ºi sã-L primeascã pe Isus Cristos ca Domn ºi
Mântuitor.
Domnul Isus a spus: „Adevãrat, adevãrat vã spun cã, cine crede în
Mine, va face ºi el lucrãrile pe care le fac Eu; ba încã va face altele
ºi mai mari decât acestea - pentru cã Eu mã duc la Tatãl ºi orice
veþi cere în Numele Meu voi face, pentru ca Tatãl sã fie proslãvit
în Fiul. Dacã veþi cere ceva în Numele Meu, voi face”.
Domnul Isus a mai spus: „Rãmâneþi în Mine ºi Eu voi rãmâne în
voi. Dupã cum mlãdiþa nu poate aduce roadã de la sine dacã nu
rãmâne în viþã, tot aºa nici voi nu puteþi aduce roadã dacã nu
rãmâneþi în Mine. Eu sunt Viþa, voi sunteþi mlãdiþele. Cine rãmâne
în Mine ºi în cine rãmân Eu aduce multã roadã - cãci despãrþiþi de
Mine nu puteþi face nimic”.
Toatã puterea, dragostea ºi îndrãzneala de care avem nevoie le primim
de la Duhul Sfânt cât timp rãmânem în Cristos ºi credem cã Duhul
Sfânt ne dã putere sã trãim o viaþã cu adevãrat creºtinã. Prin puterea
noastrã nu reuºim sã facem lucrãrile pe care le-a fãcut Domnul Isus.
Despãrþiþi de El nu putem face nimic. Trebuie aºadar sã rãmânem în
El.
Una dintre ultimele porunci date de Domnul Isus urmaºilor Lui a fost:
„Duceþi-vã în toatã lumea ºi propovãduiþi Evanghelia la orice
fãpturã. Cine va crede ºi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va
crede va fi osândit.”
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Este minunat sã ºtii cã Domnul Isus le-a poruncit sã predice
Evanghelia oriunde vor merge ºi cã a lucrat alãturi de ei, din cer, pentru
a confirma adevãrul Cuvântului Lui. Versetele de mai jos ne ajutã sã
înþelegem rolul Duhului Sfânt în aceastã slujbã ºi cã numai prezenþa
Lui ne asigurã succesul ca ambasadori ai lui Cristos:
Pe când se afla cu ucenicii, Domnul Isus le-a poruncit: „Sã nu vã
depãrtaþi de Ierusalim, ci sã aºteptaþi acolo fãgãduinþa Tatãlui, pe
care aþi auzit-o de la Mine. Cãci Ioan a botezat cu apã, dar voi, nu
dupã multe zile, veþi fi botezaþi cu Duhul Sfânt. Veþi primi o
putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, ºi-Mi veþi fi
martori în Ierusalim, în toatã Iudea, în Samaria ºi pânã la
marginile pãmântului.”
Dupã ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la El, S-a înãlþat la
cer, ºi un nor L-a ascuns de ochii lor.
Primii urmaºi ai Mântuitorului - ucenicii, au fãcut exact ce li s-a
poruncit. Au aºteptat în rugãciune împlinirea promisiunii lui
Dumnezeu. Citeºte, în continuare, ce s-a întâmplat:
În ziua Cincizecimii erau toþi împreunã, în acelaºi loc. Deodatã a
venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic ºi a umplut
toatã casa unde ºedeau ei. Niºte limbi ca de foc au fost vãzute
împãrþindu-se printre ei ºi s-au aºezat pe fiecare din ei. ªi toþi s-au
umplut de Duh Sfânt ºi au început sã vorbeascã în alte limbi, dupã
cum le da Duhul sã vorbeascã.
ªi se aflau atunci în Ierusalim iudei cucernici, din toate neamurile
care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulþimea s-a
adunat ºi a rãmas încremenitã, pentru cã fiecare îi auzea vorbind
în limba lui.
Toþi se mirau, se minunau ºi ziceau unii cãtre alþii: „Toþi aceºtia
care vorbesc, nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind
fiecãruia din noi în limba noastrã, în care ne-am nãscut? Parþi,
mezi, elamiþi, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont,
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Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, pãrþile Libiei dinspre Cirena, oaspeþi
din Roma - iudei sau prozeliþi - cretani, ºi arabi îi auzim vorbind
în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”
Niºte creºtini simpli, împuterniciþi de Duhul Sfânt, au proclamat vestea
bunã înaintea oamenilor veniþi de pretutindeni. Iatã ce relateazã
Cuvântul Domnului referitor la predicarea ºi mãrturia lor, ºi la ce a
urmat dupã aceea:
„Bãrbaþi israeliþi, ascultaþi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret om adeverit de Dumnezeu înaintea voastrã prin minunile, semnele
ºi lucrãrile pe care le-a fãcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru,
dupã cum bine ºtiþi - pe Omul acesta - dat în mâinile voastre dupã
sfatul hotãrât ºi dupã ºtiinþa mai dinainte a lui Dumnezeu - voi
L-aþi rãstignit ºi L-aþi omorât, prin mâna celor fãrã de lege. Dar
Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-L de legãturile morþii, pentru cã
nu este cu putinþã sã fie þinut de ea.
Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, ºi noi toþi suntem martori ai
Lui. ªi acum, odatã ce S-a înãlþat prin dreapta lui Dumnezeu ºi a
primit de la Tatãl fãgãduinþa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeþi ºi
auziþi. Sã ºtie bine dar toatã casa lui Israel, cã Dumnezeu L-a fãcut
Domn ºi Cristos pe acest Isus pe care L-aþi rãstignit voi.”
Dupã ce au auzit aceste cuvinte, ei au rãmas strãpunºi în inimã ºi
i-au zis lui Petru ºi celorlalþi apostoli: „Fraþilor, ce sã facem?”
„Pocãiþi-vã”, le-a zis Petru, „ºi fiecare din voi sã fie botezat în
Numele lui Isus Cristos, spre iertarea pãcatelor voastre; apoi veþi
primi darul Sfântului Duh. Cãci fãgãduinþa aceasta este pentru
voi, pentru copiii voºtri ºi pentru toþi cei ce sunt departe acum, în
oricât de mare numãr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.”
ªi, cu multe alte cuvinte, mãrturisea, îi îndemna ºi zicea:
„Mântuiþi-vã din mijlocul acestui neam ticãlos.” Cei ce au primit
propovãduirea lui, au fost botezaþi ºi, în ziua aceea, la numãrul
ucenicilor s-au adãugat aproape trei mii de suflete.
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Ei stãruiau în învãþãtura apostolilor, în legãtura frãþeascã, în
frângerea pâinii ºi în rugãciuni. Fiecare era plin de fricã, ºi prin
apostoli se fãceau multe minuni ºi semne. Toþi cei ce credeau, erau
împreunã, la un loc, ºi aveau toate de obºte. Îºi vindeau ogoarele ºi
averile, iar banii îi împãrþeau între toþi, dupã nevoile fiecãruia.
Toþi împreunã erau nelipsiþi de la Templu în fiecare zi, frângeau
pâinea acasã ºi luau hrana cu bucurie ºi curãþie de inimã. Ei Îl
lãudau pe Dumnezeu ºi erau plãcuþi înaintea întregului norod. Iar
Domnul adãuga în fiecare zi la numãrul lor pe cei ce erau
mântuiþi.
Citind relatarea biblicã despre începuturile creºtinismului, aflãm cã mii
de oameni au crezut în Cristos, au fost botezaþi ºi s-au alãturat bisericii.
(În anexa acestei cãrþi poþi citi mai multe despre botez ºi bisericã.)
Viaþa acestor oameni a fost schimbatã pentru totdeauna. Prin
credincioºi, Duhul Sfânt a continuat sã facã lucrãrile pe care le-a fãcut
prin Domnul Isus, adicã sã aducã oamenii la pocãinþã.
Într-o zi, Petru ºi Ioan se suiau împreunã la Templu, la ceasul
rugãciunii: era ceasul al nouãlea. Acolo era un om olog din
naºtere, care era dus ºi pus în toate zilele la poarta Templului
numitã Frumoasã, ca sã cearã de milã de la cei ce intrau în
Templu. Omul acesta, când a vãzut pe Petru ºi pe Ioan cã voiau sã
intre în Templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca ºi Ioan, s-a uitat
þintã la el ºi a zis: „Uitã-te la noi!” El se uita la ei cu luare aminte
ºi aºtepta sã capete ceva de la ei. Atunci Petru a zis: „Argint ºi aur
n-am, dar ce am, îþi dau: În Numele lui Isus Cristos din Nazaret
ridicã-te ºi umblã!” L-a apucat de mâna dreaptã ºi l-a ridicat.
Îndatã i s-au întãrit tãlpile ºi gleznele; dintr-o sãriturã a fost în
picioare ºi a început sã umble. A intrat cu ei în Templu, umblând,
sãrind ºi lãudându-L pe Dumnezeu. Tot norodul l-a vãzut
umblând ºi lãudând-L pe Dumnezeu. Îl cunoºteau cã era cel ce
ºedea la poarta Frumoasã a Templului ca sã cearã de pomanã, ºi
s-au umplut de uimire ºi de mirare pentru cele ce i se
întâmplaserã. Fiindcã el se þinea de Petru ºi de Ioan, tot norodul,
mirat, a alergat la ei, în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când
a vãzut lucrul acesta, a luat cuvântul ºi a zis norodului:
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„Bãrbaþi israeliþi, pentru ce vã miraþi de lucrul acesta? De ce vã
uitaþi cu ochii þintã la noi, ca ºi cum prin puterea noastrã sau prin
cucernicia noastrã am fi fãcut pe omul acesta sã umble?
Dumnezeu L-a proslãvit pe Robul Sãu Isus, pe care voi L-aþi dat în
mâna lui Pilat ºi v-aþi lepãdat de El înaintea lui, mãcar cã el era de
pãrere sã-i dea drumul. Voi v-aþi lepãdat de Cel Sfânt ºi aþi cerut
sã vi se dãruiascã un ucigaº. L-aþi omorât pe Domnul vieþii, pe care
Dumnezeu L-a înviat din morþi; noi suntem martori ai Lui.
Prin credinþa în Numele lui Isus a fost întãrit omul acesta pe
care-l vedeþi ºi-l cunoaºteþi. Credinþa în El a dat omului acestuia o
tãmãduire deplinã, cum vedeþi cu toþii. ªi acum, fraþilor, ºtiu cã din
neºtiinþã aþi fãcut aºa, ca ºi mai marii voºtri. Dar Dumnezeu a
împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor proorocilor
Lui: cã adicã Cristosul Sãu va pãtimi. Pocãiþi-vã dar ºi întoarceþi-vã
la Dumnezeu pentru ca sã vi se ºteargã pãcatele, ca sã vinã de la
Domnul vremurile de înviorare ºi sã-L trimitã pe Cel ce a fost
rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Cristos.”
Apoi cei doi apostoli, Petru ºi Ioan, au fost arestaþi de cãtre
conducãtorii religioºi ai acelor zile. Însã mulþi din cei ce auziserã
cuvântarea, au crezut, ºi numãrul bãrbaþilor credincioºi s-a ridicat
aproape la cinci mii. Numãrul credincioºilor continua sã creascã, în
ciuda persecuþiei ºi a opoziþiei.
A doua zi, mai marii norodului i-au pus pe Petru ºi pe Ioan în
mijlocul lor ºi i-au întrebat: „Cu ce putere, sau în numele cui aþi
fãcut voi lucrul acesta?” Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a
zis: „Mai mari ai norodului ºi bãtrâni ai lui Israel! Fiindcã suntem
traºi astãzi la rãspundere pentru o facere de bine fãcutã unui om
bolnav ºi suntem întrebaþi cum a fost vindecat, s-o ºtiþi toþi ºi s-o
ºtie tot norodul lui Israel: omul acesta se înfãþiºeazã înaintea
voastrã pe deplin sãnãtos în Numele lui Isus Cristos din Nazaret,
pe care voi L-aþi rãstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din
morþi.
În nimeni altul nu este mântuire, cãci nu este sub cer nici un alt
Nume dat oamenilor, în care trebuie sã fim mântuiþi.” Când au
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vãzut ei îndrãzneala lui Petru ºi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât
ºtiau cã erau oameni necãrturari ºi de rând; ºi au priceput cã
fuseserã cu Isus. Dar fiindcã-l vedeau lângã ei pe omul care fusese
vindecat, nu puteau zice nimic împotrivã.
În cele din urmã, autoritãþile i-au eliberat pe Petru ºi pe Ioan,
poruncindu-le sã nu mai vorbeascã în Numele Domnului Isus. Ei însã
s-au întors la ceilalþi credincioºi ºi s-au unit cu ei în urmãtoarea
rugãciune:
„ªi acum, Doamne, uitã-te la ameninþãrile lor, dã putere robilor
Tãi sã vesteascã Cuvântul Tãu cu toatã îndrãzneala ºi întinde-Þi
mâna ca sã se facã tãmãduiri, minuni ºi semne prin Numele
Robului Tãu cel Sfânt, Isus.”
Dupã ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaþi; toþi
s-au umplut de Duhul Sfânt ºi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu
îndrãznealã. Mulþimea celor ce crezuserã, era o inimã ºi un suflet.
Nici unul nu zicea cã averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obºte.
Apostolii mãrturiseau cu multã putere despre învierea Domnului
Isus ºi un mare har era peste toþi. Nu era nici unul printre ei care
sã ducã lipsã: toþi cei ce aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau
preþul lucrurilor vândute ºi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi
se împãrþea fiecãruia dupã cum era nevoie.
Acelaºi Duh Sfânt care L-a descoperit pe Dumnezeul cel Atotputernic
lumii din vremea Domnului Isus, acum, dupã înãlþarea Mântuitorului
la cer, continuã sã lucreze la fel în ºi prin vieþile credincioºilor, de-a
lungul veacurilor.
Îndrãzneala, dragostea ºi puterea credincioºilor din perioada timpurie
a creºtinismului le-au fost date prin Duhul Sfânt, ºi ele ne sunt date ºi
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nouã ca sã fim mãrturia doritã de Dumnezeu în lumea de azi, în
familiile noastre, printre prieteni ºi faþã de toþi cunoscuþii.
Fericirea adevãratã presupune sã conlucrezi cu Dumnezeu, lãsându-L
sã lucreze în tine ºi, prin tine, în alþii. Prin Duhul Sfânt te trimite la
semenii tãi, sã le propovãduieºti Evanghelia.
Cu cât Îi vei permite mai mult Domnului sã-ªi facã lucrarea în viaþa ta,
cu atât mai mult vei fi cuprins de o bucurie de nedescris ºi vei cunoaºte
o fericire deplinã, aºa cum nici n-ai crezut cã poate exista. ªi totuºi,
aceastã fericire nu se comparã cu slava de care vei avea parte în ziua
când vei ajunge în cer cu Isus, când Îl vei vedea faþã în faþã ºi Îl vei
auzi spunându-þi:
„Bine, rob bun ºi credincios; ai fost credincios în puþine lucruri, te
voi pune peste multe lucruri. Intrã în bucuria Stãpânului tãu.”
Poate ai început sã citeºti aceastã carte doar pentru a umple un gol din
viaþa ta, dar acum ai descoperit cã, datoritã Domnului Isus, viaþa e mai
preþioasã decât ai visat vreodatã. Nu lãsa sã-þi scape aceastã
oportunitate de a te bucura de viaþã ºi nu-l mai lãsa pe diavol sã te
înºele!
Preþuieºte ceea ce Dumnezeu Însuºi a considerat valoros în tine!
Atinge cel mai înalt standard alãturi de Dumnezeu ºi trãieºte din plin
viaþa veºnicã! Apropie-te de Dumnezeu ºi El se va apropia de tine.
Ia Cuvântul lui Dumnezeu în mânã, citeºte-l, studiazã-l ºi apoi
împlineºte ce scrie în el. De fapt, încã de acum ar trebui sã pui în
practicã versetele pe care le-am învãþat împreunã. Reciteºte cartea
aceasta de mai multe ori, apoi dã-o s-o citeascã ºi alþii care trãiesc
departe de Domnul Isus.
În continuare este scrisã o rugãciune care te va ajuta sã I te dedici lui
Dumnezeu pentru o viaþã de slujire, fiind lucrãtor împreunã cu El:
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Tatãl meu ceresc,
Îþi mulþumesc cã L-ai dat pe Fiul Tãu, pe Domnul Isus Cristos, sã
moarã în locul meu, pentru ca eu sã mã pot întoarce la Tine ºi sã fiu
copilul Tãu. Sunt recunoscãtor pentru dragostea ºi purtarea Ta de
grijã.
Acum, Doamne, înþeleg cã nu m-ai salvat numai pentru mine însumi,
ci m-ai salvat ca, prin mine, cu ajutorul Duhului Sfânt, cei din jur sã
Te cunoascã ºi sã se bucure de tot ce mi-ai dat ºi mie.
Înþeleg cã este un privilegiu minunat sã fiu ambasador al Domnului
Isus Cristos, ºi rãspund astãzi la chemarea Ta cu umilinþã, ºtiind cã
numai prin putere divinã pot îndeplini aceastã responsabilitate.
De aceea, Te rog sã mã umpli cu Duhul Sfânt, sã-mi dãruieºti tot ce am
nevoie ca sã fiu pe placul Tãu în întregime. Fie ca Duhul Sfânt sã mã
stãpâneascã ºi sã-mi dea putere, pentru ca Domnul Isus Cristos sã fie
glorificat în ºi prin viaþa mea, atunci când Îl mãrturisesc în faþa altora.
Cred cã Dumnezeu m-a împuternicit prin Duhul Sfânt sã le spun
oamenilor vestea bunã despre Domnul Isus, ºi cred cã va lucra alãturi
de mine întãrind Cuvântul Sãu.
Cred cã prin umblarea în Duhul Sfânt roada Lui se va vedea în viaþa
mea. Mã angajez sã-L iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice, ºi pe
semenii mei ca pe mine însumi.
În Numele Domnului Isus, Amin!
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În aceastã anexã vom face referire la încã câteva subiecte, pentru a te
ajuta sã fii un creºtin roditor ºi un „ambasador” care sã-L reprezinte cu
cinste pe Domnul Isus Cristos.
Primul subiect pe care îl vom lua în discuþie este botezul. Conform
Bibliei, când sunt botezaþi, oamenii sunt cufundaþi în apã ºi ridicaþi
imediat. Prin acest act împlinim porunca lãsatã de Domnul Isus
urmaºilor Lui:
Domnul Isus le-a zis ucenicilor: „Duceþi-vã în toatã lumea ºi
propovãduiþi Evanghelia la orice fãpturã. Cine va crede ºi se va
boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.”
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei ºi le-a zis: „Toatã puterea
Mi-a fost datã în cer ºi pe pãmânt. Duceþi-vã ºi faceþi ucenici din
toate neamurile, botezându-i în Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh. ªi învãþaþi-i sã împlineascã tot ce v-am poruncit. ªi
iatã cã Eu sunt cu voi în toate zilele, pânã la sfârºitul veacului.”
Actul botezului este modul în care un creºtin de curând convertit
declarã public ºi confirmã faptul cã L-a primit pe Isus Cristos ca Domn
ºi Mântuitor. Botezul este manifestarea exterioarã a unei transformãri
interioare.
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Urmãtoarele citate din Biblie aratã cã, dupã ce credeau în Domnul Isus,
oamenii erau botezaþi:
„Pocãiþi-vã”, le-a spus Petru, „ºi fiecare din voi sã fie botezat în
Numele lui Isus Cristos, spre iertarea pãcatelor voastre. Apoi veþi
primi darul Sfântului Duh.” Cei ce au primit propovãduirea lui,
au fost botezaþi; ºi în ziua aceea, la numãrul ucenicilor, s-au
adãugat încã trei mii de suflete.
Dar când l-au crezut pe Filip, care propovãduia Evanghelia
Împãrãþiei lui Dumnezeu ºi a Numelui lui Isus Cristos, au fost
botezaþi atât bãrbaþi, cât ºi femei.
Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta ºi i
L-a propovãduit pe Isus. Pe când îºi urmau ei drumul, au dat peste
o apã. Famenul a zis: „Uite apã; ce mã împiedicã sã fiu botezat?”
Filip a zis: „Dacã crezi din toatã inima, se poate.” Famenul a
rãspuns: „Cred cã Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.” A
poruncit sã stea carul, s-au pogorât amândoi în apã, ºi Filip l-a
botezat pe famen.
„Se poate opri apa ca sã nu fie botezaþi aceºtia, care au primit
Duhul Sfânt ca ºi noi?” ªi a poruncit sã fie botezaþi în Numele
Domnului Isus Cristos. Atunci l-au rugat sã mai rãmânã câteva
zile la ei.
Crisp, fruntaºul sinagogii, a crezut în Domnul împreunã cu toatã
casa lui. ªi mulþi dintre corinteni, care auziserã pe Pavel, au crezut
ºi ei ºi au fost botezaþi.
Prin actul botezului, credinciosul se identificã cu Domnul Isus Cristos
în moartea, îngroparea ºi învierea Sa.
„Nu ºtiþi cã toþi câþi am fost botezaþi în Isus Cristos, am fost
botezaþi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am
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fost îngropaþi împreunã cu El, pentru ca, dupã cum Cristos a
înviat din morþi prin slava Tatãlui, tot aºa ºi noi sã trãim o viaþã
nouã.”
Iatã de ce trebuie sã ascultãm porunca lui Cristos de a ne boteza. Este
un mod minunat prin care sã declari înaintea lumii cã ai o viaþã nouã
în Isus. Roagã-te ca Dumnezeu sã te îndrume spre o bisericã de
credincioºi unde sã te poþi boteza. Poate chiar persoana care þi-a dat
cartea de faþã te poate ajuta în sensul acesta.
De asemenea, este important sã îi întâlneºti cu regularitate pe ceilalþi
creºtini care Îl iubesc pe Domnul ºi iubesc Cuvântul dãtãtor de putere.
Mãrturia modului în care a lucrat Dumnezeu în viaþa ta, poate fi o mare
încurajare pentru ei, iar mãrturia altor credincioºi va fi spre încurajarea
ºi binecuvântarea ta.
Aºa cum ai citit în capitolul ºapte, noii credincioºi se întâlneau zilnic
pentru pãrtãºie ºi rugãciune, mâncau împreunã, ascultau ºi învãþau
Cuvântul Domnului, Îi cântau laudã lui Dumnezeu, se ajutau reciproc
în problemele materiale ºi spirituale ºi mergeau sã le spunã vestea bunã
despre Isus celor care încã nu o auziserã.
Ei Îl lãudau pe Dumnezeu ºi erau plãcuþi înaintea întregului
norod. ªi Domnul adãuga în fiecare zi la numãrul lor pe cei ce erau
mântuiþi.
Dar Petru era pãzit în temniþã, ºi biserica nu înceta sã înalþe
rugãciuni cãtre Dumnezeu pentru el.
Credincioºii se întâlneau în diferite locuri ºi la diferite ore. Nu era
important locul unde se duceau, ci faptul cã se întâlneau cu
regularitate. Cei tari în credinþã îi ajutau pe cei mai slabi, iar cei cãrora
Dumnezeu le-a încredinþat resursele Sale, le împãrtãºeau cu cei care
erau în nevoie.

AdevarataFericire.qxd

80

9/27/2003

4:39 PM

Page 80

Anexã

Clãdirea unde se întâlnesc credincioºii de astãzi este numitã de obicei
„bisericã”, dar Scriptura ne învaþã cã biserica este de fapt un grup de
credincioºi ai lui Cristos. Biserica o formeazã oamenii, nu clãdirea în
care se întâlnesc ei.
Dumnezeu, care a fãcut lumea ºi tot ce este în ea, este Domnul
cerului ºi al pãmântului ºi nu locuieºte în temple fãcute de mâini.
Domnul Isus a spus: „Acolo unde sunt doi sau trei adunaþi
Numele Meu, sunt ºi Eu în mijlocul lor”. Duhul Domnului va fi
voi în mod special când vã adunaþi în Numele Domnului Isus sã
închinaþi lui Dumnezeu, sã vã zidiþi sufleteºte unii pe alþii ºi sã
încurajaþi în umblarea cu Domnul.

în
cu
vã
vã

Este important sã nu uiþi cã eºti templul Duhului Sfânt. Dumnezeu
Însuºi trãieºte ºi locuieºte în tine prin Duhul Sfânt. El este un
Dumnezeu personal ºi iubitor. Fii atent la Duhul Lui care este în tine
nu numai când eºti singur, ci ºi când te întâlneºti cu ceilalþi credincioºi.
Slãveºte-L pe Dumnezeu cu trupul tãu.
„Nu ºtiþi cã trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care
locuieºte în voi ºi pe care L-aþi primit de la Dumnezeu? ªi cã voi
nu sunteþi ai voºtri? Cãci aþi fost cumpãraþi cu un preþ. Proslãviþi-L
dar pe Dumnezeu în trupul ºi în duhul vostru, care sunt ale lui
Dumnezeu.”
Ai citit în capitolul ºapte cã Duhul Sfânt a lucrat prin credincioºii din
primul secol ca ei sã-L facã de cunoscut pe Domnul Isus oriunde
mergeau. Ei împlineau aceastã slujbã în fiecare zi. Se întâlneau pentru
pãrtãºie, se ajutau reciproc, se încurajau unii pe alþii ºi mergeau sã
vesteascã Evanghelia lui Isus.
Aºa trebuie sã fie ºi viaþa ta: prin tot ce faci ºi spui, sã-L prezinþi pe
Domnul Isus. Eºti un vas ales de Dumnezeu ca sã trãiascã în tine ºi,
prin tine, sã rãspândeascã viaþa. Domnul Isus, care trãieºte acum în
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tine, este speranþa multora pe care îi întâlneºti în fiecare zi. Tu eºti
special ºi Dumnezeu are nevoie de tine ca sã-ªi ducã la îndeplinire
planul pe pãmânt.
Dãruieºte-te în întregime trãirii pentru Dumnezeu. Nu va fi
întotdeauna uºor, dar meritã. Poate vei fi persecutat, ca mulþi dintre
creºtini, dar slava care va fi descoperitã în tine va depãºi cu mult orice
probleme de pe pãmânt. Citeºte cuvintele unui mare slujitor al lui
Dumnezeu:
„Cãci noi nu ne propovãduim pe noi înºine, ci pe Domnul Isus
Cristos. Noi suntem robii voºtri, pentru Isus. Cãci Dumnezeu, care
a zis: <Sã lumineze lumina în întuneric>, ne-a luminat inimile ca
sã facem sã strãluceascã lumina cunoºtinþei slavei lui Dumnezeu
pe faþa lui Isus Cristos. Comoara aceasta o purtãm în niºte vase de
lut pentru ca aceastã putere nemaipomenitã sã fie de la Dumnezeu,
ºi nu de la noi.
Suntem încolþiþi în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea
cumpãnã, dar nu deznãdãjduiþi; prigoniþi, dar nu pãrãsiþi; trântiþi
jos, dar nu omorâþi. Purtãm totdeauna cu noi, în trupul nostru,
omorârea Domnului Isus pentru ca ºi viaþa lui Isus sã se arate în
trupul nostru.
Însã, fiindcã avem acelaºi duh de credinþã, potrivit cu ceea ce este
scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!“, ºi noi credem, de aceea
vorbim. ªi ºtim cã Cel ce L-a înviat pe Domnul Isus, ne va învia ºi
pe noi împreunã cu Isus ºi ne va face sã ne înfãþiºãm împreunã cu
voi.
Cãci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca
harul mare, cãpãtat prin mulþi, sã facã sã sporeascã mulþumirile
spre slava lui Dumnezeu. De aceea noi nu cãdem de obosealã, ci,
chiar dacã omul nostru de afarã se trece, totuºi omul nostru
dinãuntru se înnoieºte din zi în zi.
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Cãci întristãrile noastre uºoare, de o clipã, lucreazã pentru noi tot
mai mult o greutate veºnicã de slavã. Pentru cã noi nu ne uitãm la
lucrurile care se vãd, ci la cele ce nu se vãd; cãci lucrurile care se
vãd, sunt trecãtoare, pe când cele ce nu se vãd, sunt veºnice.”
Deci când în calea ta apar necazuri, încercãri ºi ispite:
„Sã ne uitãm þintã la Cãpetenia ºi Desãvârºirea credinþei noastre,
adicã la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusã înainte, a suferit
crucea, a dispreþuit ruºinea ºi ºede la dreapta scaunului de domnie
al lui Dumnezeu.”
„Fraþii mei, sã priviþi ca o mare bucurie când treceþi prin felurite
încercãri, ca unii care ºtiþi cã încercarea credinþei voastre lucreazã
rãbdare. Dar rãbdarea trebuie sã-ºi facã desãvârºit lucrarea,
pentru ca sã fiþi desãvârºiþi, întregi ºi sã nu duceþi lipsã de nimic.”
Perseverenþa este foarte importantã în trãirea creºtinã. Trebuie sã
dezvoltãm aceastã calitate în viaþa noastrã fiindcã, fãrã ea, credinþa
noastrã nu se va cizela ºi nu va ajunge desãvârºitã.
Finalul umblãrii tale zilnice cu Isus trebuie sã fie credinþa care se
aratã în dragoste. Oricât de dificile ar fi situaþiile prin care treci, nu
înceta sã crezi Cuvântul Domnului ºi nu înceta sã trãieºti în dragoste.
Nu te lãsa îndepãrtat de lângã promisiunile lui Dumnezeu.
Vor fi momente când þi se va pãrea cã credinþa în Cuvântul Domnului
nu ajutã la nimic, dar mai ales atunci trebuie sã perseverezi, ºi nu sã
renunþi. Când ceilalþi se poartã rãu cu tine, iubeºte-i în continuare ºi nu
întoarce rãu pentru rãu, ci biruieºte rãul prin bine.
„Încolo, fraþilor, întãriþi-vã în Domnul ºi în puterea tãriei Lui.
Îmbrãcaþi-vã cu toatã armãtura lui Dumnezeu ca sã puteþi þine
piept împotriva uneltirilor diavolului. Cãci noi n-avem de luptat
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împotriva cãrnii ºi sângelui, ci împotriva cãpeteniilor, împotriva
domniilor, împotriva stãpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor rãutãþii care sunt în locurile cereºti.
De aceea, luaþi toatã armãtura lui Dumnezeu ca sã vã puteþi
împotrivi în ziua cea rea ºi sã rãmâneþi în picioare dupã ce veþi fi
biruit totul. Staþi gata dar, având mijlocul încins cu adevãrul,
îmbrãcaþi cu platoºa neprihãnirii, având picioarele încãlþate cu
râvna Evangheliei pãcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaþi scutul
credinþei, cu care veþi putea stinge toate sãgeþile arzãtoare ale celui
rãu. Luaþi ºi coiful mântuirii ºi sabia Duhului - care este Cuvântul
lui Dumnezeu. Faceþi în toatã vremea, prin Duhul, tot felul de
rugãciuni ºi cereri. Vegheaþi la aceasta cu toatã stãruinþa ºi
rugãciune pentru toþi sfinþii.”
Nu uitaþi cã: „Voi sunteþi trimiºi împuterniciþi ai lui Cristos într-o
lume aflatã în pierzare. Sunteþi oºteni în armata Domnului.
Luptaþi lupta cea bunã a credinþei. Dacã Dumnezeu este pentru
voi, cine va fi împotriva voastrã? Cãci mai mare este Cel ce este în
voi, decât cel ce este în lume. Voi sunteþi mai mult decât biruitori
prin Cel ce v-a iubit. Iubiþi-i pe vrãjmaºii voºtri, binecuvântaþi pe
cei ce vã asupresc ºi rugaþi-vã pentru cei ce vã dispreþuiesc.”
Fii darnic ºi, ce þi-a dat þie Dumnezeu, împarte cu cei care nu au avut
ºansa ta. Fãrã platã aþi primit, fãrã platã sã daþi. Este mai ferice sã
dai decât sã primeºti. Când vezi pe cineva în nevoie, nu-i întoarce
spatele; ajutã-l în Numele lui Isus.
Isus vine în curând! Când era încã pe pãmânt, El le-a spus ucenicilor:
„În Casa Tatãlui sunt multe locaºuri. Dacã n-ar fi aºa, v-aº fi spus.
Eu Mã duc sã vã pregãtesc un loc. ªi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi
pregãti un loc, Mã voi întoarce ºi vã voi lua cu Mine, ca acolo unde
sunt Eu, sã fiþi ºi voi.”

AdevarataFericire.qxd

84

9/27/2003

4:39 PM

Page 84

Anexã

„Dacã deci aþi înviat împreunã cu Cristos, sã umblaþi dupã
lucrurile de sus, unde Cristos ºede la dreapta lui Dumnezeu.
Gândiþi-vã la lucrurile de sus, nu la cele de pe pãmânt. Cãci voi aþi
murit, ºi viaþa voastrã este ascunsã cu Cristos în Dumnezeu. Când
se va arãta Cristos - viaþa voastrã - atunci vã veþi arãta ºi voi
împreunã cu El, în slavã.”
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CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu, este fundaþia acestei cãrþi. Tot ce s-a
scris aici se bazeazã pe adevãrul Scripturii. Biblia este Cuvântul scris
al lui Dumnezeu, în care se descoperã pe Sine omenirii.
Cartea aceasta conþine multe versete din Biblie, care au fost scrise cu
litere îngroºate. Când o vei reciti, acordã o atenþie specialã acestor
versete. Iatã ce spune Biblia despre ea însãºi:
„Mai întâi de toate sã ºtiþi cã nici o proorocie din Scripturã nu se
tâlcuieºte singurã. Cãci nici o proorocie n-a fost adusã prin voia
omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaþi de Duhul
Sfânt.”
„Din pruncie cunoºti Sfintele Scripturi, care pot sã-þi dea
înþelepciunea care duce la mântuire, prin credinþa în Cristos Isus.
Toatã Scriptura este insuflatã de Dumnezeu ºi de folos ca sã înveþe,
sã mustre, sã îndrepte, sã dea înþelepciune în neprihãnire, pentru
ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârºit ºi cu totul destoinic pentru
orice lucrare bunã.”
Duhul Sfânt i-a condus pe oamenii care au scris Biblia, El le-a insuflat
Cuvântul lui Dumnezeu. Aºadar, Biblia nu conþine cuvintele
oamenilor. Ea este Cuvântul lui Dumnezeu, care nu trece, ci este
veºnic, dupã cum ºi Dumnezeu este veºnic.
„Cuvântul Tãu, Doamne, este veºnic.”
„Cerurile ºi pãmântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”
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„Iarba se usucã ºi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului
rãmâne în veac.”
„Cãci orice Cuvânt al lui Dumnezeu este încercat; este un scut
pentru cei ce-ºi cautã adãpost în El.”
„Cãci Cuvântul lui Dumnezeu este viu ºi lucrãtor, mai tãietor
decât orice sabie cu douã tãiºuri: pãtrunde pânã acolo cã desparte
sufletul ºi duhul, încheieturile ºi mãduva, judecã simþurile ºi
gândurile inimii.”
„ªi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învãþãtura
noastrã, pentru ca prin rãbdarea ºi prin mângâierea pe care o dau
Scripturile, sã avem nãdejde.”
Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai important mesaj pe care îl vei citi
vreodatã. Recitind ºi studiind aceastã carte, îþi vei însuºi o bazã de
versete conþinând adevãrul Scripturii. Versetele acestea sunt scrise cu
litere îngroºate. Desigur cã ai nevoie de sursa adevãratã, de Biblie, dar
mai ales de Noul Testament, care conþine relatarea Cuvântului lui
Dumnezeu începând cu naºterea Mântuitorului Isus Cristos. Te
încurajãm sã îþi procuri un Nou Testament sau o Biblie întreagã.
Cartea „Fericirea adevãratã poate fi a ta” nu este Cuvântul lui
Dumnezeu; ea doar conþine versete din Biblie ºi te ajutã sã-L cunoºti
pe Cristos. Completeazã formularul de pe pagina urmãtoare ºi
expediazã-l la adresa menþionatã, pentru a comanda alte exemplare din
aceastã carte pentru familia ta, pentru prieteni ºi cunoscuþi. Dacã
aceastã carte te-a ajutat pe tine, cu siguranþã îi va ajuta ºi pe alþii sã-L
cunoascã pe Domnul Isus Cristos.
Ultimele douã pagini ale cãrþii prezintã o versiune condensatã a
planului de mântuire. Este scrisã aici sã-þi fie de ajutor când vrei sã-i
ajuþi pe alþii sã se împace cu Dumnezeu, primindu-L pe Isus ca
Mântuitor ºi Domn. Cele mai valoroase momente din viaþa de creºtin
vor fi acelea când îi vei ajuta pe semenii tãi sã se întoarcã la Creatorul
lor. Fii binecuvântat în lucrarea de cãlãuzire a oamenilor spre
adevãrata fericire pe care ai gãsit-o ºi tu.
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TALON DE COMANDÃ
Vã rog sã-mi trimiteþi _________ exemplare din cartea
„Adevãrata fericire poate fi a ta”. (Specificaþi numãrul de
exemplare de care aveþi nevoie, iar noi vi le vom expedia la preþ
redus.)
Numele: __________________________________________________
Adresa: __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Vârsta: __________________________________________________
Decupaþi acest talon ºi expediaþi-l la adresa de mai jos:
În România: ITM România
str. Albacului, nr. 12, Oradea, cod: 410080
tel.: (+4)-0259-419950; fax: (+4)-0259-410854
e-mail: itm@rdsor.ro
În Republica Moldova: ITM Moldova
str. Hîjdeu, nr. 94, Chiºinãu cod: 2001
tel.: 022-542251
e-mail: itmmld@ch.moldpac.md
Pe verso scrieþi-ne cum aþi ajuns în posesia cãrþii de faþã ºi modul
în care aceasta v-a ajutat. Scrieþi-ne ºi cum intenþionaþi sã folosiþi
exemplarele pe care le comandaþi pentru a-i ajuta ºi pe alþii sã-L
cunoascã pe Domnul Isus Cristos.
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PLANUL LUI DUMNEZEU DE MÂNTUIRE
Dumnezeu, Creatorul universului, te-a fãcut cu capacitatea de a cunoaºte
fericirea adevãratã printr-o relaþie apropiatã ºi sincerã cu El. Dar tu te-ai
îndepãrtat de El, ai rupt legãtura cu Creatorul ºi ai ales sã trãieºti departe de
El. Aºa a fãcut întreaga omenire.
Diavolul l-a ispitit pe om minþind cu privire la caracterul lui Dumnezeu,
înºelându-l sã nu Îl creadã ºi sã pãcãtuiascã. Pãcatul, necredinþa ºi
neascultarea au privat omenirea de bucurie, de pace ºi de fericirea adevãratã,
pregãtitã de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.
Despãrþirea omului de Dumnezeu l-a lãsat incomplet, cu un gol în suflet, pe
care numai Creatorul îl poate umple. De-a lungul anilor, oamenii au încercat
sã-ºi umple golul sufletesc cu tot ce putea oferi lumea: lucruri bune ºi rele,
chiar religii, dar au rãmas tot neîmpliniþi, temãtori, însinguraþi, împovãraþi ºi
derutaþi.
Dumnezeu însã i-a iubit întotdeauna pe oameni, pe care i-a creat dupã chipul
Sãu, de aceea a gãsit o cale de întoarcere din pierzare, prin Fiul Sãu Isus
Cristos, ca toþi sã se întoarcã la El ºi la viaþa binecuvântatã pregãtitã de la
început.
„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã L-a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã
veºnicã. Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Sãu în lume ca sã judece lumea,
ci ca lumea sã fie mântuitã prin El.”
„Isus a rãspuns: Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa. Nimeni nu vine la
Tatãl decât prin Mine.”
„Pe Cel ce n-a cunoscut nici un pãcat (pe Isus), El (Dumnezeu) L-a fãcut
pãcat pentru noi, ca noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu în El.”
„Cristos a suferit odatã pentru pãcate, El, Cel neprihãnit, pentru cei
nelegiuiþi, ca sã ne aducã la Dumnezeu.” „V-am învãþat înainte de toate,

AdevarataFericire.qxd

9/27/2003

4:40 PM

90

Page 90

Planul lui Dumnezeu de mântuire

aºa cum am primit ºi eu, cã Cristos a murit pentru pãcatele noastre,
dupã Scripturi; cã a fost îngropat ºi a înviat a treia zi, dupã Scripturi.”
Domnul Isus a murit în locul tãu, ca tu sã poþi fi iertat de pãcate, sã ai o
relaþie corectã cu Dumnezeu, Creatorul tãu, ºi sã cunoºti fericirea adevãratã
- acum ºi în veºnicie, prin Isus.
Isus a spus: „Am venit ca ei sã aibã viaþã ºi s-o aibã din belºug.”
Isus a spus: „Veniþi la Mine, toþi cei trudiþi ºi împovãraþi, ºi Eu vã voi
da odihnã. Luaþi jugul Meu asupra voastrã ºi învãþaþi de la Mine, cãci
Eu sunt blând ºi smerit cu inima; ºi veþi gãsi odihnã pentru sufletele
voastre.”
Isus a spus: Eu am venit ca sã fiu o luminã în lume, pentru ca oricine
crede în Mine sã nu rãmânã în întuneric.”
„Cãci plata pãcatului este moartea, dar darul fãrã platã al lui
Dumnezeu este viaþa veºnicã, în Cristos Isus, Domnul nostru.”
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adicã celor ce cred în Numele Lui,
le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu.”
„Dacã-L mãrturiseºti cu gura ta pe Isus ca Domn ºi crezi în inima ta cã
Dumnezeu L-a înviat din morþi, vei fi mântuit.”
„Oricine cheamã Numele Domnului va fi mântuit.”
Poþi chema chiar acum Numele Mântuitorului ºi sã–L primeºti pe Isus
Cristos ca Domn ºi Salvator personal, rostind urmãtoarea rugãciune:
Doamne, Dumnezeul meu,
Cred cã Domnul Isus a murit pentru pãcatele mele ºi cã Tu L-ai înviat din
morþi. Îþi mulþumesc cã L-ai dat pe Fiul Tãu pentru mine. Chiar acum chem
Numele lui Isus ºi Îl primesc în inimã ca Mântuitor ºi Domn al vieþii mele.
Îþi mulþumesc, Doamne, cã M-ai mântuit, mi-ai iertat pãcatele ºi m-ai pus
într-o relaþie corectã cu Tine. Ajutã-mã sã Te cunosc tot mai mult în fiecare
zi ºi viaþa mea sã fie pe placul Tãu. Vreau sã mã încred în Tine în toate
domeniile vieþii ºi sã ascult de Tine. Te iubesc, Domnul meu!
În Numele Domnului Isus, Amin!

