FELURITE INIMI ÎN BIBLIE
Inimă împietrită: „„Nu vă împietriţi
inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa,
în pustiu,” (Psalmi 95:8)
Inimă înțeleaptă: „voi face după cuvântul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă
şi pricepută, aşa cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine.” (1 Împăraţi 3:12)
Inimă veselă: „Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din
pricina mântuirii Tale:” (Psalmi 13:5)
Inimă liniștită: „Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi ne vom
linişti inimile înaintea Lui,” (1 Ioan
3:19)

Inimă hotărâtă: „Când a ajuns el şi a
văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat
şi i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul.” (Faptele apostolilor 11:23)
Inimă înțelegătoare: „Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul.
Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi
Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la
Mine cu toată inima lor.” (Ieremia 24:7)
Inimă neprihănită: „Întinde-Ţi şi mai
departe bunătatea peste cei ce Te
cunosc, şi dreptatea peste cei cu inima
neprihănită!” (Psalmi 36:10)
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„Cât de scumpă este bunătatea Ta,
Dumnezeule! La umbra aripilor Tale
găsesc fiii oamenilor adăpost.”
(Psalmi 36:7)

Nişte exorcişti iudei care umblau din
loc în loc au încercat să cheme Numele
Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă jur pe Isus, pe
care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi
afară!”…Duhul cel rău le-a răspuns:
„Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu;
dar voi cine sunteţi?”
(Faptele apostolilor 19:13;15)
Când din viaţa oamenilor a lipsit legătura adevărată cu Domnul, aceştia au re-

curs la subterfugii şi surogate cu ajutorul
cărora au crezut că pot suplini relaţia autentică. Astfel a rezultat un fel de pseudo
creştinism găunos, lipsit de relevanţă,
legitimitate şi putere.
Dacă apostolii Domnului au primit autoritate să poruncească demonilor iar
aceştia tremurau de frica lor, s-au găsit
şi oameni care au considerat că interacţiunea cu dracii poate fi transformată într-un spectacol la scenă deschisă. Spre
amarnica lor experienţă au constatat că
nebunia de a crede că te poţi juca cu
lumea Celui rău cere un preţ mult prea
scump care lasă urme de neşters în viaţa
celor care dau dovadă de asemenea
sminteală.
Fără să fie născuţi din nou, fără să aibă
o legătură personală cu Domnul Isus
Cristos şi fără să fie înzestraţi cu
putere divină, fii lui Sce-

va doar au încercat să cheme Numele
Domnului şi doar au crezut pe degeaba
că pot scoate demonul din omul acela.
În nebunia lor s-au crezut stăpâni pe
situaţie, pentru ca imediat, mai apoi să
fie interogaţi de acel duh rău care cunoscându-le identitatea şi statutul s-a
grăbit să-i rănească.
Deoarece am permis neîngăduit de
mult ca viaţa din interiorul creştinismului să degenereze, a apărut treptat un fel
de creştinism cu aşa zişi creştini pe deplin lipsiţi de putere, care nu depăşesc
în înţelepciune şi succes pe fii lui Sceva
şi care au rămas la acelaşi nivel de luptă
spirituală.
Aceştia nu au reuşit să treacă niciodată
mai departe de dialog în disputa cu demonii, fiind lipsiţi de înţelegerea Cuvântului care învaţă limpede că niciodată nu trebuie stat la taclale sau la negocieri cu Diavolul.
Persoana care ajunge să dialogheze cu
Cel rău va sfârşi prin a fi răpus de acesta. Prima pereche de oameni din Grădina Edenului au învăţat foarte bine acest lucru, din păcate cam prea târziu.
Dialogul cu Diavolul va naşte compromis, tocmai de aceea chiar şi în situaţiile în care ne dorim să fim păziţi de
ispite, apelăm la suveranitatea lui Dumnezeu, nicidecum nu negociem cu Necuratul. „Şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne izbăveşte de Cel rău”
Singurul fel de interacţiune a unui credincios cu lumea demonică este ca în
postura de copil al lui Dumnezeu, devenit o făptură nouă prin Cristos Isus,
umblând în părtăşie cu El, trăind în sfin-
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ţenie şi înzestrat cu autoritate de la
Domnul, să poruncească oricărui
duh potrivnic, fără nicio altă intenţie
de dialog cu Diavolul.
Dumnezeu nu ne-a chemat să dialogăm cu Vrăjmaşul, iar dacă se întâmplă un asemenea lucru acesta este
semn de slăbiciune.
Din păcate o mare parte a creştinismului din zilele noastre chiar asta face, s-a
aşezat la masă cu demonii şi poartă negocieri, lăsând pe mâinile Celui rău domenii şi teritorii care nu ar fi trebuit să
fie niciodată termeni de negociere. Nu
este de mirare că demonii prind curaj şi
în neobrăzarea lor vor dori să smulgă
cât de mult pot din confruntările lipsite
de putere adevărată.
În schimb, oamenii lui Dumnezeu dialoghează cu Dumnezeu, umblă cu Dumnezeu, se încred în Dumnezeu şi acţionează în Numele Domnului, Cel căruia
I S-a dat toată autoritatea peste toate lucrurile, atât în ceruri cât şi pe pământ.
Vai de omul care ajunge să dialoghează cu demonii, vai de pretinsul credincios care îşi negociază principiile când
nu este nimic de negociat.
Să rămânem strâns lipiţi de Domnul,
în ascultare de El, sfinţindu-ne pentru El
şi pornind la război, nicidecum cu gândul negocierii sau al dialogului, ci poruncind cu toată puterea în baza mandatului încredinţat peste lumea pe care
Isus Cristos deja a biruit-o la cruce.
pastor Daniel Chereji

PUTEREA FAPTEI
Un proverb spune: „Ochii sunt mai
credincioşi ca urechile”. O mie de vorbe
nu valorează cât o faptă. Faptele sunt
încăpăţânate şi nu poţi să treci uşor peste
ele. Se pun de-a curmezişul drumului şi
te silesc să le recunoşti.
Domnul Isus, care cunoştea puterea
faptei mai mult ca oricine, a poruncit
leprosului vindecat să nu spună nimic cu
gura, ci să se ducă şi să se arate. E cea
mai adevărată şi mai puternică mărturie
pentru Cristos, când poţi să arăţi ce ţi-a
făcut El ţie. Învăţătura Lui n-o poţi reda
întocmai, dar lucrarea Lui o poţi arăta
aşa cum a făcut-o EL fără nici o modificare.
Ferice de acela care poate arăta ceva!
Căci dacă cineva poate să arate ceva atunci şi vorbirea lui va avea putere:
„căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.”
(Matei 7:29), pentru că va avea ce arăta
cu fapta. Vorba convinge numai atunci
când e unită cu fapta. A fi creştin înseamnă a fi un martor al lui Hristos, nu
cu vorba, ci cu viaţa. Unde-i multă vorbă e adevăr puţin. Adevărul trăieşte numai în faptă. Vorbele sunt numai ambalajul adevărului şi oricât de frumos ar
SECRETUL FERICIRII
Privind la ce spune apostolul Pavel
celor din Filipi, descoperim marele secret al fericirii: „... și să fiu găsit în
El...” (Filipeni 3:9a).
Oricât am încerca, orice metode am
folosi, fericirea adevărată nu o vom găsi
în bunurile avute, în mulțimea banilor,
în plăcerile lumii acesteia, în slava deșartă pe care o caută mulți, în îmbuibare:
”„..Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea lor...”(Filipeni
3:19), sau într-o religie.
Răspunsul dat de Pavel este fără echi-

fi ambalajul, n-are nici o valoare fără
conţinut.
Cât de urât stă vorba frumoasă pe un
fond murdar! Ce respingător este Cuvântul adevărului lui Dumnezeu într-o
viaţă de minciună!
Domnul Isus vindecă lepra păcatului,
vindecă orbia păcatului, vindecă întreaga viaţă de păcat şi această vindecare trebuie arătată. Într-o lume a vorbelor, urmaşii lui Hristos se deosebesc
prin fapte, prin realitatea trăirii.
În comunitatea lui Hristos intră numai
cei vindecaţi de El, intră numai cei născuţi din adevăr.
„Să nu spui, ci du-te de te arată...”
Ca să poţi arăta trebuie să te duci. Să
pleci din robia întunericului, să te ridici
din patul bolii păcatului şi aşa să te arăţi,
pentru ca să fii o mărturie vie în faţa tuturor.
Toţi creştinii trebuie să fie trimişi ai
lui Cristos în felul leprosului vindecat,
în felul orbului vindecat, în felul slăbănogului vindecat, în felul păcătoasei iertate (Maria Magdalena), căci numai aşa
pot dovedi că sunt creştini.
Ema Pop
voc: ÎN CRISTOS!
Împlinirea și fericirea o găsim doar în
Domnul Isus Cristos. El ne eliberează de
vinovăția păcatului, ne eliberează conștiința noastră, ne dă un nou statut, ne dă
asigurarea vieții veșnice și El ne răsplătește.
În ciuda oricăror circumstanțe aici pe
pământ, dacă sunt în Cristos, SUNT FERICIT!
Tu ești fericit?
Dan Matei
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