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CUVÂNT ÎNAINTE 

Sam Doherty și-a dedicat cea mai mare parte a vieții sale creștine pentru a învăța copiii din 
Cuvântul lui Dumnezeu și a pregăti pe alții pentru a face același lucru. În momentul de față, el a 
lăsat la o parte această lucrare, pentru a scrie multe din lecțiile pe care le-a învățat în timpul cât a 
lucrat cu Child Evangelism Fellowship*. Dorința lui este ca lucrătorii cu copiii din lumea întreagă 
să profite de pe urma acestor cărți. 

Am lucrat împreună cu Sam și viața mea a fost puternic influențată de consacrarea lui pentru 
copii. Dumnezeu l-a folosit în mod deosebit în instruirea și ajutarea celor care duc Evanghelia 
fetițelor și băieților care nu-L cunosc pe Dumnezeu. 

În lucrarea sa pentru Domnul, Sam a făcut față multor probleme și este în măsură să-i învețe 
pe alții din experiența pe care David o amintește în Psalmul 37: „Scăparea celor neprihăniți vine 
de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului”. El crede cu fermitate că atunci când 
ochii noștri nu mai privesc spre noi înșine, ci se concentrează asupra atributelor lui Dumnezeu, 
suntem în stare nu numai să ne analizăm mai bine problemele, ci să le și rezolvăm. 

Citind această carte, veți fi provocați să vă analizați într-un mod diferit dacă priviți la 
Dumnezeu în fiecare situație. Veți înțelege în cu totul alt mod situațiile prin care treceți, dacă veți 
medita la cine este Dumnezeu și vă veți schimba în timp ce veți răspunde la provocările conținute 
în aceste capitole. 

Citiți această carte rugându-vă lui Dumnezeu. Rugați-L să vă ajute să-L cunoașteți așa cum 
nu L-ați cunoscut până acum. În momente de necaz și încercare concentrați-vă atenția asupra 
măreției Sale.  

*În română, numele asociației Child Evangelism Fellowship (CEF) este Asociația Misionară
pentru Educarea Copiilor (AMEC). 

Reese R. Kauffman, Președinte 

Child Evangelism Fellowship Inc. 
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INTRODUCERE 

Soția mea și cu mine am lucrat timp de patruzeci și cinci de ani la Child Evangelism 
Fellowship. La sfârșitul anului 1949, la câteva luni după convertirea noastră, Dumnezeu ne-a pus 
pe inimă în mod deosebit copiii și mântuirea lor. Eram siguri că Dumnezeu dorea ca noi să ducem 
Evanghelia copiilor – în special celor nemântuiți. Curând după aceea am auzit despre Child 
Evangelism Fellowship, o organizație ce avea ca scop tocmai câștigarea unor astfel de copii, și 
am știut că aceasta este organizația în care vom lucra. 

Am avut, prin urmare, privilegiul să începem lucrarea Child Evangelism Fellowship (CEF) în 
Irlanda și să fim Directori Naționali timp de patrusprezece ani. Lui Dumnezeu I-a făcut plăcere să 
binecuvânteze lucrarea și aceasta a crescut. Astăzi este una din cele mai puternice organizații 
CEF din lume. 

În 1964 ni s-a oferit postul de Directori Regionali CEF pentru întreaga Europă. În timp ce ne 
rugam în legătură cu această ofertă, credem că Dumnezeu ne-a vorbit prin versetele 12-18 din 
primul capitol din Iosua și în mod deosebit prin versetele 14 și 15. 

„Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise 
(pentru noi era Irlanda) dincoace de Iordan; dar voi ... treceți ... înaintea (sau conduceți) fraților 
voștri (pentru noi lucrătorii CEF în Europa – de cealaltă parte a „Iordanului”) ... și să-i ajutați, 
până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă, și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe 
care le-o dă Domnul.” 

Bazați pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe porunca pe care ne-a dat-o, am acceptat oferta și am 
fost Directori CEF pentru Europa timp de 29 de ani (1964-1993). În această perioadă Dumnezeu a 
binecuvântat lucrarea într-un mod unic și deosebit. Numărul lucrătorilor „full-time” a crescut de la 
45 la aproximativ 375 și lucrarea s-a dezvoltat într-un mod nou, extraordinar. 

Am predat conducerea CEF-lui european succesorilor noștri, Roy și Ruth Harrison. Continuăm 
să lucrăm „full-time” pentru CEF, dar putem să ne implicăm tot mai mult în lucrare predicând, 
instruind și mai ales scriind. 

Și astăzi scopul nostru a rămas același. Dorim să ajutăm lucrătorii CEF, în special pe cei 
tineri, în viața și lucrarea lor și credem că putem realiza cel mai bine acest lucru scriind cărți ca 
aceasta. Această carte este prima dintr-o serie de peste 40 de cărți, și fiecare din ele, dacă 
Dumnezeu va voi, va trata un aspect din viața sau misiunea lucrătorului cu copiii. 

Doresc să accentuez faptul că eu personal răspund pentru conținutul acestei cărți și a 
celorlalte din această serie. Nu sunt publicații oficiale ale CEF. 

Dacă doriți alte exemplare ale acestei cărți în limba engleză vă rog scrieți-mi. Cărțile vă stau la 
dispoziție la un preț foarte mic. 

De asemeni, doresc să fac cunoscut faptul că voi da cu bucurie permisiunea traducerii în altă 
limbă, dacă va fi cerută. Dacă Dumnezeu va îngădui, poate voi sprijini și financiar tipărirea cărții, 
cu condiția ca aceasta să fie distribuită fără profit. 

În această carte doresc să vă împărtășesc câteva lucruri pe care aș fi dorit atât de mult cu ani 
în urmă, când eram și eu începător, să le aud de la cineva. Pentru că nimeni nu a făcut acest 
lucru, a trebuit să le învăț de unul singur de-a lungul multor ani de lucru și conducere în CEF. Și 
încă nu le-am învățat deplin. Dar omul cât trăiește, învață. 

Ceea ce vă voi spune mi-a fost de mare ajutor în viața creștină și în lucrare, un ajutor mai 
mare decât tot ce am auzit sau învățat în acești ultimi 45 de ani (în afară de minunatul adevăr al 
mântuirii prin Domnul Isus Cristos). Doresc să împărtășesc aceste lucruri la cât mai mulți lucrători 
cu copiii și învățători din lume. 

Mă rog ca cele scrise să fie pentru fiecare un ajutor la fel de mare ca pentru mine. Doresc să 
accentuez și faptul că problemele despre care scriu și rezolvarea dată de Dumnezeu, nu sunt 
specifice lucrătorilor cu copiii. Se aplică, cred, tuturor credincioșilor și tuturor lucrătorilor creștini. 

De asemeni, problemele pe care le tratez sunt doar câteva din problemele cu care se 
confruntă un lucrător cu copiii – chiar dacă sunt cele mai critice și importante. Alte probleme 
întâlnite în lucrare, și în mod deosebit în lucrarea cu copiii, vor fi tratate în alte cărți. 
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Doresc să-mi exprim recunoștința față de biserica Christian Fellowship din Evansville și față 
de două familii din acea biserică, pentru darurile generoase care au făcut posibilă tipărirea acestei 
cărți și distribuirea ei gratuit lucrătorilor CEF din lumea întreagă. 
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Capitolul 1: 

Probleme cu care ne confruntăm 

Cu toții avem probleme de un anumit fel și multe din ele pot fi foarte serioase: 

➢ probleme personale

➢ probleme la serviciu

➢ probleme financiare

➢ probleme familiale

➢ probleme în relațiile cu ceilalți

➢ probleme cu sănătatea

➢ probleme cu noi înșine și autoevaluarea

➢ probleme legate de împrejurări

➢ probleme legate de viitor

➢ probleme date de descurajare și dezamăgire

➢ probleme cauzate de insucces

➢ probleme cu liderii noștri

Lista este fără sfârșit. Dar citind cele enumerate, sunt sigur că vei recunoaște câteva din 
problemele care ți-au dat mult de furcă și poate nu ai știut să le rezolvi. 

Un lucrător are probleme cu sănătatea și din cauza aceasta nu poate să lucreze tot ce ar dori. 
Alt lucrător nu are posibilități financiare să ducă la capăt o lucrare. 

Un lucrător are necazuri cu un coleg de lucrare. Altuia îi este foarte greu să lucreze cu liderul 
și să îi împlinească indicațiile. 

Un lucrător a avut un an greu pentru că s-au desființat câteva Grupuri Vestea Bună și unii au 
plecat din comitet. Altul este îngrijorat pentru că au venit foarte puțini copii la Cristos. 

O lucrătoare este îngrijorată pentru viitorul ei. Alta este tulburată și descurajată de către 
membrii familiei. 

Unele din problemele de mai jos sunt majore și pot înrăutăți viața, misiunea și mărturia 
lucrătorului: 

➢ moartea neașteptată a cuiva drag

➢ nașterea unui copil cu handicap mental și/sau fizic

➢ respingerea Evangheliei de către cineva drag

➢ cădere nervoasă

➢ un diagnostic de cancer

➢ un accident grav de mașină

Acestea sunt reale și pot apare în viața celui mai spiritual și mai devotat lucrător creștin. 
Probleme sunt din plin! Și chiar dacă până acum nu ai avut probleme în viața sau în lucrarea ta, 
sigur vei avea. 

Care sunt cauzele problemelor noastre? 

➢ Unele din aceste probleme conțin conflicte interioare.

➢ Unele sunt rezultatul acțiunii altor oameni.

➢ Unele sunt consecința directă a lucrării pe care o facem.

➢ Unele se datorează atacului celui rău.
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➢ Unele par să nu aibă o cauză sau explicație cunoscută. 

Dar întrebările cu care toți ne confruntăm sunt: 

➢ Cum pot să rezolv aceste probleme? 

➢ Cum pot avea biruință asupra lor? 

➢ Cum pot avea pace în mijlocul lor? 

Există un răspuns? Eu cred că da. Iar noi căutăm răspunsul lui Dumnezeu și nu al oamenilor. 
Trebuie să găsim răspunsul biblic și să acționăm conform lui. Cred că vom identifica și înțelege 
acel răspuns citind și meditând asupra paginilor care urmează. 

 

Pentru gândire și reflectare 

Fă o listă a problemelor cu care te confrunți. Fii sincer și nepărtinitor cu tine însuți. Înainte de a 
citi mai departe, fă-ți timp, chiar acum să te rogi și cere-I lui Dumnezeu să îți arate în mod clar 
care este rezolvarea acestor probleme. 
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Capitolul 2: 

Soluții pe care le încercăm 

_________________________________________________________________________ 

Atunci când suntem confruntați cu o problemă, nu stăm pasivi și inactivi. Încercăm să găsim 
soluția. Nu dorim să avem probleme ca cele pe care le-am menționat în primul capitol. Așa că 
încercăm să găsim o soluție și acționăm conform ei. 

Unele din aceste soluții sunt de mare folos și nu trebuie neglijate. Cu toate acestea, pot fi rele 
dacă devin înlocuitorul acelei rezolvări pe care Dumnezeu vrea ca noi să o vedem, să o înțelegem 
și să o punem în practică. 

➢ Spunem altora problemele noastre și ascultăm sugestiile lor.

➢ Ascultăm predicatori, sau audiem casete cu ceea ce credem că ar fi de ajutor pentru
situația noastră.

➢ Căutăm cărți despre problemele noastre și le citim cu nerăbdare.

➢ Încercăm diferite metode care ne-ar aduce biruința și acționăm conform celor două, trei,
patru puncte ale metodei.

➢ Ne rugăm, desigur, ca Pavel în 2 Corinteni 12:8 și cerem lui Dumnezeu să îndepărteze
necazul de la noi.

Cu toate acestea, de cele mai multe ori, după ce am încercat una, două sau trei din aceste 
soluții, problema este încă acolo, mai grea ca niciodată; și ne simțim prea neputincioși să mai 
rezolvăm ceva. 

Apoi sunt alte reacții sau „soluții” la care apelăm uneori și nu sunt de niciun folos. Mai mult, 
sunt dăunătoare. 

➢ Ne îngrijorăm și iar ne îngrijorăm din cauza problemei până ne îmbolnăvim chiar.

➢ Ne cuprinde amărăciunea și răzvrătirea. De ce mi se întâmplă tocmai mie un astfel de
lucru?

➢ Încercăm să manipulăm oamenii și împrejurările pentru a schimba situația.

➢ Aruncăm vina și criticăm pe alții, sau uneori, pe noi înșine.

➢ Renunțăm la lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu și încercăm să fugim din fața
problemelor. Cu toate acestea, de obicei, de aici se creează alte probleme.

➢ Mergem în altă lucrare ce pare mai atractivă și cu mai puține probleme. Iarba de
cealaltă parte a gardului pare mai verde decât cea pe care călcăm.

Trebuie să ne dăm seama că avem o problemă mai mare decât toate cele menționate până 
acum. Aceasta este problema de bază și este cea care ne împiedică să rezolvăm celelalte 
probleme. Cred că dacă găsim rezolvarea la această problemă vom avea răspunsul la toate 
problemele noastre. 

Problema noastră de bază este faptul că suntem atât de egocentrici și egoiști. Mulți dintre noi 
sunt astfel – chiar și cei care L-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor. Privim mereu la noi înșine, 
la problemele noastre, la dificultățile noastre, la munca noastră, la viitorul nostru, la sănătatea 
noastră. Atenția noastră este concentrată doar asupra noastră și privim totul prin filtrul egoismului. 
Lucrul acesta este valabil de multe ori și în rugăciunea noastră. Gândiți-vă cât de des folosim în 
rugăciune cuvintele „eu”, „al meu”, „noi”, „nouă” și „al nostru”. Este atât de ușor să ne gândim doar 
la noi și la nevoile noastre. Chiar multe din cărțile pe care le citim – și multe din best-sellurile 
creștine contemporane – au ca temă persoana noastră și cum putem ajunge la succes în viața 
noastră personală, în serviciul nostru și în anumite situații în familie. 

Ciudat este că cu cât ne concentrăm mai mult atenția asupra noastră și asupra problemelor 
noastre, cu atât mai mari par să devină aceste probleme, și cu atât mai greu pare de găsit soluția. 

De ce? Pentru că gândurile și atenția noastră sunt concentrate asupra unei direcții greșite. 
Sunt concentrate asupra noastră în loc să fie îndreptate spre Dumnezeu. 
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Înainte de a merge mai departe, te rog, oprește-te și cercetează-te: este adevărat lucrul 
acesta? Privești problemele tale din punctul tău de vedere? Ești cumva egocentric în felul tău de a 
gândi, de a planifica sau chiar în rugăciunea ta? 

Mărturisesc că aceasta a fost realitatea în viața și lucrarea mea mulți ani și acesta a fost felul 
în care am reacționat de obicei la dificultăți și probleme. Vă mai mărturisesc și faptul că 
egocentrismul meu nu a dus la rezolvarea problemei. 

Prin urmare, am căutat după acești ani soluția lui Dumnezeu. Cred că am găsit acea soluție și 
am încercat, cât de mult am putut, să o pun în practică. Și a dat rezultat! 

 

Pentru gândire și reflectare 

Reflectează asupra ultimelor săptămâni și asupra problemelor cu care te-ai confruntat. Ești 
conștient cât de egocentric ai fost în gândire, în planurile tale sau chiar în rugăciune? Cât de des 
ai folosit cuvintele „eu”, „al meu”, „noi”, „nouă” și „al nostru”? Ești conștient de această problemă 
de bază și atât de gravă în abordarea altor probleme ale tale? 
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Capitolul 3: 
Soluția Iui Dumnezeu 

______________________________________________________________________________ 

Aceste două capitole care urmează sunt esența, inima acestei cărți; și vă rog să le citiți cu 
multă atenție și cu rugăciune. 

Voi începe cu o propoziție simplă, dar extrem de reală: Ceea ce suntem, cum ne rugăm, cum 
ne închinăm, cum evanghelizăm, cum trăim și cum facem față problemelor – toate depind de con-
ceptul sau înțelegerea noastră despre Dumnezeu. 

➢ Cum Îl vedem noi pe El. (Desigur nu în mod literal cu ochii aceștia; ci prin înțelegerea
noastră în urma studierii Cuvântului Lui.)

➢ Cât de bine Îl cunoaștem pe El.

➢ Cât de constant ne concentrăm atenția asupra Lui.

Doctorul Tozer afirmă în cartea sa, „Cunoașterea Celui Preasfânt”: 

„Ceea ce înțelegem despre Dumnezeu, imaginea pe care o avem despre El este cel mai important 
lucru din tot ce ne caracterizează. 

Felul în care Îl vede pe Dumnezeu, în adâncul inimii lui, determină esența fiecărui om. 

O concepție corectă despre Dumnezeu este lucrul de bază pentru o trăire creștină autentică. 
Închinarea este la fel de vitală pentru trăirea noastră, cum este temelia pentru întreg templul. 

Conceptul de măreție este atotcuprinzător, dar a dispărut din atenția rasei umane. Omul se 
concentrează acum doar asupra propriei persoane. Umanismul cu formele lui variate a înlocuit 
teologia ca cheie a înțelegerii problemelor vieții. 

Omul care ajunge să aibă o credință autentică în Dumnezeu este despovărat de zece mii de 
probleme temporale. 

Părerea mea este că acum în secolul douăzeci, felul în care creștinii Îl percep pe Dumnezeu este 
atât de decadent și sub demnitatea Celui Prea Înalt, încât pentru credincioșii autentici are 
dimensiunile unei calamități naturale.” 

Când am citit prima dată aceste lucruri și mai ales ultimele, prima reacție a fost de 
neîncredere. Am înțeles că doctorul Tozer spune că cea mai mare problemă astăzi este că cei 
mai mulți dintre noi, creștinii, nu știm cu adevărat cum este Dumnezeu. Mi-am pus mie însumi 
întrebarea: poate fi aceasta adevărat? Este adevărat și pentru mine? 

M-am gândit la aceste lucruri, m-am gândit la mine și am ajuns la concluzia că cele spuse de
doctorul Tozer sunt adevărate – în mod absolut! Problemele de bază pe care le avem toți sunt: 

➢ Nu știm cu adevărat atât de mult despre Dumnezeu cât ar trebui să știm.

➢ Nu ne îndreptăm gândurile asupra Lui cum ar trebui. Ne concentrăm atenția asupra
noastră, asupra problemelor noastre, asupra altor oameni – dar nu asupra lui
Dumnezeu.

Dr. J. I. Packer în excelenta carte „Să-L cunoaștem pe Dumnezeu” face afirmații similare cu 
cele de mai sus: 

„Ignorarea lui Dumnezeu – ignorarea căilor Lui cât și a practicării părtășiei cu El – stă la rădăcina 
celor mai multe slăbiciuni ale bisericii de astăzi.”  

Charles Spurgeon, în primele lui zile ca pastor baptist în Londra a spus: 

„Cred că Dumnezeu este obiectul de studiu potrivit pentru aleșii lui Dumnezeu; studiul cel 
mai nimerit pentru un creștin este Dumnezeirea. ... Nimic nu va lărgi într-atât intelectul, nici 
nu va amplifica întreg sufletul omului, ca cercetarea continuă, serioasă și pioasă a mărețului 
subiect al Dumnezeirii.” (Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pag. 19,20) 

Să ne gândim din nou la cele scrise în capitolele 1 și 2. Ce fac atunci când sunt confruntat cu 
o problemă în viața sau lucrarea mea? Aproape întotdeauna îmi plâng de milă; sau dau vina pe
altcineva pentru necazul meu; sau spun altora despre problemele mele; sau fac un plan să scap
de necaz și în acest timp mă îngrijorez și mă simt groaznic.

Este acest lucru adevărat și pentru tine? Când am o problemă mă rog și vin înaintea lui 
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Dumnezeu – dar deseori aceasta este ultima scăpare și numai după ce am reacționat întâi în 
câteva din felurile pe care le-am menționat mai înainte. 

Problema mea de bază este, repet, faptul că sunt egocentric și de aceea mă concentrez 
deseori asupra mea. Dumnezeu dorește de la mine tocmai contrariul acestor lucruri. Dumnezeu 
dorește ca eu să-mi schimb felul de a gândi. Dumnezeu dorește ca eu în orice situație să-mi 
concentrez atenția asupra Lui ca primă reacție în necaz și nu ca o ultimă scăpare. Această 
schimbare a gândirii cere mult timp, răbdare și efort. Nu are loc peste noapte, dar trebuie să luăm 
startul – astăzi. 

Cu cât ne vom concentra atenția mai mult asupra Lui, El fie că va îndepărta problema de la 
noi, fie că, de cele mai multe ori, ne va da putere să rezolvăm problema. 

La prima vedere pare paradoxal. Cu cât mă gândesc mai mult la ele, cu cât mă îngrijorez mai 
mult, cu cât chiar mă rog mai mult pentru problemele mele – cu atât ele par mai mari și eu mai 
neputincios să le fac față. Dar cu cât mă gândesc mai puțin la ele, cu cât mă concentrez mai puțin 
asupra problemelor mele și îmi îndrept gândurile asupra lui Dumnezeu – cu atât mai mici devin 
problemele și eu mai sunt capabil să le fac față. 

Nu pare să aibă sens (din punct de vedere omenesc). Dar aceasta este soluția lui 
Dumnezeu. Cum se poate acest lucru din punct de vedere practic? Ne vom ocupa de aceasta în 
capitolul următor. 

 

Pentru gândire și reflectare 

Citește din nou cele spuse de dr. Tozer la pagina 10. Care este reacția ta față de aceste 
afirmații? Ai și tu nevoie să cunoști mai multe despre Dumnezeu și să-L cunoști pe EL mai bine? 
Ai învățat să îți concentrezi atenția asupra Lui mai degrabă decât asupra problemelor tale sau 
asupra altor oameni? Vrei din toată inima să faci lucrul acesta indiferent ce ar urma sau cât te-ar 
costa? 

Oricare este răspunsul tău, înainte de a citi mai departe, e necesar să ne oprim și fiecare, 
personal, să își răspundă la câteva întrebări vitale: 

➢ Înțeleg eu clar că Domnul Isus a murit pe cruce pentru păcatele mele? (1 Corinteni 
15:3) 

➢ M-am întors de la păcat și de la căile mele păcătoase? (Fapte 26:20) 

➢ M-am încrezut în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor personal? (Fapte 16:31) 

➢ Știu că păcatele mele sunt iertate pentru veșnicie? (Fapte 13:38 și 39) 

➢ Sunt eu conștient de faptul că sunt o făptură nouă în Cristos Isus? (2 Corinteni 5:17) 

Conținutul acestei cărți va fi irelevant pentru oricare din cititorii care nu au făcut pasul inițial al 
primirii Domnului Isus Cristos ca Mântuitor, și prin urmare, nu au început să Îl cunoască pe El.  
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Capitolul 4: 

Ce ne învață Biblia 

Am spus în capitolul 3 că Dumnezeu dorește ca noi să facem trei lucruri: 

1. Să Îl vedem pe El (la nivelul înțelegerii) mai clar și așa cum este El în realitate.

2. Să Îl cunoaștem pe El mai mult și mai mult în mod personal.

3. Să ne concentrăm asupra Lui în orice situație.

Cred că aceasta este ordinea cronologică a acestor trei pași. Prima mea responsabilitate este 
să am o concepție clară și corectă, o înțelegere a lui Dumnezeu și a ceea ce este El. În al doilea 
rând, pe baza a ceea ce am văzut și am învățat, trebuie să vin înaintea Lui într-un mod intim, 
personal. Apoi, în al treilea rând, în mod deosebit când mă confrunt cu probleme, să mă îndrept la 
Acela pe care acum Îl văd clar și Îl cunosc într-un mod intim, apropiat. 

Să privim la câteva versete biblice, pasaje și exemple care explică și accentuează ceea ce am 
prezentat în linii generale până aici. Aceste lucruri ne vor arăta cât de important și cât de necesar 
este pentru noi să știm mai multe despre Dumnezeu și să Îl cunoaștem pe El mai bine. 

Învățătura generală a Scripturii 

În loan 17:3 Domnul Isus Se roagă Tatălui: „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască 
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Cristos, pe care L-ai trimis Tu.” Primul rezultat 
al cunoașterii Lui Dumnezeu (prin Isus Cristos) este viața veșnică. 

În Ieremia 9:23-24 citim: „Așa vorbește Domnul: înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, 
cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să se 
laude că are pricepere și că Mă cunoaște.” Să-L cunoaștem pe Dumnezeu este cel mai 
important scop pe care Dumnezeu l-a pus în fața noastră și trebuie să fie prioritatea noastră 
supremă. 

Cea mai mare dorință a lui Moise a fost să-L cunoască pe Dumnezeu. El s-a rugat în Exodul 
33:13 „Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi 
cunoaște”. Și din nou el se roagă în Exodul 33:18: „Arată-mi slava Ta!” 

David a avut aceeași dorință și o exprimă de multe ori în psalmi. El se roagă în Psalmul 63 
versetul 1: „Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după 
Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă.” Rugăciuni similare 
găsim în Psalmul 27:4 și Psalmul 42:1-2. 

Apostolul Pavel a scris în Filipeni 3:8 „privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul 
nespus de mare al cunoașterii lui Isus Cristos, Domnul meu.” și în versetul 10 „și să-L cunosc pe 
EI și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui”. 

Învățătura Domnului Isus 

În perioada în care a fost cu ucenicii și i-a pregătit pentru misiunea dificilă care le sta înainte, 
Domnul Isus i-a îndemnat, ba mai mult, le-a poruncit în Matei 6:25-34, să nu se îngrijoreze. El știa 
că vor avea de înfruntat multe probleme și dorea ca ei să aibă o reacție corectă în fața 
problemelor. Îngrijorarea este o reacție greșită. Mai mult, îngrijorarea e păcat! El le-a poruncit să 
nu se îngrijoreze: 

➢ despre ceea ce vor mânca sau vor bea (versetele 25,31)

➢ despre ceea ce vor îmbrăca (versetele 25, 28-31)

➢ despre înălțimea sau înfățișarea lor (versetul 27 )

➢ despre lungimea vieții lor (versetul 27)

➢ despre ziua de mâine (versetul 34)
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El le-a arătat și motivul pentru care nu trebuie să se îngrijoreze,  și i-a învățat două adevăruri 
simple despre Dumnezeu. Pe baza acestor două adevăruri le-a spus să nu se îngrijoreze. 

1. În versetul 26, El spune: „Tatăl vostru cel ceresc Ie hrănește (păsările). Oare nu 
sunteți voi cu mult mai de preț decât ele?” Cu alte cuvinte, aveți un Tată Ceresc 
care vă poartă de grijă. 

2. În versetul 32, El spune: „Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele.” Cu 
alte cuvinte, aveți un Tată Ceresc care cunoaște toate nevoile voastre. 

Prin urmare, de ce ne îngrijorăm? Ațintiți-vă privirile spre Tatăl vostru cel Ceresc. 

 

Mărturia lui Iosif 

Iosif a fost unul din cei mai fini și cei mai evlavioși oameni ai Vechiului Testament. Cu toate 
acestea el a avut de înfruntat problemă după problemă: 

➢ A fost disprețuit și criticat de frații lui. 

➢ A fost aruncat într-o groapă, apoi vândut ca sclav. 

➢ A fost ispitit de soția stăpânului său. 

➢ A fost aruncat în închisoare pentru o acuzare mincinoasă și neîntemeiată. 

➢ A fost uitat de cel pe care-l ajutase și care îi promisese să-i faciliteze eliberarea. 

Multele necazuri prin care a trecut ar fi fost un bun motiv pentru ca Iosif să fie înverșunat, 
dezamăgit și nenorocit. Dar mai degrabă vedem că, în ciuda multor probleme, el părea așa de 
calm, așa de netulburat, așa de liniștit și plin de pace și când s-a ivit prilejul să se răzbune, așa de 
iertător. Care este explicația? Iosif însuși ne dă răspunsul: 

Geneza 45:5 „Dumnezeu m-a trimis” 

Geneza 45:7 „Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră” 

Geneza 45:8 „nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu” 

Geneza 50:20 „Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în 
bine, ca  să împlinească ceea ce se vede azi, și anume, să scape viața unui popor în mare număr.” 

Iosif avea un concept și o înțelegere clară a lui Dumnezeu, așa cum este El. El a înțeles că EL 
este Dumnezeu, Suveranul care are puterea peste oricine și orice. A ajuns să aibă ochii ațintiți 
asupra lui Dumnezeu și nu asupra împrejurărilor, nu asupra problemelor, nu asupra celor care i-au 
făcut rău; ci asupra Lui Dumnezeu Însuși – Domnul, Atotînțeleptul Dumnezeu. Și rezultatul a fost 
pace și mulțumire. El a învățat unul din cele mai mari adevăruri teologice pe care le poate învăța 
cineva. Orice ni se întâmplă are una din cele două explicații de mai jos: 

1. fie că Dumnezeu a trimis acest lucru – la fel cum a trimis furtuna și peștele pentru 
a se înțelege cu neascultătorul Iona (Iona, capitolul 1). 

sau 

2. Dumnezeu a îngăduit acest lucru – la fel cum a îngăduit lui Satana să atace pe 
Iov, slujitorul credincios (Iov capitolele 1 și 2). 

Dacă ar fi o a treia explicație, Dumnezeu nu ar fi suveran și nu ar avea control asupra 
lucrurilor. 

Din același punct de vedere, Pavel a scris în Romani 8:28: „...știm că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați 
după planul Său.” Dacă înțelegem aceste lucruri, și noi, ca și Iosif, vom ajunge mai plini de 
bucurie și nu mai plini de amărăciune. 
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Mărturia lui Isaia 

Isaia arată în Isaia capitolul 6 cum l-a chemat Dumnezeu în lucrare ca profet pentru poporul 
lui. Chemarea lui Dumnezeu este în versetele 8 și 9: 

„Am auzit glasul Domnului întrebând: «Pe cine să trimit, și cine va merge pentru Noi?» 
Eu am răspuns: «Iată-mă! Trimite-mă!»” 

Dar înainte ca să îl cheme pe Isaia în această lucrare, Dumnezeu a dorit ca Isaia să Îl vadă 
mai clar, să Îl cunoască mai îndeaproape. Așa că în versetul 1 citim: „În anul morții împăratului 
Ozia, am văzut pe Domnul...” Era ca și cum Domnul ar spune lui Isaia: „Te voi chema în slujba 
Mea; te voi unge ca profet. Dar tu nu ești gata încă pentru asta. Întâi vreau să Mă vezi și să Mă 
cunoști. Apoi vei fi pregătit – pregătit pentru orice!” 

Același lucru este valabil pentru tine și pentru mine. Dumnezeu dorește ca noi să 
evanghelizăm copiii. Dar, înainte de toate, mai important decât orice altceva, El dorește ca noi să 
Îl vedem (așa cum este descris în Cuvântul Lui) și să Îl cunoaștem. Atunci vom fi gata pentru 
lucrarea noastră și pentru problemele cu care ne vom confrunta. Dumnezeu i-a descoperit aici lui 
Isaia trei lucruri despre El: 

1. Suveranitatea Lui – „am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt 
și  poalele mantiei Lui umpleau templul” (versetul 1). 

2. Sfințenia Lui – „Strigau unul la altul și ziceau: «Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul 
oștirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!»” (versetul 3). 

3. Puterea Lui – „Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de 
fum” (versetul 4). 

Isaia n-a uitat niciodată ce a văzut în ziua aceea. Aceste adevăruri apar mereu în cartea Isaia 
și l-au ajutat să rămână ferm când a fost confruntat cu problemele despre care îl avertizase 
Dumnezeu în versetele 9 și 10. Dumnezeu îi spusese că oamenii nu-i vor da atenție și nu vor 
asculta mesajul lui. Într-un astfel de timp, în mijlocul unor astfel de probleme, el avea nevoie să Îl 
vadă pe Dumnezeu din nou și din nou, să își concentreze toată atenția asupra suveranității, 
sfințeniei și puterii lui Dumnezeu. 

Poate că Isaia s-a gândit la ce a văzut în capitolul 6 atunci când a scris versetele 3 și 4 din 
Isaia 26: „Celui cu inima tare Tu îi chezășuiești pacea; da, pacea căci se încrede în Tine. 
Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor.” (În limba 
engleză versetul s-ar traduce: „Tu ții în pace deplină pe cel care are gândurile ațintite spre 
Tine.”) 

Cu cât îmi ațintesc mai mult gândurile asupra lui Dumnezeu, cu atât mă voi bucura mai mult 
de pacea Lui.  

 

Mărturia lui Daniel 

În Daniel 11:32 citim: „Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne 
tari și vor face mari isprăvi” sau cum spune o altă traducere: „vor rămâne fermi și vor trece la 
acțiune”. Prima consecință a cunoașterii lui Dumnezeu este corelată cu „apărarea”, iar a doua cu 
„atacul”. Cunoașterea lui Dumnezeu ne va ajuta în aceste două domenii ale vieții și lucrării 
noastre. 

➢ Cu cât Îl cunosc mai bine pe Dumnezeu, cu atât voi fi mai puternic și mai capabil să 
rezist tuturor piedicilor din viață și lucrare. 

➢ Cu cât Îl cunosc mai bine pe Dumnezeu, cu atât voi fi mai bine pregătit să lucrez 
pentru Domnul și să fiu perseverent și activ în lucrarea Lui. 

Cât de reale au fost aceste două consecințe în viața persoanei care a scris despre ele! 
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Concluzie 

Cu cât tu și eu Îl vom cunoaște mai bine pe Dumnezeu, așa cum este El, și cu cât ne vom 
concentra mai mult gândurile asupra Lui, cu atât vom avea mai multă pace, vom rezolva 
problemele cu care ne confruntăm în lucrare și cu atât ne vom îngrijora mai puțin. 

 

Pentru gândire și reflectare 

Ești o persoană care se îngrijorează mereu? Știi că îngrijorarea este păcat (Matei 6:25,31,34), 
că îngrijorându-te nu câștigi nimic (Matei 6:27), că îngrijorarea arată lipsa credinței (Matei 6:30) și 
că este o mărturie rea (Matei 6:32) – și totuși te îngrijorezi tot timpul. 

Meditează asupra învățăturii Domnului Isus din Matei 6:26,32: „Ațintiți-vă ochii asupra Tatălui 
vostru Cel Ceresc și nu asupra problemelor. Atunci veți avea dorința și puterea să nu vă 
îngrijorați.” 
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Capitolul 5 
Scopurile pe care trebuie să le avem 

 

Care ar trebui să fie scopurile noastre în ce Îl privește pe Dumnezeu, în lumina capitolelor 
anterioare? 

Noi trebuie să Îl vedem pe Dumnezeu 
așa cum este El în realitate 

E clar că nu e posibil pentru noi, cei de astăzi să Îl vedem pe Dumnezeu cu ochii noștri așa 
cum L-au văzut Moise, Isaia sau Ezechiel. De aceea, când spun că noi trebuie să Îl vedem pe 
Dumnezeu (atât în acest capitol, cât și în cele ce vor urma) mă refer la conceptul mental sau la 
nivelul de înțelegere al lui Dumnezeu, la care El vrea ca noi să ajungem. 

Este de asemenea evident că noi, ființe umane, creatura Lui, nu putem înțelege deplin și nici 
vedea pe Dumnezeul și Creatorul nostru cu o claritate absolută. El este atât de nemărginit! Dar 
scopul nostru ar trebui să fie să creștem în cunoașterea Dumnezeirii. 

Cum putem să Îl vedem pe Dumnezeu mai bine, să Îl înțelegem mai bine? Dumnezeu S-a 
descoperit în Cuvântul Lui – Biblia. EL ne-a dat Biblia pentru trei motive: 

1. Să ne arate cum este El. 

2. Să ne arate cum suntem noi. 

3. Să ne arate cum putem deveni ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, prin mântuire și 
sfințire. 

De aceea scopul primar al Bibliei este să ne reveleze cum arată Dumnezeu. Un concept 
corect asupra lui Dumnezeu este temelia pentru tot ce urmează. De aceea și pentru aceleași 
motive, primul scop în învățătura biblică cu care venim înaintea copiilor, ar trebui să fie acela de a 
le arăta cum este Dumnezeu. 

Dacă doctorul Tozer are dreptate (și eu cred că are), în cartea sa „Cunoașterea Celui Sfânt”, 
el spune că cea mai mare problemă a bisericilor contemporane este că atât de mulți creștini nu 
știu cu adevărat cum arată Dumnezeu. 

Tu și eu putem rezolva această problemă studiind Cuvântul lui Dumnezeu și punându-ne 
întrebarea: „Ce mă învață acest verset (pasaj) despre Dumnezeu?” 

De multe ori noi citim în Biblie într-un mod egocentric. Căutăm o promisiune care să ne ajute 
de-a lungul unei zile, sau să ne ajute să facem față problemelor prin care trecem. Căutăm un ver-
set care să ne încurajeze și să ne ajute să mergem mai departe. Biblia este plină de promisiuni și 
încurajări și mulțumim Lui pentru ele. Dar scopul nostru în citirea Bibliei nu ar trebui să fie să 
găsim ceva pentru noi înșine, ci să găsim ceva despre Dumnezeu. S-ar putea să fie un adevăr 
„vechi” care ni se revelează cu o nouă prospețime; poate fi un adevăr nou pe care nu l-am văzut 
mai înainte; poate fi un adevăr pe care e nevoie să îl vedem și să îl înțelegem mai clar. Dar acesta 
este lucrul pe care îl urmărim: să-L vedem și să Îl înțelegem pe Dumnezeu așa cum este El în 
realitate. 

Una din cele mai mari bucurii din viața mea, și de mare ajutor pentru lucrarea mea, a fost 
când am văzut pentru prima dată acum 15 ani că Dumnezeu este Stăpânul în modul cel mai 
adevărat și absolut cu putință. Ca lucrător creștin „full time” și ca lider al unei misiuni am crezut 
întotdeauna în suveranitatea lui Dumnezeu într-un mod teoretic. Dacă cineva m-ar fi întrebat l-aș fi 
asigurat despre credința mea în acest mare adevăr. Dar mulți ani acest adevăr a fost pentru mine 
mai mult teoretic decât practic. 

Acum 15 ani predam la un Colegiu Biblic în Elveția. Eram cu mașina în drum spre Colegiu. 
Era iarnă și drumurile erau pline de gheață acoperită cu zăpadă. Mașina a intrat în derapaj și eu 
am fost rănit. În loc să ajung la Școala Biblică am ajuns la spital! 

În drum spre spital l-am rugat pe șoferul ambulanței să oprească puțin la Kilchzimmer, unde 
erau birourile pentru Europa ale misiunii Child Evangelism Fellowship unde lucram și locuiam eu 
și soția. Doream să spun soției ce se întâmplase și unde merg. M-am gândit să iau și o carte din 
birou să am ce citi în spital. Nu mă puteam împăca cu gândul unui pat de spital fără să am ceva 
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de citit. Am luat repede o carte pe care nu o citisem până atunci și m-am întors la ambulanță. Titlul 
cărții era „Romani – Ispășire și Justificare: o expunere a capitolelor 3:20 - 4:25” de dr. Martin Lloyd 
Jones. Cât am stat în spital și am citit acea carte am descoperit adevăruri pe care nu le știusem, 
nici nu le înțelesesem înainte. Am cercetat apoi Biblia și am descoperit că așa era: aceste 
adevăruri erau prezentate în ea. Unul din acele adevăruri este suveranitatea absolută și completă 
a lui Dumnezeu; că El este Suveran, Domn și Stăpân peste toți oamenii, peste toate împrejurările, 
peste toată creatura Sa. El lucrează după un plan și nimeni sau nimic nu-L pot împiedica sau opri. 

Studiind am început să văd și să înțeleg acest mare adevăr și pas cu pas am ajuns să cred în 
El din toată inima. L-am văzut pe Dumnezeu așa cum este El în realitate – Suveran, Atotputernic. 
A fost un moment de cotitură în viața mea. Când am înțeles și am crezut în suveranitatea lui 
Dumnezeu, am început să învăț cum pot să las totul în siguranță în mâinile Lui. Crezusem 
întotdeauna în suveranitatea lui Dumnezeu într-un mod teoretic, dar acum am început să o văd și 
să o înțeleg într-un mod clar și practic. El Își va împlini întotdeauna scopurile. El știe ceea ce face. 
El nu are nevoie de mine, nici nu depinde de mine. Dar eu am nevoie de El și depind de El. Când 
am un Dumnezeu ca acesta de ce m-aș îngrijora sau m-aș întrista? 

Ce schimbare are loc în viața noastră atunci când îl vedem pe Dumnezeu, în Cuvântul Lui,  
așa cum este El cu adevărat! Ca rezultat al acestui nou nivel de înțelegere am ajuns să 
experimentez o nouă pace în împrejurări dificile, o nouă încredere în rugăciune și evanghelizare și 
o nouă adâncime în viața mea de rugăciune și slujire. Toate acestea nu au avut loc deodată, 
instantaneu. Nu a fost o criză. A fost un proces care, spun cu mulțumire, continuă până în ziua de 
astăzi. 

Charles Spurgeon a spus că al doilea mare adevăr pe care l-a învățat în viața lui (după 
adevărul jertfei ispășitoare a lui Cristos pe cruce) a fost adevărul despre suveranitatea lui 
Dumnezeu. El a spus că ziua în care a învățat prima dată acest adevăr a fost ziua în care „băiatul 
a devenit bărbat”.  

Să fie acesta și scopul nostru: să îl vedem pe Dumnezeu așa cum este El cu adevărat, așa 
cum ni se descoperă în Cuvântul Lui, să vedem și să înțelegem nu numai adevărul suveranității 
Lui, ci și multe alte adevăruri pe care El ni le descoperă despre Sine. 

 

Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu  
într-un mod personal, tot mai bine 

Este bine și necesar să știm cum arată Dumnezeu. Cu toate acestea este doar primul pas. Pe 
baza a ceea ce știm despre El, următorul pas este să-L cunoaștem pe El tot mai bine și într-un 
mod tot mai personal. Biblia ne arată în mod clar posibilitatea și importanța cunoașterii lui 
Dumnezeu. Iată doar câteva din versetele și pasajele la care ne-am referit deja: 

Exod 33:13: „Acum dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi 
cunoaște”. 

Psalmul 9:10: „Cei ce cunosc Numele Tău (Numele lui Dumnezeu este echivalent cu Natura Sa), 
se încred în Tine.” 

Psalmul 36:10: „… întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce Te cunosc.” 

Psalmul 46:10: „Opriți-vă, și să știți că Eu sunt Dumnezeu.” 

Ieremia 9:24: „Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște.” 

Daniel 11:32: „Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor 
face mari isprăvi.” 

Osea 6:6: „Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de 
tot!” 

loan 10:14: „Eu... îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine.” 

loan 17:3: „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și 
pe Isus Cristos, pe care L-ai trimis Tu” (cunoscându-L pe Tatăl și pe Fiul).“ 

loan 14:7: „Dacă M-ați fi cunoscut pe Mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl veți 
cunoaște; și L-ați și văzut.” 

Efeseni 1:17: „Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh 



19 

 

de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui.” 

Filipeni 3:8: „Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de 
mare al cunoașterii lui Isus Cristos, Domnul meu.” 

Filipeni 3:10: „Și să-L cunosc pe El” (Acest verset a fost scris de Pavel la 30 de ani după ce s-a 
convertit și după întâlnirea lui cu Cristos.) 

2 Timotei 1:12: „… căci știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească 
ceea ce I-am încredințat până în ziua aceea.” 

2 Petru 1:2: „Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului 
nostru Isus Cristos!” 

2 Petru 3:18: „… ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus 
Cristos.” 

1 loan 5:20: „și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce 
este adevărat adică în Isus Cristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică.” 

Principiul cunoașterii lui Dumnezeu și al răspunderii noastre pentru acest lucru este ilustrat și 
în anumite imagini prezentate în Biblie care arată relația dintre Dumnezeu și noi. 

➢ Efeseni 5:22-32 – El este Soțul; noi suntem soția. El ne iubește, noi ascultăm. 

➢ Evrei 12:5-11 – El este Tatăl; noi suntem copiii. El ne pedepsește, noi creștem. 

➢ Matei 25:14-46 – El este împăratul; noi suntem supușii. El ne poruncește, noi slujim. 

➢ loan 10:1-18 – El este Păstorul; noi suntem oile. El ne conduce, noi ÎI urmăm. 

În toate relațiile prezentate mai sus avem nevoie să ajungem să Îl cunoaștem pe El mai mult 
și mai adânc – ca Soțul nostru, Tatăl nostru, Conducătorul nostru și Păstorul nostru. 

Este interesant faptul că Biblia folosește cuvântul „cunoaște” de multe ori pentru a explica 
relația noastră cu Dumnezeu. Învățătura Bibliei este că Dumnezeu dorește ca noi să Îl cunoaștem 
pe El. Acest cuvânt este folosit deseori și în relațiile omenești. Noi cunoaștem oameni. Cum 
ajungem să îi cunoaștem pe oameni? Cu cât vom înțelege mai bine acest proces cu atât vom 
înțelege mai bine cum Îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Cum ajung să cunosc cu adevărat o 
persoană? 

➢ Citind despre ea. 

➢ Auzind despre ea. 

➢ Întâlnind-o în mod regulat. 

➢ Petrecând timp cu ea. 

➢ Vorbind cu ea. 

➢ Ascultând-o. 

➢ Având părtășie cu ea. 

Iată câțiva pași pe care trebuie să-i facem ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. 

➢ Citim despre El în Biblie. 

➢ Ascultăm ceea ce mărturisesc alții despre El. 

➢    Ne întâlnim cu El în mod regulat în părtășie cu El. 

➢    Petrecem timp cu El. 

➢ Vorbim cu El în rugăciune. 

➢ Ascultăm ce spune El în Cuvântul Lui. 

➢ Avem părtășie cu El.  

Cu cât vom persevera mai mult în aceste lucruri, cu atât ÎI vom cunoaște mai bine. 

În toți acești pași nu trebuie să uităm că Dumnezeu S-a revelat pe Sine prin Persoana Fiului 
Său, Domnul nostru Isus Cristos. În Evrei 1:1-3 citim: „După ce a vorbit în vechime părinților noștri 
prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit 
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prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin care a făcut și veacurile. El, care 
este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, 
a făcut curățirea păcatelor, și a șezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte”. 

De asemenea, scopul declarat al Domnului Isus Cristos și al lucrării Lui a fost să ne 
călăuzească și să ne aducă la Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc. „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine”, spune Isus în loan 14:6, iar în versetul următor: „Dacă M-ați fi cunoscut pe Mine, ați fi 
cunoscut și pe Tatăl Meu.” Din nou, în loan 17:26, Domnul Isus spune Tatălui: „Eu le-am făcut 
cunoscut Numele Tău și li-l voi mai face cunoscut.” 

Cunoașterea lui Dumnezeu începe la crucea lui Isus Cristos (loan 17:3) și noi suntem sfătuiți 
să „creștem în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos. A Lui să fie slava, 
acum și în ziua veșniciei. Amin.” (2 Petru 3:18). Atunci când ajungem să Îl vedem și să Îl 
cunoaștem pe Domnul nostru Isus Cristos, vedem și cunoaștem pe Dumnezeu. 

 

Noi trebuie să ne concentrăm atenția 
asupra lui Dumnezeu 

Când Îl văd și înțeleg pe Dumnezeu mai bine și ajung să-L cunosc mai mult sunt gata pentru 
următorul pas: schimbarea mentalității! Ce vreau să spun cu aceasta? 

Mă întorc din nou la problema de bază. Marea greșeală pe care o fac este că atunci când dau 
de un necaz mă concentrez asupra persoanei mele. Atenția îmi este concentrată asupra necazului 
și asupra altor oameni. Uneori gândurile mele se îndreaptă spre Dumnezeu. Dar trebuie să învăț 
că, în momentul în care sunt confruntat cu necazul, imediat cum apare o problemă, eu trebuie să 
îmi ridic ochii spre Dumnezeu și să îmi concentrez atenția asupra Lui. Să îmi concentrez atenția, 
adică eu vreau să învăț să îmi concentrez gândurile asupra lui Dumnezeu mai degrabă decât 
asupra mea sau a problemei mele sau asupra altor oameni. Îmi este ușor să fac lucrul acesta 
acum dacă am învățat deja mai multe despre El din Cuvântul Lui și dacă am ajuns la o părtășie 
adâncă cu Dumnezeu. 

 

Trebuie să îmi concentrez atenția asupra lui Dumnezeu 
atunci când citesc în Biblie 

 
Atunci când citesc în Biblie în timpul meu de părtășie, prima întrebare pe care ar trebui să mi-

o pun este: Ce mă învață acest verset/ pasaj/ capitol despre Dumnezeu? Dacă văd un adevăr 
despre Dumnezeu este bine să îl subliniez sau să îl notez. 

Să luăm de exemplu cartea Iona. De ce există în Biblie cartea lona? Care este scopul, care 
este țelul acestei cărți? Răspunsul este – în lumina a tot ceea ce am studiat – să ne învețe cum 
arată Dumnezeu. Cu toate acestea atât de des citim și vorbim altora despre această carte ca 
despre o carte ce ar vorbi despre Iona și despre noi înșine. Și totuși nu este chiar așa. Iona este o 
carte despre Dumnezeu. 

Capitolul 1 ne învață că Dumnezeu este perseverent. El nu renunță ușor la noi, ci continuă 
să lucreze în noi și să ne disciplineze în ciuda neascultării noastre. 

Capitolul 2 ne învață că Dumnezeu este prezent chiar și în burta unui pește mare. Pentru 
mine nu este o minune așa de mare că Iona a ajuns în burta peștelui, ci faptul că Dumnezeu era 
acolo, pregătit și așteptând să audă rugăciunea lui Iona. El este cu noi în necazurile noastre și 
este gata să ne asculte rugăciunile. 

Capitolul 3 ne învață că Dumnezeu este atotputernic. Pocăința și convertirea întregii cetăți 
Ninive este cu siguranță una din cele mai mari manifestări ale dragostei lui Dumnezeu. Noi putem 
avea încredere deplină că El își va duce planurile la bun sfârșit. 

Capitolul 4 ne învață că Dumnezeu este răbdător. Când Iona este supărat și stă bosumflat 
afară din cetatea pe care Dumnezeu a iertat-o, Dumnezeu nu l-a pedepsit. Ci El i-a vorbit 
îngăduitor și cu blândețe, i-a arătat de ce a făcut asta. Ce minunat este că Dumnezeu este la fel 
de răbdător și cu noi. 
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Trebuie să îmi concentrez atenția asupra lui Dumnezeu 

când mă rog 

Un exemplu bun de rugăciune în felul acesta este rugăciunea lui David din Psalmul 86. Acest 
psalm conține multe cereri, care sunt bazate pe trei mari adevăruri despre Dumnezeu pe care 
David le învățase.  

Cererile conținute în versetele 1-4 sunt bazate pe adevărul exprimat în versetul 5: „Căci Tu ești 
bun, Doamne,....“ 

➢ Dumnezeu este bun. Știu că El mă va asculta.

Cererile din versetele 6-9 sunt bazate pe adevărul exprimat în versetul 10: „Căci Tu ești mare,... ”. 

➢ Dumnezeu este mare. Știu că El îmi poate răspunde.

Cererile din versetele 11-14 sunt bazate pe adevărurile exprimate în versetul 15: „dar ... Tu ești un 
Dumnezeu îndurător.” 

➢ Dumnezeu este îndurător. Știu că El mă va ajuta.

Ce schimbare se produce în viața noastră de rugăciune când Îl vedem pe Dumnezeu așa cum 
este El cu adevărat și când ne concentrăm atenția asupra a ceea ce am învățat despre El. 

Trebuie să îmi concentrez atenția asupra lui Dumnezeu 

când sunt în necaz 

Ezechiel era un om tânăr, avea probabil 30 de ani. Dumnezeu îl pregătea pentru o misiune 
foarte dificilă, plină de probleme. Dumnezeu dorea ca El să meargă, nu la un popor străin sau într-
o țară străină, ci la poporul lui (Ezechiel 3:5); și El știa (și i-a spus și lui Ezechiel) că poporul nu-l 
va asculta (Ezechiel 3:7). Ce misiune dificilă! Ce problemă grea! Cum l-a pregătit Dumnezeu 
pentru o astfel de situație? Întâi Ezechiel a avut viziuni de la Dumnezeu (Ezechiel 1:1). 

➢ El a văzut imaginea unui tron (1:26) – reprezentând suveranitatea lui Dumnezeu (Psalmul
103:19, Apocalipsa 4:10-11).

➢ El a văzut imaginea unui om (1:26) – reprezentând harul lui Dumnezeu (loan 1:14, 2
Corinteni 8:9).

➢ El a văzut un foc (1:27) – reprezentând sfințenia lui Dumnezeu (Exod 3:2-6, Evrei 3:29).

➢ El a văzut imaginea unui curcubeu (1:28) – reprezentând credincioșia lui Dumnezeu
(Geneza 9:12-17).

➢ El a văzut deodată „arătarea slavei Domnului” (versetul 28).

După ce Ezechiel a văzut acestea, Dumnezeu l-a chemat și l-a trimis (2:1-3:12). Ezechiel a 
plecat unde fusese trimis (3:14), dar amărât și mânios. Nu era încântat de misiunea lui, pentru că 
era atât de încărcată cu probleme. Dar când din nou în versetul 23 vede slava și gloria lui 
Dumnezeu, așa cum o văzuse în capitolul 1, problemele nu mai contează, căci găsise soluția. 

Trebuie să îmi concentrez atenția asupra lui Dumnezeu 

când mă închin 

Vom studia această temă în continuare în acest capitol. Cu cât Îl cunoaștem mai mult pe 
Dumnezeu și cu cât ne concentrăm mai mult atenția asupra Lui: 

➢ cu atât vom înțelege mai mult Cuvântul Lui

➢ cu atât ne vom ruga mai bine
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➢ cu atât vom putea face față mai bine problemelor noastre, vom trăi pentru El și Îi vom 
sluji mai bine  

➢ cu atât Îl vom adora mai bine. 

 

Trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu 
– în duh și în adevăr 

Cum arată Dumnezeu? Cunoașterea Lui clară și adâncă și concentrarea atenției mele asupra 
Lui, ar trebui să aibă ca rezultat normal și natural închinarea mea. Cea mai importantă activitate, 
cea mai mare răspundere a unui creștin este să se închine Domnului. 

Dumnezeu îmi poruncește să mă închin Lui. 

„Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu 
podoaba sfințeniei!” (Psalmul 29:2). 

 

Isus Cristos mă învață să mă închin lui Dumnezeu: 

„Dumnezeu este duh, și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr” (loan 
4:24). 

Dumnezeu Tatăl dorește închinători. 

„… fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl” (loan 4:23). 

 

Închinarea este răspunsul normal și natural al credinciosului la ceea ce a învățat despre 
Dumnezeu. 

Citește 1 Cronici 29:10-13. 

 

Închinarea are multe elemente și componente. 

Am putea începe cu trei elemente principale: 

1. Eu învăț câte ceva despre Dumnezeu în timp ce citesc din Cuvântul Său. Trebuie să mă 
închin lui Dumnezeu bazat pe acest adevăr. Aceasta ne-a învățat Domnul Isus (loan 4:23-
24). 

Citind Cuvântul Lui, văd un adevăr despre Dumnezeu. Ar trebui apoi să mă închin Lui pe 
baza acelui adevăr revelat. De exemplu: 

➢ Dumnezeu este Suveran, sau  

➢ Dumnezeu mă iubește atât de mult, sau  

➢ Dumnezeu este sfânt. 

 

2. Ar trebui apoi să-I spun lui Dumnezeu ceea ce am văzut și învățat: 

➢ Doamne, Tu ești Stăpânul; ești atât de puternic, sau  

➢ Doamne Isuse, Tu ai murit pentru mine și ai plătit prețul pentru păcatul meu, sau  

➢ Dumnezeule Tată, Tu ești atât de curat și sfânt. 

 

3. Apoi în inima mea, ar trebui să Îl iubesc, să ÎI ador și să mă închin Lui în duh și pe baza 
adevărului pe care l-am văzut și l-am spus. Aș putea arăta aceasta dragoste și adorare în 
cuvinte ca: 

➢ Doamne, Tu ești Stăpânul. Mă plec înaintea Ta, Domnul meu cel mare și 
atotputernic. 
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➢ Doamne Isuse, Tu ai murit pentru mine, Îți mulțumesc și Te laud pentru aceasta. 

➢ Tată Ceresc, Cel Preasfânt, mă închin Ție, sfântul lui Israel. 

 

Mă pot închina Lui și printr-o stare de contemplare și adorare în liniște. 

 

Un exemplu biblic de închinare 

Psalmul 95 este un bun exemplu de închinare și ilustrează clar ceea ce am discutat mai sus. 
Psalmul conține trei părți principale: 

1. O declarație: Psalmistul a văzut și a învățat un mare adevăr despre Dumnezeu, și îl arată în 
versetul 3: „Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți 
dumnezeii.” 

2. O explicație: Ce vrea să spună psalmistul atunci când Îl numește pe Dumnezeu „mare”? Cum a 
învățat el acest adevăr? Dumnezeu i-a arătat că El este mare prin cinci lucruri. Dumnezeu este: 

➢ un Dumnezeu care creează (versetul 5) 

➢ un Dumnezeu atotputernic (versetul 4) 

➢ un Dumnezeu care poartă de grijă (versetul 7) 

➢ un Dumnezeu care cheamă (versetele 7,8) 

➢ un Dumnezeu care disciplinează (versetele 10,11). 

3. O aplicație: Fiecare adevăr trebuie să aibă o aplicație: Psalmistul vede trei aplicații ale 
adevărului: Dumnezeu este mare. 

➢ versetul 1, „Veniți să cântăm cu veselie Domnului,” 

➢ versetul 2, „Să mergem înaintea Lui cu laude,” 

➢ versetul 6, „Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea 
Domnului, Făcătorului nostru.” 

Închinarea este cea mai importantă activitate la care ne putem angaja. „Scopul final al omului 
este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El pentru totdeauna.” 

 

Pentru gândire și reflectare 

A fost un capitol lung acesta, nu-i așa? Iată concluziile: 

➢ Trebuie să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este El în realitate 

➢ Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu tot mai mult în mod personal 

➢ Trebuie să ne concentrăm atenția asupra lui Dumnezeu, în orice împrejurare 

• când citesc Biblia 

• când mă rog 

• când sunt în necaz 

• când mă închin 

➢ Trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în duh și adevăr. 

Recunoști aceste nevoi și în viața ta? Ești satisfăcut cu progresul tău în aceste domenii? 
Dorești cu adevărat să crești și să te dezvolți în fiecare din aceste patru domenii? Capitolul 
următor îți va arăta ce trebuie să faci. 
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Capitolul 6: 

Ce trebuie să facem? 

_________________________________________________________________________ 

Avem înaintea noastră patru scopuri formulate în mod clar: 

1. să-L vedem și să-L înțelegem tot mai clar pe Dumnezeu 

2. să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu 

3. să ne îndreptăm atenția spre Dumnezeu în orice împrejurare 

4. să ne închinăm lui Dumnezeu. 

Cum putem realiza aceste scopuri? Ce pași trebuie să facem în mod practic? Ar trebui să 
începem prin revizuirea câtorva din lucrurile pe care le-am învățat deja și totodată, să ne punem 
cinci întrebări simple. 

Care este scopul principal al Bibliei? 

Să ne descopere cum arată Dumnezeu. 

 

Cum ÎI putem vedea și înțelege tot mai clar pe Dumnezeu? 

Citind Biblia – având acel scop în minte. 

 

Avem un timp personal de închinare în fiecare dimineață? 

Sigur că avem. 

 

Ce trebuie să facem în timpul personal de închinare? 

Să citim Biblia și să ne rugăm. 

 

Care este scopul nostru atunci când citim Biblia în fiecare dimineață? 

De obicei pentru a găsi o promisiune, o încurajare, călăuzire, un verset biblic care să ne 
ajute de-a lungul zilei. 

Dar, așa cum am văzut, trebuie să ne revizuim întreaga filozofie și întregul mod de gândire. 
Noi ar trebui să citim Biblia în timpul personal de închinare. Dar în loc s-o citim din punctul nostru 
de vedere și al nevoilor noastre, trebuie să-I cerem lui Dumnezeu să folosească ceea ce am citit, 
arătându-ne ceva despre El. S-ar putea ca acesta să fie un nou adevăr pe care înainte nu l-am 
văzut. Ar putea fi un adevăr cunoscut deja, dar care acum revine cu prospețime. Poate fi un 
înțeles mai adânc, mai clar și deplin. 

Aceasta este cheia! Trebuie să-L studiem pe Dumnezeu! Teologie înseamnă „să studiezi 
despre, sau cuvinte despre Dumnezeu”. Deci trebuie să devenim mai teologi! În timpul nostru 
personal de părtășie vrem să descoperim sau să vedem un adevăr sau adevăruri despre 
Dumnezeu. Când devenim teocentrici (sau centrați în Dumnezeu) – în timpul studiului biblic, în 
viața de rugăciune, în slujirea noastră și în mijlocul problemelor – Dumnezeu ne binecuvântează 
într-un mod special și ne dă putere în rezolvarea problemelor. 

Vă amintiți cuvintele lui Daniel, „Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor 
rămâne tari, și vor face mari isprăvi” (Daniel 11:32)? Cu cât ne uităm mai mult la problemele 
noastre, vorbim despre ele, ne gândim și chiar ne rugăm pentru ele – cu atât sunt mai multe. Cu 
cât Îl înțelegem mai mult pe Dumnezeu, Îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne concentrăm atenția 
asupra lui Dumnezeu și ne închinăm Lui, problemele noastre se împuținează sau primim mai 
multă putere să le rezolvăm. 

Dorești să ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu în viață și în lucrare? Vrei să primești 
putere pentru a-ți rezolva problemele? Atunci cere-I lui Dumnezeu în timpul personal de închinare 
din fiecare dimineață, să te ajute să cunoști unele adevăruri despre El. 
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Aceasta este o comoară! 

Ți-ar place să ai o comoară? Aur, argint, diamante, rubine, smaralde? Această comoară este 
foarte valoroasă. Este ascunsă și trebuie căutată. Dar poate fi găsită de cei ce vor să o caute. 

Dorești să cauți comoara îngropată, începând de azi? Este o muncă grea! Dar comoara 
există, se găsește acolo în Cuvântul lui Dumnezeu și ne așteaptă pe mine și pe tine s-o găsim. Iar 
atunci când o vom găsi, Dumnezeu ne va binecuvânta prin ea. 

În timpul de părtășie personală din fiecare dimineață putem urma opt pași simpli și logici: 

➢ Roagă-L pe Dumnezeu să-ți arate ceva despre El. 

➢ Citește un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu. 

➢ Vezi ce se spune despre Dumnezeu – despre Persoana și Lucrarea Sa – în acest 
pasaj. 

➢ Subliniază tot ce ai văzut în Biblie sau scrie într-un carnețel pe care-l folosești pentru 
acest scop. 

➢ Gândește-te la adevărul pe care l-ai văzut și roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să-L 
cunoști mai bine în urma acestui adevăr. 

➢ Închină-te lui Dumnezeu pe baza acestui adevăr. Spune-I ce ai văzut la El, iar în inima 
ta iubește-L și adoră-L. 

➢ Continuă să te gândești la acest adevăr de-a lungul zilei. 

➢ Împărtășește-l și cu altcineva. 

Vă promit, dragi lucrători cu copiii, că dacă veți urma acești opt pași simpli în fiecare zi, 
Dumnezeu vă va binecuvânta și vă va ajuta în problemele voastre. Aceasta este soluția lui 
Dumnezeu. Este adevărata comoară! Înțelegi? Ești gata sa faci aceasta chiar de acum? 

 

Pentru gândire și reflectare 

Vrei să găsești comoara? Deschide Biblia la Psalmul 139. Care sunt cele trei mari adevăruri 
despre Dumnezeu care ne sunt arătate în acest psalm? Urmărește cu atenție cei opt pași amintiți 
mai sus. Observi cum pot influența aceste adevăruri viața și lucrarea ta și cum te ajută să te 
închini înaintea lui Dumnezeu? 
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Capitolul 7: 

Un plan pe care l-am putea urma 

______________________________________________________________________________ 

Primul plan posibil și unul care cere multă muncă și studiu se bazează pe studierea 
sistematică a atributelor, calităților și caracteristicilor lui Dumnezeu. Sunt multe asemenea 
atribute. Dr. Tozer în cartea sa de mare ajutor Cunoașterea Celui Preasfânt enumeră următoarele: 

➢ Atotexistența lui Dumnezeu  

➢ Atotsuficiența lui Dumnezeu 

➢ Veșnicia lui Dumnezeu   

➢ Infinitatea lui Dumnezeu 

➢ Invariabilitatea lui Dumnezeu  

➢ Omnisciența divină 

➢ Înțelepciunea lui Dumnezeu  

➢ Omnipotența lui Dumnezeu  

➢ Transcendența divină 

➢ Omniprezența lui Dumnezeu  

➢ Credincioșia lui Dumnezeu  

➢ Bunătatea lui Dumnezeu  

➢ Dreptatea lui Dumnezeu  

➢ Îndurarea lui Dumnezeu  

➢ Harul lui Dumnezeu  

➢ Dragostea lui Dumnezeu   

➢ Sfințenia lui Dumnezeu 

➢ Suveranitatea lui Dumnezeu. 

Dr.J.I.Packer în excelenta sa carte Să-L cunoaștem pe Dumnezeu (carte pe care ar trebui s-o 
aibă, s-o citească și s-o studieze fiecare lucrător cu copiii) completează lista: 

➢ Măreția lui Dumnezeu  

➢ Veridicitatea adevărului lui Dumnezeu  

➢ Gelozia lui Dumnezeu  

➢ Mânia lui Dumnezeu. 

Arthur Pink în cartea sa The Attributes of God adaugă: 

➢ Răbdarea lui Dumnezeu. 

Și sunt mult mai multe. 

Pași ce trebuie urmați 

Primul pas în acest plan este să alegem atributul lui Dumnezeu pe care îl studiem. Odată 
ales, trebuie să ne străduim să facem patru lucruri: 

➢ Să înțelegem ce înseamnă acest atribut. O carte bună despre acest subiect te va ajuta să 
faci acest lucru. Oricare din cele trei cărți menționate mai sus te va ajuta mult în acest sens. 

➢ Găsește versete biblice care se referă la acest atribut și care te vor ajuta să-l înțelegi. Poți 
găsi aceste versete prin mai multe moduri: 

• folosind o Biblie cu trimiteri, și căutând fiecare verset unde este menționat atributul 
respectiv. 
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• folosind o „Concordanță biblică“ (Biblia cu explicații are Concordanță biblică la 
sfârșit). De exemplu, dacă vrei să studiezi despre harul lui Dumnezeu caută cuvântul „har“, 
și vei găsi de la primul până la ultimul verset în care este apare acest cuvânt. 

➢ Apoi, poți căuta o povestire biblică sau povestiri biblice, care ar ilustra acest adevăr. 

De exemplu dacă studiezi despre harul lui Dumnezeu, poți citi și studia următoarele povestiri 
biblice. Fiecare te va ajuta să înțelegi mai bine acest adevăr despre Dumnezeu. 

• Convertirea lui Saul (Fapte 9:1-22); citiți de asemenea și mărturia lui Pavel (1 
Corinteni 15:10 și 1 Timotei 1:12-16) 

• Justificarea vameșului (Luca 18:9-14) 

• Istoria lui Mefiboșet (2 Samuel 9) 

• Povestirea despre Nașterea Domnului (în legătură cu 2 Corinteni 8:9) 

➢ Al patrulea și ultimul, dar nu și cel mai puțin important, este acela de a aplica acest atribut ție, 
vieții și lucrării tale. 

De exemplu, dacă am înțeles bine adevărul despre harul lui Dumnezeu – care ar trebui să fie 
rezultatele și consecințele în viața mea?  

• Îi voi mulțumi și Îl voi iubi pe Dumnezeu mai mult pentru tot ce a făcut El. 

• Mă voi închina Dumnezeului harului. 

• Voi depinde de El prin harul Său în nevoile mele zilnice. Harul nu este doar pentru 
trecutul meu. El este și pentru prezent. 

• Voi deveni mai îngăduitor cu alții. 

Un studiu al atributelor lui Dumnezeu este o comoară veritabilă. Luați-le pe rând. Petreceți 
timp cu ele. Faceți notițe. Și Dumnezeu vă va binecuvânta. 

 

Pentru gândire și reflectare 

Meditează asupra marelui adevăr al Suveranității lui Dumnezeu. 

➢ Ce înseamnă acest adevăr? 

➢ Unde ni se spune despre el? 

➢ Cum se aplică acest adevăr vieții și lucrării tale prezente? 

Crezi cu adevărat că Dumnezeu este pe deplin suveran și că tot ceea ce se întâmplă este fie 
trimis de Dumnezeu, fie îngăduit de Dumnezeu? Dacă e așa, care ar fi efectele acestui lucru în 
„departamentele” vieții și lucrării tale?  
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Capitolul 8: 

Un alt plan care poate fi urmat 

Scopul nostru este de a-L vedea, a-L cunoaște pe Dumnezeu, a ne concentra atenția asupra 
Sa și a ne închina Lui. Decizia noastră constă în a ne face timp în fiecare dimineață să citim în 
Cuvântul lui Dumnezeu și să împlinim acest scop. 

Al doilea plan pe care l-aș sugera se bazează pe citirea zilnică în Biblie, câte un capitol odată. 
Când citești un capitol urmărește cei opt pași pe care i-am evidențiat la pagina 35. Acesta este 
probabil cel mai simplu plan și cea mai simplă metodă de urmat. 

Planul nostru este să citim un capitol din Biblie în fiecare dimineață, rugându-L pe Dumnezeu 
să ne arate un adevăr despre El. 

V-aș sugera să începeți să aplicați acest plan citind capitolul 40 din cartea Isaia. Atunci când
vezi în acest capitol un adevăr despre Dumnezeu, subliniază-l în Biblia ta sau scrie-l într-un 
carnețel. Meditează la el. Ce semnificație are el pentru tine azi? Recunoaște-l atunci când te 
închini înaintea lui Dumnezeu. Continuă să te gândești la el în timpul zilei; și străduiește-te să-l 
împărtășești și cu altcineva. Dacă acasă te întâlnești des cu o persoană, sau la lucru sau oriunde 
altundeva, stabilește să citești cu acea persoană același capitol în fiecare zi cu același scop. Apoi 
când vă întâlniți, împărtășiți ceea ce ați observat și ce înseamnă acest adevăr pentru voi. Acest 
lucru poate fi făcut și la o oră de studiu cu lucrători cu copiii sau cu tineri. 

Isaia, capitolul 40 

Să citim împreună de exemplu Isaia 40 și să notăm marile adevăruri despre Dumnezeu 
conținute în acest capitol. 

➢ Dumnezeu este Creatorul (versetele 12,22,26,28)

➢ Dumnezeu este puternic și stăpânește asupra creației Sale (versetele
10,15,17,22,23)

➢ Dumnezeu este înțelept și nu are nevoie de ajutor pentru a înțelege un anumit lucru
(versetele 13,14,27,28)

➢ Dumnezeu este singurul Dumnezeu. Nu este altul ca El (versetele 18,25)

➢ Dumnezeu este Sfânt (versetul 25)

➢ Lui Dumnezeu Îi pasă de noi – este ca un păstor (versetul 11)

Nu este minunat că Dumnezeu este atât de măreț, atât de puternic și atotștiutor și totuși Lui îi 
pasă de tine și de mine? Noi suntem turma Lui, mieii Lui și El ne hrănește, ne adună, Se 
îngrijește de noi și ne călăuzește. Ce adevăruri minunate despre Dumnezeu! În acest capitol 
sunt atât de multe lucruri despre Dumnezeu încât poate că este dificil să le discutăm într-o 
singură dimineață. Probabil că am avea nevoie de o săptămână! Versetele de încheiere din 
Isaia 40 sunt probabil cele mai cunoscute: 

Versetul 29 El dă tărie celui obosit, și mărește puterea celui ce cade în leșin (pentru cei care nu 
au). 

Versetul 30 Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină; 

Versetul 31 dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, 

ei zboară ca vulturii;  

aleargă și nu obosesc, 

umblă și nu ostenesc. 

Dar trebuie să ne aducem aminte că aceste promisiuni prețioase sunt aplicații a ceea ce s-a 
spus înaintea acestor versete în acest capitol. Aceste aplicații depind de puterea și tăria lui 
Dumnezeu. Problema constă în a-L vedea pe Dumnezeu așa cum este El și a-L cunoaște și El ne 
va da puterea și tăria de care avem nevoie. 
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Isaia, capitolul 41 

Să ne uităm la un alt exemplu, la Isaia 41. Ce putem învăța despre Dumnezeu din acest 
capitol? 

➢ Dumnezeu este veșnic – El este începutul și sfârșitul (vers. 4)  

➢ Dumnezeu este suveran și stăpânește peste toate națiunile (versetele 2,3) 

➢ Dumnezeu este Sfântul lui Israel (versetele 14,16,20) 

➢ Dumnezeu este Acela care ne alege (versetele 8,9) 

➢ Dumnezeu este Acela care ne cunoaște și care face cu noi ceea ce El dorește (versetul 
15) 

➢ Dumnezeu este puternic și este în stare să ne dea înviorare spirituală, binecuvântare 
spirituală (versetele 17-20) 

➢ Dumnezeu este personal și El ne poartă de mână (versetul 13)  

➢ Dumnezeu aude când Îl chemăm (versetul 17) 

➢ Dumnezeu este Răscumpărătorul nostru (versetul 14) 

➢ Scopul a tot ceea ce face Dumnezeu este de a fi glorificat (versetul 20). 

Este oare de mirare că mereu și mereu de-a lungul capitolului iese în evidență aplicația „să nu 
te temi” (versetele 10,13,14)? Cum ne putem teme când avem un Dumnezeu ca acesta? 

Sugestia mea este să continui să faci aceasta în fiecare dimineață. Studiază ultimele 27 de 
capitole din Isaia – câte un capitol în fiecare dimineață. Vei avea nevoie poate de mai mult de o 
singură dimineață pentru unele capitole. Unele au o comoară mai mare decât altele. Dar comoara 
este acolo, oricât de ascunsă ar fi. Adevărurile despre Dumnezeu te așteaptă să le descoperi și să 
fii binecuvântat prin ele. Dacă ajungi la un verset pe care nu-l înțelegi, nu te îngrijora. Mai poate 
aștepta. Vei găsi destule comori și adevăruri despre Dumnezeu în versetele pe care le înțelegi. 

 

Cartea Psalmilor 

Când termini cartea Isaia începe cartea Psalmilor. Citește câte un psalm în fiecare dimineață 
cu excepția celor mai lungi care trebuie împărțiți. Dar urmărește același model de studiu. Caută 
comori – adevăruri despre Dumnezeu. Notează-le. Meditează la ele. Închină-te lui Dumnezeu pe 
baza lor. Gândește-te la ele în timpul zilei. Împărtășește-le cu alții. În Psalmul 1 de exemplu, care 
este scurt, putem vedea câteva adevăruri minunate despre Dumnezeu: 

➢ Dumnezeu este Acela care ne împarte binecuvântări (versetul 1) 

➢ Dumnezeu ne-a vorbit prin Cuvântul Său (sau Legea Sa) (versetul 2) 

➢ Dumnezeu este Acela care crește și binecuvântează (versetul 2) 

➢ Dumnezeu este drept și judecă păcatul și păcătoșii (versetele 4,5) 

➢ Dumnezeu își cunoaște poporul și ne păzește (versetul 6) 

Acestea sunt motivele pentru care ar trebui să ascultăm de Dumnezeu și de Cuvântul Său, să 
umblăm pe calea Lui și să fim plini de râvnă în lucrarea Lui (versetele 1 și 2). 

 

Evanghelia după Marcu 

După ce-am parcurs cartea Psalmilor, următorul pas ar putea fi acela de a citi și studia, capitol 
cu capitol, una din Evanghelii – să spunem Evanghelia după Marcu. Să ne reamintim premisele 
noastre de bază: scopul principal al Bibliei este să ne descopere cum arată Dumnezeu. 

Dar trebuie să ne aducem aminte un alt adevăr la fel de important: Isus Cristos, Fiul lui 
Dumnezeu, a venit pe pământ să ne arate cum este Dumnezeu. „El este oglindirea slavei Lui și 
întipărirea Ființei Lui” (Evrei 1:3). El este „chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4:4), „El este chipul 
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Dumnezeului celui nevăzut” (Coloseni 1:15). Cel care L-a văzut pe Isus Cristos L-a văzut pe Tatăl 
(loan 14:9 și loan 12:45). 

Când îl vedem pe Isus Cristos așa cum este El descris în Scriptură, Îl vedem pe Dumnezeu și 
învățăm tot mai mult despre cum este El. 

În timp ce citim Evanghelia după Marcu capitol de capitol trebuie să ne punem următoarea 
întrebare: Când privesc la Domnul Isus în acest capitol, ce pot învăța eu despre Dumnezeu? 

De exemplu în Marcu capitolul 1, sunt descrise primele zile ale lucrării Domnului Isus. Putem 
recunoaște aici un număr de adevăruri minunate despre Dumnezeu. 

➢ Dumnezeu este o Trinitate (versetele 10,11) 

➢ Harul lui Dumnezeu a fost revelat prin asentimentul Său de a deveni om și de a îndura 
ispita (versetele 12,13) 

➢ înțelepciunea și omnisciența lui Dumnezeu (versetele 21,22)  

➢ Puterea lui Dumnezeu: 

• El stăpânește duhurile rele (versetele 23-26) 

• El vindecă bolile (versetul 31) 

• El vindecă lepra (versetele 41,42) 

➢ Dumnezeu își arată mila față de lepros (versetul 41) 

➢ Dorința lui Dumnezeu: 

• să folosească oameni în lucrarea Sa (versetul 17-20) 

• să mântuiască oameni (versetul 15) 

Cât de minunat este să-L vezi și să studiezi în Scripturi despre Fiul lui Dumnezeu și prin El să-
L vezi pe Dumnezeu Tatăl (loan 14:9). 

Și acum ești gata să începi? Astăzi? În timpul tău de rugăciune personală de dimineață? Ia 
decizia să începi să citești, să studiezi și să meditezi la Isaia 40 și cere-I lui Dumnezeu să-ți arate 
ceva nou, sau ceva ce deja cunoști despre El. 

 

Pentru gândire și reflectare 

Ne-am gândit la trei cărți din Biblie pe care le putem studia – capitol cu capitol – astfel încât 
să-L putem vedea și cunoaște mai bine pe Dumnezeu. De exemplu ce putem învăța despre 
Dumnezeu? 

➢ în Geneza capitolele 1 și 2  

➢ în Geneza capitolul 3  

➢ în Geneza capitolul 4  

➢ în Geneza capitolul 5  

➢ în Geneza capitolul 6-8. 

Poți compara cele cinci răspunsuri ale tale, dacă dorești, cu cele cinci ale mele de mai jos: 

➢ Dumnezeu este atotputernic și poate face orice. 

➢ Dumnezeu cunoaște totul și noi nu ne putem ascunde de El. 

➢ Dumnezeu este îndurător și a dat o cale prin care ne putem apropia de El. 

➢ Dumnezeu este un Dumnezeu personal și vrea ca noi să umblăm cu El. 

➢ Dumnezeu este drept și trebuie să pedepsească păcatul. 

 

 



31 

 

Capitolul 9: 

Rezultatele pe care le putem experimenta 

 

Ce așteptăm să se întâmple în viețile noastre atunci când Îl vedem pe Dumnezeu, când ÎI 
cunoaștem, când ne concentrăm gândurile asupra Lui și ne închinăm Lui? Ce ne învață Biblia? 
Am văzut deja cele mai multe dintre răspunsuri, dar ne-ar fi de ajutor să le enumerăm și să le 
revizuim. 

Nu pot face promisiuni și nu pot oferi garanții absolute. Sunt sigur, însă, în urma a ceea ce am 
văzut și studiat din Cuvântul lui Dumnezeu, că sunt multe binecuvântări pe care Dumnezeu le-a 
promis celor care îl cunosc și care pe baza cunoașterii Lui, ascultă de Dumnezeu. Aceasta nu 
înseamnă neapărat „succes” sau soluția imediată și instantanee la problema (problemele) noastră, 
deși uneori ar putea fi. Dar înseamnă că Dumnezeu va da mereu tărie și har pentru a 
preîntâmpina falimentul și pentru a rezolva problemele, atunci când îi dăm Lui locul pe care-L 
merită în viața noastră. 

 

Cunoașterea lui Dumnezeu ne poate ajuta 
în viața de rugăciune 

Cu cât știm mai multe despre Dumnezeu și cu cât Îl cunoaștem mai bine, cu atât vom ști mai 
bine cu cine vorbim și vom fi în stare să ne încredem în El, în așteptarea răspunsurilor Sale! 

Toți marii bărbați și femei ale Bibliei și marii oameni ai rugăciunii, ne arată o cunoaștere clară 
și adâncă a Aceluia în fața căruia se rugau. 

Neemia își începe rugăciunea în cartea Neemia 1:5 și 6 astfel: „Doamne, Dumnezeul cerurilor, 
Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te 
iubesc și păzesc poruncile Tale! Să ia aminte urechea Ta...”. 

Daniel își începe rugăciunea în cartea Daniel 2:20-23: „Binecuvântat să fie Numele lui 
Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie! A Lui este puterea și înțelepciunea. El schimbă vremurile și 
împrejurările; El răstoarnă și pune pe împărați; El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor 
pricepuți! El descopere ce este adânc și ascuns; El știe ce este în întuneric și la El locuiește 
lumina. Pe Tine, Dumnezeul părinților mei, Te slăvesc...”. 

Ucenicii s-au rugat în Fapte 4:24 : „Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și 
tot ce este în ele! Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău ...împărații 
pământului s-au răsculat... ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, 
Doamne...”. 

Aceștia au fost bărbați care Îl cunoșteau pe Dumnezeul lor și pe această bază erau în stare să 
se roage mai bine lui Dumnezeu. 

Când ucenicii L-au rugat pe Domnul Isus Cristos să îi învețe să se roage, El le-a spus (Luca 
11:1-4) „Când vă rugați să ziceți:: «Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-Se Numele Tău; vie 
împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele 
dă-ne-o nouă ... ». 

 

Cunoașterea lui Dumnezeu ne poate ajuta 
în închinare 

În loan 4:22 Domnul Isus o mustră pe femeia din Samaria spunându-i: „Voi vă închinați la ce 
nu cunoașteți". Cum ne putem închina înaintea lui Dumnezeu dacă nu-L cunoaștem cu adevărat? 
Închinarea nu este numai în duh. Ea se bazează pe adevăr (loan 4:23 și 24). 

Citim în 1 Cronici 29:10 și în continuare despre închinarea lui David înaintea lui Dumnezeu și 
vedem că aceasta se bazează pe adevărurile despre Dumnezeu pe care le-a învățat și pe 
cunoștința pe care o are despre El. 

David a spus: „Binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul părintelui nostru 
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Israel! A Ta este Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și 
pe pământ este al Tău; a Ta Doamne, este domnia, căci Tu Te înalți ca un stăpân mai presus de 
orice! De la Tine vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea, și 
mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile.” 

Apoi în versetul 13, David continuă să I se închine pe baza a ceea ce a văzut despre 
Dumnezeu și a ceea ce i-a spus: „Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm și preamărim Numele Tău 
cel slăvit”. 

 

Cunoașterea lui Dumnezeu ne poate ajuta 
să fim tari 

Am văzut deja promisiunea din cartea Daniel 11:32: „Dar aceia din popor, care vor cunoaște 
pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari”. 

Cu toții avem nevoie să fim tari – tari spiritual – și să facem față ispitei, opoziției și descurajării. 
Aceste lucruri le putem vedea perfect ilustrate în viața omului care a scris acest verset: 

➢ în Daniel, capitolul 1, el nu ar fi riscat să se pângărească cu mâncarea oferită și a fost 
destul de tare să nu o mănânce. 

➢ în capitolul 6 el nu ar fi renunțat să se roage de trei ori pe zi în ciuda amenințării cu 
moartea, ci el a continuat să se roage în fața ferestrei deschise! 

 

Cunoașterea lui Dumnezeu ne poate ajuta 
 să lucrăm pentru El 

În Daniel 11:32 citim, „Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămânea 
tari, și vor face mari isprăvi (sau vor acționa)”. Cunoașterea lui Dumnezeu nu ne transformă în 
mistici și în pustnici; ci ne stimulează să acționăm și să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. 
Putem vedea aceasta, din nou, ilustrată în viața lui Daniel, un om care L-a cunoscut cu adevărat 
pe Dumnezeu: 

➢ în capitolul 9, versetul 3 și în continuare, el era mereu în rugăciune. 

➢ în capitolul 2, versetele 4 și 5, el era ocupat să-i ajute pe alții să înțeleagă voia lui 
Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, și în special adevărul că „Cel Prea Înalt 
stăpânește peste împărăția oamenilor” (capitolul 4, versetul 25). 

➢ în capitolul 6, versetele 1-3 el lucra pentru Dumnezeu în poziția de conducător. 

 

Cunoașterea lui Dumnezeu ne dă pace 
în toate situațiile 

Când vedem adevărul minunat că Dumnezeu este pe tron și că El stăpânește totul și fiecare 
persoană, noi vom avea pace – o pace desăvârșită, o pace perfectă. De ce ne-am îngrijora când 
Dumnezeu este suveran? 

În Psalmul 29:10 citim marele adevăr: „Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu 
potopul, și Domnul împărățește în veci pe scaunul Lui de domnie”. În versetul următor, citim 
despre consecința naturală și aplicația acestui adevăr atunci când este bine înțeles și crezut 
întocmai. „Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.” 

Citim din nou cuvintele lui Isaia, omul care L-a văzut pe Domnul șezând pe tron (Isaia 6:1) și 
care nu a uitat niciodată acest mare adevăr. „Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, 
pacea, căci se încrede în Tine” (Isaia 26:3). 

Petru subliniază adevărul că pacea este un rezultat al cunoașterii Domnului atunci când scrie 
în 2 Petru 1:2 „Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului 
nostru Isus Cristos!” Aceea este pacea lui Dumnezeu care ni se dă atunci când Îl vedem, când Îl 
cunoaștem și când ne concentrăm atenția asupra Lui în mijlocul tuturor problemelor. 
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Cunoașterea lui Dumnezeu ne dă tot ce avem nevoie 

Aceasta este învățătura clară a Scripturii. Petru scrie în 2 Petru 1:3 „Dumnezeiasca Lui putere 
ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și 
puterea Lui”. Acest „tot” include tot ce a fost subliniat plus multe alte binecuvântări ca: 

➢ Binecuvântarea înțelepciunii: „Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, 
Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui,” 
(Efeseni 1:17). 

➢ Binecuvântarea eliberării: „Dar acum după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai 
bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele 
învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou?” 
(Galateni 4:9). 

➢ Binecuvântarea creșterii: Pavel scrie în Coloseni 1:10, „aducând roade în tot felul de 
fapte bune, și crescând în cunoștința lui Dumnezeu”. Dar cei mai mulți comentatori 
preferă traducerea „aducând roade și crescând în tot felul de fapte bune prin 
cunoștința lui Dumnezeu”. Cu alte cuvinte cunoștința lui Dumnezeu înseamnă mai 
degrabă creștere decât rezultatul ei, deși poate să fie și așa. 

 

Cunoașterea lui Dumnezeu ne poate ajuta 
să ne rezolvăm problemele 

Aceasta este concluzia naturală a tot ceea ce a fost scris până aici și ne readuce la tema 
principală a cărții. Persoana care dorește să își schimbe modul de a gândi și filozofia sa 
egocentrică, persoana care învață să studieze Cuvântul pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu mai 
bine și care are ca țel și dorință să-L cunoască mai mult, persoana care știe cum să își con-
centreze atenția asupra lui Dumnezeu și nu asupra lui însuși și a problemelor sale, este persoana 
care este în stare să își rezolve problemele într-un mod care aduce slavă lui Dumnezeu. 

Psalmul 13 ne dă o ilustrație excelentă a unui om care a învățat să vadă că soluția 
problemelor sale se află în concentrarea atenției asupra lui Dumnezeu. Psalmistul David 
subliniază, în versetele 1 și 2, problemele pe care le-a experimentat: 

➢ sentimentul că a ieșit din prezența lui Dumnezeu (versetul 1)  

➢ un sentiment adânc de tristețe și descurajare (versetul 2a) 

➢ experiența înfrângerii și disperării (versetul 2b). 
Și el strigă „Până când... Până când... Până când?”. Apoi, David face trei cereri lui 
Dumnezeu în rugăciune: 

➢ Privește 

➢ Răspunde-mi 

➢ Dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. 

Cea mai vitală dintre aceste trei cereri este, cred eu, a treia. David își vede marea nevoie, nu 
aceea de a îndepărta problemele prin care trece, ci abilitatea de a vedea lucrurile dintr-o 
perspectivă avantajoasă, și în special de a-L vedea pe Dumnezeu așa cum este El. Și exact 
aceasta se întâmplă. Dumnezeu îi deschide ochii lui David și el vede trei mari adevăruri despre 
Dumnezeu: 

➢ dragostea inepuizabilă, îndurarea și mila lui Dumnezeu (versetul 5 a) 

➢ mântuirea lui Dumnezeu (versetul 5b) 

➢ bunătatea lui Dumnezeu (versetul 6b). 

David vede și își concentrează atenția asupra acestor mari adevăruri despre Dumnezeu mai 
degrabă decât asupra problemelor sale. Ca rezultat al acestei stări: 

➢ el se încrede (versetul 5a) 

➢ el se bucură (versetul 5b) 

➢ el cântă (versetul 6). 
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Post Scriptum pentru lucrătorii cu copiii 

Dacă ceea ce am spus este adevărat și dacă Dumnezeu binecuvântează cu adevărat pe cei 
care Îl văd, ÎI cunosc și își concentrează atenția asupra Lui, atunci aceasta este ceea ce vreau să 
învățați și să împărtășiți cu copiii voștri. Nu este ceva ce se păstrează doar pentru noi. În 
consecință, atunci când pregătim o lecție pentru copii trebuie să ne punem întrebările următoare: 

➢ Există în această lecție un adevăr despre Dumnezeu, pe care aș vrea ca toți copiii să-l
înțeleagă și să-l creadă?

➢ Cum i-aș putea învăța în timpul lecției?

➢ Cum aș putea aplica această lecție atât copiilor mântuiți cât și celor nemântuiți astfel încât
să le fie un ajutor și o binecuvântare, având ca rezultat:

• viață schimbată

• o problemă rezolvată

• o viață plină de rugăciune

• încurajare în lucrare

• o închinare mai adâncă.

Trebuie să punem pe Dumnezeu nu doar în centrul vieții noastre, ci și în centrul lucrării 
noastre cu copiii. 

Pentru gândire și reflectare 

Să privim din nou la rezultatele cunoașterii lui Dumnezeu: 

➢ ne ajută să ne rugăm

➢ ne ajută să ne închinăm

➢ ne ajută să fim tari

➢ ne ajută să lucrăm pentru El

➢ ne dă pace

➢ ne dă tot ce avem nevoie

➢ ne ajută să rezolvăm problemele

Puneți un semn în dreptul unuia sau mai multe din cele șapte domenii în care simțiți că aveți 
nevoie de ajutor. Fiți sinceri cu voi înșivă. Nu este minunat numai să-ți vezi nevoile, ci să știi cum 
pot fi împlinite acele nevoi. Începe astăzi un nou stadiu în viața ta într-un mod cu totul nou, să-L 
vezi, să-L cunoști, să-ți concentrezi atenția și să te închini lui Dumnezeu. 
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Capitolul 10: 

Teoria ca teoria, dar practica? 

 

 

Oare se pot pune în practică toate aceste lucruri? Oare este practic tot ceea ce am scos în 
evidență sau sunt doar o serie de teorii interesante? Ne este folositor să vedem consecințele prac-
tice în trei vieți. Nu aș vrea să identific două din persoanele despre care voi vorbi, așa că voi folosi 
alte nume. Le-am întrebat și am primit permisiunea lor de a include „mărturiile” în această carte. 

Desigur, trebuie să recunoaștem că suntem diferiți unii de alții și că problemele noastre sunt 
deseori diferite. În consecință, chiar și detaliile experiențelor noastre sunt deseori diferite. Dar 
premisa de bază rămâne identică pentru fiecare. Dumnezeu binecuvântează și ajută pe cei care Îl 
cunosc. 

Mărturia „Esterei" 

„Estera” a venit de departe să ia parte la cele trei luni de studiu în cadrul Institutului de 
Instruire a Liderilor de la Kilchzimmer. Ca director de Institut am avut multe ocazii să îi învăț pe 
studenți și să am și părtășie cu ei. Am observat-o imediat pe Estera și am privit-o atent în timpul 
primelor două săptămâni. Părea foarte tristă și retrasă. Când i-a venit rândul să conducă studenții 
în rugăciune a făcut-o cu mare greutate. A vorbit foarte puțin, șters, opac, fără niciun zâmbet. 

La masă m-am trezit lângă ea. Ședea tăcută, cu privirea în jos și era atât de tristă. Am 
încercat să înfirip cu ea o conversație, dar fără succes. Mi-era clar că ceva nu era în regulă și i-am 
spus: „Estera, dacă ai vreo problemă, aș vrea să încerc să te ajut. Te rog să te simți liberă și să vii 
să mă vezi în biroul meu ori de câte ori vei simți nevoia”. 

Câteva zile mai târziu s-a auzit o bătaie în ușa biroului meu. Când am deschis, era Estera. M-
a întrebat dacă poate să vorbească cu mine. Mai mult de o oră, Estera mi-a împărtășit din 
problemele ei. Avusese o copilărie grea. De-a lungul anilor fusese ținta vorbelor grele ale tatălui 
ei, care își bătea joc de ea și o critica mereu. Rezultatul a fost acela că simțea că nu este bună la 
nimic sau pentru nimic. Nu știa de ce se află la Institut și simțea că nu este nici o cale prin care 
Dumnezeu s-o binecuvânteze sau să folosească pe cineva ca ea.  

Mi-am dat seama care era necazul ei. Își concentra atenția asupra ei înșiși, asupra trecutului 
ei, asupra părinților și problemelor ei, și nu asupra lui Dumnezeu. Am rugat-o să își deschidă 
Biblia la Isaia 43. Am vrut ca ea să vadă două lucruri: în primul rând că lui Dumnezeu îi pasă de 
ea și că ea are un mare preț în ochii Lui. 

Versetul 4 spune: „De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc”. 

I-am spus: „Estera, nu contează ce spun oamenii despre tine sau ce îți fac. Nu te uita la ei și 
nu îi asculta. Privește la Dumnezeu, înțelege că El este un Dumnezeu căruia îi pasă de persoana 
ta și că ești valoroasă, prețioasă și importantă pentru El. Aceasta este ceea ce contează”. 

Apoi, în al doilea rând, i-am sugerat să învețe să își concentreze atenția asupra lui Dumnezeu 
și cum este El; și că ea ar trebui să înțeleagă clar că Dumnezeu este Tatăl ei și că El o iubește 
foarte mult. Am citit cu ea cuvintele din versetele 18 și 19: 

„Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte, și nu vă mai uitați la cele vechi! Iată, voi face ceva 
nou, și-i gata să se întâmple: să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în 
locuri secetoase”. 

Ne-am rugat împreună și l-am rugat pe Dumnezeu să o ajute pe Estera să-L vadă așa cum 
este El în realitate, să creadă ceea ce a văzut și să aibă curajul să pornească din nou de la 
început. 

Și aceasta este exact ceea ce s-a întâmplat! În viața Esterei a avut loc o minune. Din acea zi 
ea a fost literal o altă persoană. Zâmbea, râdea, îi plăcea să conducă întâlnirea de rugăciune a 
studenților, a făcut o demonstrație excelentă în cadrul unei lecții biblice înaintea unei clase întregi. 
În timp ce ochii ei erau îndreptați spre Dumnezeul ei, El i-a dat pace și bucurie. El i-a luat durerea 
pricinuită de problemele pe care le-a avut și s-a simțit iubită și apreciată de Dumnezeu – dar și de 
noi. 
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Ea lucrează acum cu tot timpul cu copiii străzii în unul din cele mai mari orașe ale lumii și 
Dumnezeu o binecuvântează și o folosește. 

În una din scrisorile ei, mi-a scris: „Nu vă puteți închipui ce ușor este pentru mine acum să 
spun «Ava Tată». A trebuit să călătoresc până la Kilchzimmer. Vă amintiți că la început nu știam 
nici de ce mă aflu la Kilchzimmer. Dar Domnul mi-a deschis ochii și am știut înainte de a pleca; și 
acum știu chiar mai bine. Dumnezeu este atât de bun și Îl laud”. 

 

Mărturia „Lidiei” 

„Lidia” era activă în lucrarea creștină de câțiva ani înainte de a veni pentru trei luni la Institutul 
de Instruire a Liderilor. Curând după începerea Institutului m-a întrebat dacă poate vorbi cu mine. 
O observasem deja și știam că ceva nu era în ordine. Era retrasă, ca și Estera. Era mereu atât de 
tristă și era evident că ceva o tulbura. 

Când ne-am întâlnit, a început să îmi spună despre problemele din viața ei. Erau multe și nu 
trebuie să le spun aici. Dar ce se întâmplase: 

➢ Timp de doi ani ea a încercat să găsească o soluție pentru problemele ei. A mers la diferite 
biserici și a citit diferite cărți, dar fără succes. Problemele păreau într-adevăr să se 
înrăutățească. 

➢ Ca rezultat și-a spus că viața ei e un pustiu și că nu crește absolut nimic acolo. 

➢ A simțit că nu mai poate continua și era gata „să renunțe” la toate. 

Am rugat-o să citească împreună cu mine Isaia 41. În general, am împărtășit cu ea ceea ce 
am împărtășit și cu Estera, și ceea ce am împărtășit cu voi în această carte. 

„Problema ta, Lidia, este că ai ochii ațintiți asupra ta însăți, a problemelor tale, a lucrării tale, a 
căderilor tale și asupra altor oameni. Trebuie să-ți îndrepți ochii spre Dumnezeu, să-L vezi mai 
clar și să-L cunoști mai bine și să-ți concentrezi atenția asupra Lui. Dacă vei face aceasta, El te va 
binecuvânta și El va aduce apă și creștere în deșert.” 

Am citit împreună versetele 17,18,19 și 20. 

„Cei nenorociți și cei lipsiți caută apă, și nu este ... Eu, Domnul, îi voi asculta … Voi face să izvorască 
râuri pe dealuri, și izvoare în mijlocul dealurilor; voi preface pustia în iaz, și pământul uscat în șuvoaie de 
ape; voi sădi cedri, salcâmi, mirți și măslini în pustie; voi pune chiparoși, ulmi, și merișori turcești la un loc 
în pustie, ca să vadă cu toții și să știe, să priceapă și să înțeleagă că mâna Domnului a făcut aceste 
lucruri, și Sfântul lui Israel le-a zidit.” 

„Concentrează-ți atenția asupra Lui, Lidia și El va aduce ploaie.” 

Ne-am rugat împreună și la plecare i-am sugerat să ne întâlnim din nou în ziua următoare 
pentru a discuta mai departe și a ne ruga. Dar ea a zâmbit și a spus „Nu mai e nevoie! Îl văd. 
Pentru prima dată în viața mea, văd răspunsul”. 

Două zile mai târziu în timp ce ședeam în capul mesei în sala de mese ea a venit la mine și 
mi-a șoptit zâmbind „A început să plouă!” Și așa a fost. Diferența a fost evidentă pentru fiecare. Ea 
radia pur și simplu! A fost o altă minune. Dumnezeu a făcut ceva deosebit în viața ei când a 
învățat să își concentreze gândurile asupra Lui și nu asupra ei și asupra problemelor sale. 

Aceasta s-a întâmplat acum doi ani. Dumnezeu continuă să o binecuvânteze pe Lidia și 
continuă să lucreze în viața ei. Are o lucrare vastă în țara ei, pregătind lucrători și lucrând cu 
copiii. Ea lucrează adeseori și într-o țară vecină cu nevoi spirituale mari. 

Îmi scrie regulat cum o binecuvântează Dumnezeu în umblarea ei cu El și în lucrarea ei pentru 
El. 

Într-o scrisoare recentă mi-a scris: „În ultimul an, Dumnezeu mi-a reînnoit complet întreaga 
viață. Cu greu îmi pot găsi cuvintele pentru a spune despre acest lucru, dar mi s-a întâmplat ceva 
minunat. Dumnezeu mi-a dat un nou început, atitudini noi, gânduri noi, promisiuni noi, altă putere, 
o nouă relație mai adâncă cu El și unelte noi pentru lucrare și slujire. Încet și pas cu pas 
Dumnezeu a schimbat situația în care mă aflam atunci când am vorbit prima dată la Institut. 
Dumnezeu mai are încă degetul Său foarte clar asupra vieții mele. Versetele din Isaia 41:17-20 
sunt reale în viața mea“. 
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Și în altă scrisoare: „După Institut a urmat o asemenea binecuvântare încât nu o pot descrie. 
Dumnezeu m-a atins în adâncime. Nu este adevărat că plouă în viața mea. Acum stau sub o 
cascadă”. 

O mărturie personală 

Al treilea caz mă privește pe mine. Mă apropii de sfârșitul cărții și vreau să vă împărtășesc ce 
ajutor și binecuvântare a avut conținutul ei în viața și lucrarea mea. Nu am învățat aceste 
adevăruri așa cum ar fi trebuit, dar sunt mulțumitor că încerc să le învăț și să le aplic în viața mea. 

Știu din propria mea experiență cât timp cere și cât de dificil este un asemenea proces de 
învățare treptată. Uneori soluția nu apare imediat. Trebuie să fim răbdători și să nu așteptăm prea 
mult și prea curând. Dar trebuie să începem! 

Îl laud pe Dumnezeu că acum cincisprezece ani El a început să mă învețe atâtea adevăruri 
despre El și importanța îndreptării ochilor mei asupra Lui în mijlocul împrejurărilor și problemelor. 
M-am străduit în timpul acestor ani să fac aceasta, cu diferite variații ale succesului și lui
Dumnezeu I-a făcut plăcere să mă favorizeze cu o măsură reală de pace. El mi-a dat putere să
rezolv multe din problemele care au apărut în timpul lucrării. În cărțile viitoare voi avea prilejul să
explic și să dau detalii legate de propriile mele experiențe, și cum m-am străduit să învăț și să pun
în practică ceea ce am evidențiat în această carte.

Dar literal nu știu cum aș fi supraviețuit fără El și fără ceea ce El m-a învățat despre El Însuși. 

De aceea am vrut să scriu această carte. Fie ca ea să fie un ajutor practic pentru voi, dragi 
con-lucrători cu copiii; și mă rog ca în timp ce veți studia ceea ce a fost scris, Dumnezeu să aibă 
mare preț în ochii voștri  

➢ Să Îl vedeți și să îl înțelegeți mult mai clar.

➢ Să Îl cunoașteți mai intim.

➢ Să vă concentrați atenția asupra Lui, mult mai mult, în fiecare situație.

➢ Să vă închinați Lui cu mai multă stăruință.

Aceasta este biruința! 

Pentru gândire și reflectare 

Ați putea adăuga și voi o mărturie personală despre cum v-a ajutat cunoașterea lui Dumnezeu 
în rezolvarea problemelor voastre? Ceva prin care ați trecut înainte de a citi această carte sau 
poate în timp ce o veți citi. Dacă ai o mărturie, te rog, scrie-mi și împărtășește mărturia ta, la 
adresa: Sam Doherty, 53 Thornleigh Drive, Lisburn, Co. Antrim BT28 2DA, Northern Ireland. Va fi 
o încurajare pentru mine și ar putea fi o încurajare și pentru alții.
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Cărți recomandate 

Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, de J.I.Packer, editura Logos. 

Cunoașterea Celui Preasfânt, de A.W.Tozer. editura Kerigma 

Suveranitatea lui Dumnezeu, de Arthur W.Pink, editura Logos. 

Cărți în limba engleză: 

The Joy of Knowing God de Richard L. Strauss. Publicată în SUA de Loiseaux Brothers. 
Această carte este excelentă și poate cea mai simplă, cea mai bună și de ajutor referitor la acest 
subiect. 

The Attributes of God de Arthur W.Pink. Editura necunoscută. 

One Holy Passion de R.C.Sproul. Publicată în SUA de Thomas Nelson Inc. 

The Grandeur of God de C.Samuel Storms. Publicată în SUA de Baker Book House. 

God’s Ultimate Purpose de D.M.Lloyd Jones. Publicată în Marea Britanie de Banner of Truth 
Trust. Acesta este unul din excelentele comentarii ale dr. Lloyd Jones ale cărții Efeseni. De 
asemenea, recomand cu căldură comentariile la cartea Romani.  
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