
 
 

    

Fă-mă să-ți aud glasul! 
 
   „Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascun-
să în scobiturile prăpăstiilor, arată-mi fața ta 
și fă-mă să-ți aud glasul! Căci glasul tău este 
dulce, și fața ta plăcută.“ 

Cântarea Cântărilor 2.14 
 
   În ultimul timp au avut loc multe evenimen-
te. Ne-am gândit că avem cât de cât lucrurile în 
mână, dar deodată a apărut boala în familie, au 
existat greutăți la serviciu, care ne-au solicitat 
atenția maximă, nu am mai găsit un timp de 
liniște, vizitele au trebuit să fie amânate, scri-
sorile au rămas fără răspuns. Problemele s-au 
adunat. Nu ne-am mai putut odihni suficient, 
ne-am trezit dimineața uneori devreme și n-am 
mai putut adormi... 
   Cine nu cunoaște astfel de situații din 
experiența proprie? Am fost dispuși să luăm 
totul din mâna lui Dumnezeu, dar ceea ce ne-a 
cauzat cel mai mult probleme a fost faptul că 
ne-am simțit lipsiți de putere duhovnicească. 
Am căutat părtășia cu Domnul, dar nu am 
găsit-o. Când eram împreună cu frații de cre-
dință pentru a vesti moartea Domnului, inimile 
noastre rămâneau reci. Pentru Domnul a rămas 
foarte puțin. 
   Ce am făcut greșit? Unde ne aflăm de fapt? 
Nu ne-am retras oare ca mireasa din Cântarea 
Cântărilor în crăpăturile stâncii, în scobiturile 
prăpăstiilor? Fără să vrem, am ajuns într-o anu-
mită izolare. Ne-am ascuns de greutăți, și astfel 
ne-am simțit mai siguri. 
   Dar în această situație auzim pe cineva spu-
nându-ne: 
 
   „Arată-mi fața ta!“ 
 
   Aici este Cineva, care așteaptă de mult timp, 
ca tu să părăsești ascunzătoarea ta. Cineva aș-
teaptă să te vadă. Aici este Cineva, care dorește 

să Se bucure de tine. Domnul dorește să simtă 
cu tine. El vrea să-ți vadă fața, să vadă cum îți 
merge. Și nu numai atât. 
   El te iubește. 
   El dorește să te vadă. 
   El poate citi pe fața ta necazul tău. 
   El dorește să vorbească cu tine despre planu-
rile Sale. 
   El caută pe cineva, cu care să poată avea păr-
tășie. 
   El dorește să te vadă fericit și să împartă bu-
curia cu tine. 
 
   „Fă-mă să-ți aud glasul!“ 
 
   Domnul așteaptă ca tu să-I spui totul. Deschi-
de-ți inima în rugăciune. Poate ești dezamăgit 
de oameni, chiar de aceia pe care i-ai considerat 
ca fiind prietenii tăi. Sau poate ești dezamăgit 
chiar de tine însuți? Te gândești că El știe totul. 
Da, dar El dorește să audă glasul tău. Sunetul 
glasului tău Îl bucură, glasul tău înseamnă mult 
pentru El. Glasul tău este dulce pentru El. 
   Când ți-ai revărsat astfel inima înaintea Lui, 
atunci spune-I și ce înseamnă El pentru tine. 
Mulțumește-I încă o dată pentru toate dovezile 
Sale de dragoste în viața ta și mai mult pentru 
că El a mers în dragostea Lui fără margini la 
moarte pentru tine. 
   Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult 
iubește Domnul Isus Mireasa Sa, cât de mult o 
dorește. 
   De am fi mai mult conștienți de ceea ce 
însemnăm noi pentru El! 
 
 
„Rămâi cu mine, nu te teme de nimic, căci 
cel ce caută să ia viața mea, caută s-o ia și pe 
a ta; lângă mine vei fi bine păzit.“ 

1 Samuel 22.23 
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Dragostea lui Hristos 
 
   „ ...să cunoașteți dragostea lui Hristos, care 
întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de 
toată plinătatea lui Dumnezeu“ (Efeseni 3.19). 
   Acest verset pretinde de la tine să cunoști 
ceva ce întrece cunoștința. Cum este posibil 
acest lucru? Învățăm că dragostea lui Hristos 
întrece înțelegerea noastră. Și totuși, trebuie să 
o cunoaștem cât mai bine posibil – atunci inima 
noastră este plină cu Hristos. 
 
   Aceasta este important pentru viața ta zilnică: 
„Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi“ (1 
Ioan 4.19). Înțelegerea dragostei lui Hristos ho-
tărăște cum poți să-L iubești pe El și pe alții. 
 
   Dragostea lui Hristos se arată în dăruirea Sa. 
Despre aceasta citim în trei locuri din Biblie: 
 
   Galateni 2.20: „ ...Fiul lui Dumnezeu, care 
m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru 
mine.“ 
 

 Aici, Cuvântul se referă la partea personală 
a dragostei și morții Domnului Isus. El mă 
iubește. El a murit pentru mine. Moartea Sa 
a fost necesară, ca să nu merg în pierzare. 
Vina și păcatul meu au fost așa de mari, că 
doar pentru mine singur El trebuia să moa-
ră. Zilnic pot să-I mulțumesc pentru dragos-
tea Sa mare față de mine. 

 O urmare a dragostei Sale față de tine ar 
trebui să fie să-i iubești pe semenii tăi. Ego-
ismul și dușmănia sunt caracteristici ale 
omului neîntors la Dumnezeu. Ca și creștin 
poți să-l iubești pe aproapele. Dacă nu este 
încă mântuit, poți să-i aduci vestea mântui-
rii: „Căci dragostea lui Hristos ne con-
strânge“ (2 Corinteni 5.14). Dacă deja este 
fratele sau sora ta, practică dragostea de 
frați, cum scrie Ioan în prima sa epistolă, în 
capitolele 3 și 4. 

 
   Efeseni 5.2: „Hristos ne-a iubit și S-a dat 
pe Sine pentru noi.“ 
 

 Este minunat să știi că Hristos te-a iubit, dar 
dragostea Sa este valabilă pentru noi și în 
comun. Desigur, cunoști frați și surori care 
au avut parte de aceeași dragoste a lui 
Hristos. El nu te-a așezat ca singur luptător 
în această lume, există alții pe care El îi 
iubește tot așa ca și pe tine. 

 Nicăieri nu citim în Cuvântul lui Dumnezeu 
că El a iubit pe un om mai mult decât pe un 
altul. Desigur, nu fiecare este conștient în 

egală măsură de dragostea Sa, dar ea este la 
fel pentru toți. Care este situația ta? Îi iu-
bești pe toți copiii lui Dumnezeu la fel? 
Desigur, nu poți să-ți exprimi în același 
mod dragostea față de toți sfinții, dar în 
inima ta ar trebui să existe și ar trebui pe cât 
posibil să o pui în practică. 

 
   Efeseni 5.25: „Cum a iubit și Hristos 
Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea.“ 
 

 Numărul mare de credincioși singuratici nu 
formează o grupă aparte. În ochii Domnu-
lui, ei sunt o unitate: Adunarea. Adunarea 
este Mireasa Sa, pentru care El a murit din 
dragoste. 

 În primele zile ale creștinătății, unitatea 
tuturor celor mântuiți era vizibilă. Astăzi, 
creștinii sunt divizați în nenumărate grupe. 
Totuși, există această unitate. Corespun-
zător textului din 1 Corinteni 10.17, această 
unitate își găsește expresia vizibilă în a 
mânca dintr-o pâine la Cina de aducere 
aminte a Domnului. Și tu poți purta această 
dragoste a lui Hristos față de Adunarea Lui 
în inimă, dacă aparții Domnului Isus. 
Această unitate nu poate fi restabilită în 
exterior. Nu poate exista unitate divină pe o 
cale pe care trebuie să se facă compromisuri 
față de adevăr – deci, desigur, nu pe calea 
alianței evanghelice. Domnul spune: „Dacă 
Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu“ 
(Ioan 14.23). Această expresie și altele din 
Cuvântul lui Dumnezeu interzic orice com-
promis pe seama adevărului. 
Totuși, poți păstra în inimă adevărul unității 
tuturor copiilor lui Dumnezeu, al Adunării, 
să acționezi conform lui și să iubești Adu-
narea, adică pe toți credincioșii adevărați. 

 
   Dragostea lui Hristos față de mine, față de 
noi, față de Adunare este nespus de mare. Îți 
doresc să recunoști tot mai mult acest lucru, ca 
apoi să trăiești corespunzător. 
 
„Acum dar rămân aceste trei: credința, 
nădejdea și dragostea; dar cea mai mare 
dintre ele este dragostea“ (1 Corinteni 13.13). 
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