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A se sf�tui cu Isus 

 
»Împ�r�teasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, în ce prive�te slava Domnului, �i a venit s�-l 
încerce prin întreb�ri grele. ... Solomon i-a r�spuns la toate întreb�rile, �i n-a fost nimic, pe care 
împ�ratul s� nu fi �tiut s� i-l l�mureasc�.«     1 Împ�ra�i 10, 1,3 
 
 
 
    Deoarece Domnul a dat pe împ�r�teasa din Seba ca semn, ar fi spre paguba noastr�, dac� nu am 
înv��a nimic din acest semn. Ea a venit »ca s� aud� în�elepciunea lui Solomon«, dar Hristos este în 
toate privin�ele »mai mare decât Solomon«. În�elepciunea Lui este mai mare; cu toate c� Solomon 
era în�elept, el nu era întruchiparea în�elepciunii – Isus este aceasta. În cartea Proverbe El este 
prezentat ca fiind În�elepciunea �i apostolul Pavel spune c� »El a fost f�cut de Dumnezeu pentru noi 
În�elepciune.« Aceia care Îl cunosc cu adev�rat, �tiu ceva despre cât este El de în�elept �i cât este de 
adev�rat, c� El este numit În�elepciunea. Deoarece El este la Tat�l �i cunoa�te pe Tat�l, El are o 
în�elepciune, pe care nimeni nu o poate avea. »Nimeni nu cunoa�te deplin pe Fiul, afar� de Tat�l: �i 
tot astfel nimeni nu cunoa�te deplin pe Tat�l, afar� de Fiul, �i acela c�ruia vrea Fiul s� i-L 
descopere.« El cunoa�te adâncimile lui Dumnezeu, deoarece a venit din cer �i avea în inima lui cele 
mai mari taine ale Tat�lui S�u. De aceea oamenii, dac� vor s� devin� în�elep�i, s� vin� la El; �i s� nu 
fie dorin�a noastr�, s� ob�inem în�elepciunea? La cine altul ne-am putea duce, dac� nu la El, »în care 
sunt ascunse toate comorile în�elepciunii �i ale �tiin�ei«? 
   În primul rând v� invit s� privi�i cum a procedat împ�r�teasa, când a venit la Solomon. Textul 
nostru ne spune, c� ea a venit la el »s�-l încerce prin întreb�ri grele«. 
   Ea voia s� verifice, dac� el era a�a de în�elept, dup� cum a fost f�cut� ea s� cread�, �i ea a f�cut-o 
prin aceea, c� �i-a dat osteneala s� înve�e de la el. Ea i-a pus întreb�ri grele, ca s� se lase înv��at� de 
în�elepciunea lui; �i dac� voi vre�i s� �ti�i care este în�elepciunea lui Hristos, trebuie s� veni�i la El �i 
s� v� a�eza�i la picioarele Lui, ca s� înv��a�i de la El. Nu cunosc o alt� metod�; ea este deosebit de 
sigur�, de folositoare �i de binecuvântat�, dac� o ve�i aplica. El Însu�i a zis: »Lua�i jugul Meu asupra 
voastr�, �i înv��a�i de la Mine, c�ci Eu sunt blând �i smerit cu inima; �i ve�i g�si odihn� pentru 
sufletele voastre.« 
    Isus a venit de la Dumnezeu, ca s� fie »Martorul credincios« al adev�rului, �i de aceea noi suntem 
obliga�i s� credem ce spune El. Cu siguran�� nu vom �ti s� apreciem corect în�elepciunea Lui, atâta 
timp cât nu vom fi gata s� primim m�rturia Lui. Psalmistul spune: »Gusta�i �i vede�i cât de bun este 
Domnul!« Îns� în cazul nostru trebuie s� verific�m �i s� prob�m, c� Domnul este în�elept. Sunt unii 
care dispre�uiesc în�elepciunea lui Hristos, �i dac� îi cercetezi mai în deaproape, vei descoperi c� ei 
nu au fost niciodat� gata s� înve�e de la El. �i ca s� spunem cu cuvintele Sale: »Dac� nu v� ve�i 
întoarce la Dumnezeu �i nu v� ve�i face ca ni�te copila�i, cu nici un chip nu ve�i intra în Împ�r��ia 
cerurilor.« În�elepciunea lui Hristos nu poate fi cunoscut� de aceia care nu vor s� devin� ucenici, 
adic� nu vor s� înve�e. Noi trebuie s� înv���m de la El, înainte de a putea rosti sentin�a, dac� Hristos 
este în�elept sau nu. Niciodat� nu a stat un ucenic smerit la picioarele Lui, niciodat� nu a stat cineva 
în duhul unui copila� împreun� cu Maria la picioarele marelui Înv���tor �i a auzit cuvintele pline de 
har din gura Lui, f�r� s� nu spun�: »Nici pe jum�tate nu mi s-a spus! O, adâncime a bog��iei, atât a 
în�elepciunii cât �i a �tiin�ei lui Dumnezeu, care se g�se�te în El!« 
   Împ�r�teasa din Seba este de admirat �i pentru faptul c� ea, în dorin�a ei de a înv��a de la 
Solomon, i-a pus multe întreb�ri – nu numai una sau dou�, ci multe. Nu �tiu dac� este adev�rat, dar 
unii oameni spun c�, curiozitatea este o caracteristic� a femeii. Cred, c� cunosc pe unii b�rba�i care 
au c�p�tat o m�sur� mare din aceast� curiozitate. În acest caz îns�, curiozitatea femeii era în�eleapt� 
�i bun�; ea s-a comportat cu în�elepciune, când s-a aflat în prezen�a unui b�rbat a�a de în�elept �i a 
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încercat s� înve�e de la el tot ce putea s� înve�e. Ea l-a întrebat despre tot felul de lucruri. Este foarte 
probabil s� fi vorbit despre problemele regimului ei, despre diferite proiecte de afaceri, strategii de 
r�zboi sau despre arta p�cii; este posibil s� fi vorbit cu el �i despre animalele de pe câmp, despre 
pe�tii m�rii �i despre p�s�rile cerului. Eu sunt convins, c� a discutat cu el �i despre lucruri mai înalte 
– despre lucrurile lui Dumnezeu. La aceast� concluzie m� conduce prima propozi�ie a textului 
nostru: »Împ�r�teasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, în ce prive�te slava Domnului« 
(textual: faima lui Solomon �i de casa, pe care a construit-o pentru Numele Domnului). Relatarea, pe 
care a primit-o, nu avea a face numai cu Solomon, ci �i cu Jehova, Dumnezeul lui Israel. De aceea 
putem fi siguri, c� ea i-a pus multe întreb�ri grele cu privire la starea inimii ei, a caracterului ei, a 
pozi�iei ei actuale înaintea lui Dumnezeu �i cu privire la rela�iile ei viitoare cu Dumnezeul lui Israel. 
Întreb�rile cu aceast� tem� nu sunt u�or de r�spuns, dar ea i le-a pus, a�a c� la reîntoarcerea ei nu 
trebuia s� spun�: „Era bine dac� l-a� fi întrebat pe Solomon în privin�a aceasta, atunci îndoiala mea 
ar fi fost înl�turat�.“ 
   Preaiubi�ilor, dac� vre�i s� cunoa�te�i în�elepciunea lui Hristos, trebuie s�-i pune�i multe întreb�ri. 
Veni�i �i întreba�i-L tot ce voi�i. Nu exist� nimic, pe care s� nu-l �tie cu privire la p�mânt, cer �i iad. 
El cunoa�te prezentul, trecutul �i viitorul, lucrurile fiec�rei zile �i ale ultimei zile mari. El cunoa�te 
lucrurile lui Dumnezeu, mai bine decât oricine altul, c�ci El este una cu Tat�l �i cu Duhul Sfânt, �i 
El ne poate spune tot ce trebuie noi s� �tim. Veni�i la El cu orice întrebare, cu care v-a�i fr�mântat 
capul, �i cu orice îndoial�, care v-a pricinuit vreodat� necazuri. Nu v� baza�i a�a de mult pe 
gândurile voastre, sau pe sfatul �i argumentele semenilor vo�tri, ci sf�tui�i-v� cu El, care are cuvinte, 
a�a cum nu a avut niciun om înainte de El �i a c�rui în�elepciune poate s� dezlege nodul gordian, a�a 
cum a f�cut Alexandru cu sabia sa, �i prin aceasta va pune cap�t tuturor greut��ilor, care v� 
nelini�tesc duhul. 
   Dar punctul principal, pentru care eu o admir pe împ�r�teasa din Seba, este, c� ea a încercat pe 
Solomon »prin întreb�ri grele.« Nu era ea în�eleapt�? Dac� ar fi pus întreb�ri lui Solomon, pe care 
le putea r�spunde un copil de �coal�, ar fi fost pentru ea o înjosire. Dar dac� vroia s� verifice 
în�elepciunea lui Solomon, atunci trebuia s-o fac� prin »întreb�ri grele«. Dac� un om este cu 
adev�rat în�elept, el va pre�ui s� i se pun� întreb�ri, la care un om cu mai pu�in� în�elepciune nu le 
poate r�spunde. Ce rost ar fi avut s� fac� o c�l�torie a�a de lung� pân� la Solomon, dac� ea ar fi 
venit la el cu întreb�ri, la care ea îns��i putea s� r�spund�? Pentru ce s� mearg� la Ierusalim, dac� ea 
ar fi g�sit la curtea ei pe cineva, care ar fi putut s�-i dea r�spunsuri demne de încredere? Dar ea nu 
avea pe nimeni, care putea s�-i ajute, �i de aceea a dus întreb�rile ei la acela, care pe baza 
în�elepciunii lui era în stare s� r�spund�. Acesta îi va ajuta �i o va face s� se reîntoarc� mul�umit� 
acas�, a�a c� multe lucruri nu o vor mai putea nelini�ti. Deci ea a ac�ionat corect, atunci când a venit 
»cu întreb�ri grele« la Solomon. 
   Dar eu am cunoscut pe unii - �i consider, c� mai cunosc înc� �i acum – care se pare c� nu pot s� 
pun� întreb�ri grele lui Hristos. Ei se consider�, de exemplu, mari p�c�to�i �i ei cred c� Hristos i-ar 
putea ierta mai bine, dac� ei nu ar fi p�c�tuit a�a de mult. Din acest motiv ei nu aduc întrebarea lor 
grea înaintea Împ�ratului Isus. Al�ii lupt� din greu cu patimi violente sau cu pofte de nest�pânit �i 
cred, c� ei în�i�i trebuie s� �in� în frâu acest r�u. Crede�i voi cu adev�rat, c� Domnul meu este numai 
un Salvator mic? El este marele medic. Vre�i s� merge�i la El numai dac� v-a�i zgâriat la un deget, 
sau dac� v� doare un dinte? O, El este un a�a Mântuitor, c� pute�i s� aduce�i la El pe cei mai r�i, cei 
mai nenoroci�i �i strica�i oameni, c�ci ei sunt cei care pot s� dovedeasc� cel mai bine puterea Lui de 
mântuire! Dac� v� sim�i�i, c� sunte�i cel mai pierdut, veni�i la El; dac� sunte�i în starea voastr� cea 
mai rea, dac� crede�i c� sunte�i aproape condamna�i, �i v� mira�i c� înc� nu a�i fost executa�i, atunci 
veni�i la El. Dac� sunte�i un caz deosebit, atunci veni�i la Mântuitorul atotputernic. Crede�i c� El a 
venit în aceast� lume, ca s� mântuiasc� numai pe cei drep�i �i buni? �ti�i ce El Însu�i a spus în 
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aceast� privin��: »Nu cei s�n�to�i au trebuin�� de medic, ci cei bolnavi. Eu am venit s� chem la 
poc�in�� nu pe cei neprih�ni�i, ci pe cei p�c�to�i.«  
   �i, preaiubi�ilor, asculta�i înc� o dat�. V� afla�i într-o încercare grea? Este duhul vostru zdrobit �i 
din cauza aceasta sta�i departe de Hristos? Crede�i c� pute�i veni la El cu toate grijile voastre zilnice, 
dar nu cu aceast� povar� deosebit�? De ce nu aduce�i aceast� problem� înaintea Lui? Încerca�i-L cu 
întreb�ri grele – cu cât sunt mai grele, cu atât mai bine. Aduce�i-v� aminte de acea sor� medical� din 
India, care a zis doamnei bolnave, care nu vrea s� se reazeme prea mult pe ea: „Dac� m� iubi�i, 
sprijini�i-v� lini�tit� de mine.“ Cu cât pune�i mai mult din greutatea voastr� asupra Lui, cu atât 
dovedi�i mai mult încrederea voastr� în El �i cu atât mai strâns� va fi leg�tura dintre voi �i El. 
Hristos poart� f�r�delegile lumii, de aceea va purta �i necazurile voastre mari. Încerca�i pe Domnul 
în toate privin�ele, c�ci El iube�te s� fie încercat. Cu cât mai nevoia�i sunt cei repudia�i, cu atât mai 
tare r�sun� strig�tul Evangheliei, pentru ca ei, care altfel ar muri, s� vin� la El �i s� fie mântui�i. 
   În al doilea rând, s� urm�m exemplul ei cu privire la Hristos, care »este mai mare decât 
Solomon«. S�-L încerc�m cu întreb�ri grele. S�-I punem înainte probleme grele, s� �lefuiasc� 
anumite diamante, s� rezolve probleme. Nu cunosc întreb�rile grele, care v� fr�mânt�, dar vreau s� 
v� prezint pe scurt zece întreb�ri grele, la care Isus are r�spuns. Sunt numai zece din zece mii, pe 
care noi I le putem pune, c�ci nu este nici o întrebare la care El nu poate s� r�spund�. 
   Iat� prima întrebare grea. Cum poate un om s� fie neprih�nit înaintea lui Dumnezeu? Ea se g�se�te 
în cartea Iov, �i pare s� r�mân� f�r� r�spuns: »Poate cel n�scut din femeie s� fie f�r� prihan�?« Pe 
tot p�mântul nu exist� un om care ar putea s� r�spund� la aceast� întrebare, dac� Domnul nostru Isus 
Hristos nu ar fi f�cut posibil s� se r�spund� la ea. Numai prin El poate un om s� fie neprih�nit 
înaintea lui Dumnezeu. Dar dac� venim la El trebuie s� m�rturisim c� merit�m mânia lui Dumnezeu 
pentru p�catele noastre. Dac� ocup�m aceast� pozi�ie, Dumnezeu în harul S�u bogat ne va privi ca 
neprih�ni�i în Hristos Isus. 
   Domnul nostru Isus ne spune cum putem s� devenim neprih�ni�i înaintea lui Dumnezeu, prin 
aceea c� ne aminte�te, c� El este capul poporului S�u. A�a cum în Adam, primul cap, to�i oamenii au 
c�zut în p�cat, tot a�a to�i cei care sunt în El, al doilea Adam, Domnul venit din cer, vor învia. »Tot 
a�a, prin ascultarea unui singur om, cei mul�i vor fi f�cu�i neprih�ni�i.« Neprih�nirea în ochii lui 
Dumnezeu este prin Isus Hristos pentru to�i care sunt în El. Hristos a onorat Legea lui Dumnezeu, El 
a împlinit orice iot� a ei �i ascultarea Lui este socotit� ca ascultare tuturor celor care sunt în El. 
Acesta este r�spunsul la întrebarea »Cum poate un om s� fie neprih�nit înaintea lui Dumnezeu?«. 
Isus spune: „Eu am luat locul celor vinova�i �i am fost des�vâr�it de ascult�tor fa�� de Legea lui 
Dumnezeu. Aceasta va fi socotit� tuturor celor care cred, �i prin neprih�nirea Mea ei sunt neprih�ni�i 
în ochii lui Dumnezeu.“ O, înv���tur� minunat� a socotirii! Ferici�i sunt to�i aceia care o cred �i se 
bucur� de ea. 
   Iat� o alt� întrebare grea: Cum poate Dumnezeu s� fie neprih�nit �i cu toate acestea s� 
îndrept��easc� pe p�c�to�i?  Dac� El este drept, este normal ca El s� condamne pe p�c�to�i, dar noi 
�tim, c� mul�i, care au fost p�c�to�i �i pe care Dumnezeu i-a îndrept��it, pot spune: »Cine va ridica 
pâr� împotriva ale�ilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care îi socote�te neprih�ni�i.« Cum 
este posibil a�a ceva? Numai Isus poate s� r�spund� la aceast� întrebare, �i El o face în felul 
urm�tor: „Eu am purtat pedeapsa, pe care o merita p�catul. Eu am ocupat locul p�c�tosului �i am 
suferit pentru El, �i prin aceasta cerin�ele drept��ii divine au fost pe deplin satisf�cute. Eu am pl�tit 
vina p�c�tosului, a�a c� Legea poate s�-l declare liber.“ »Dar El era str�puns pentru p�catele noastre, 
zdrobit pentru f�r�delegile noastre. Pedeapsa, care ne d� pacea, a c�zut peste El, �i prin r�nile Lui 
suntem t�m�dui�i. Noi r�t�ceam cu to�ii ca ni�te oi, fiecare î�i vedea de drumul lui; dar Domnul a 
f�cut s� cad� asupra Lui nelegiuirea noastr� a tuturor.« Marele purt�tor al p�catelor a suferit în locul 
p�c�tosului; sabia drept��ii lui Dumnezeu L-a lovit, deoarece El a luat locul p�c�tosului �i de bun� 
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voie a purtat pedeapsa acestuia. P�catul lui a fost pedepsit în El. Dumnezeu poate acum s� fie drept 
�i s� îndrept��easc� pe to�i care cred în Fiul Lui scump. 
   Întrebarea urm�toare a fost o enigm� pentru mul�i: Cum poate un om s� fie mântuit numai prin 
credin��, f�r� fapte, dac� în acela�i timp un om nu poate fi mântuit printr-o credin�� f�r� fapte? 
Dac� aceast� întrebare v� d� b�t�i de cap, s� �ti�i c� Domnul nostru Isus Hristos v� spune în Biblie, 
prin care El ne vorbe�te, c� noi trebuie s� credem în El pentru a fi mântui�i, f�r� s� aducem faptele 
noastre, credin�a noastr� nefiind o fapt�. Omul este mântuit prin harul lui Dumnezeu, prin harul Lui 
liber, nu prin faptele neprih�nite, pe care le-a f�cut omul. »C�ci prin har a�i fost mântui�i, prin 
credin��. �i aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.« Scriptura înva�� acest adev�r a�a 
de clar, cum nu se poate mai bine. Tot a�a de adev�rat este îns�, c� nici un om nu poate s� afirme, c� 
este mântuit, numai dac� credin�a lui este o credin�� vie, o credin�� activ�, care se manifest� prin 
aceea, c� ea iube�te pe Dumnezeu �i drept urmare face ce Îi place Domnului. Dac� spun, c� eu cred 
în Dumnezeu, �i cu toate acestea tr�iesc con�tient în p�cat, atunci credin�a mea nu are mai mult� 
valoare decât credin�a demonilor, c�ci �i ei »cred �i se înfioar�«. Sunt oameni care m�rturisesc, c� ei 
cred în Dumnezeu, dar nu tremur� înaintea Lui, ci p�c�tuiesc cu neru�inare �i sunt plini de mândrie. 
Aceasta nu este credin�a care mântuie�te sufletul; credin�a mântuitoare face lucr�ri bune, conduce pe 
om la poc�in�� sau este înso�it� de poc�in��. Ea face ca noi s� iubim pe Dumnezeu �i ne conduce la 
sfin�ire �i la dorin�a s� fim asemenea Mântuitorului. Faptele bune nu sunt r�d�cina credin�ei, ci roada 
ei. O cas� nu se sprijin� pe �iglele de pe acoperi�, cu toate c� nu ar fi pl�cut s� tr�ie�ti într-o cas� f�r� 
�igle pe acoperi�. Tot a�a credin�a noastr� nu se bazeaz� pe fapte bune, dar ar fi o credin�� s�rman� �i 
nefolositoare, dac� nu ar da na�tere la roada Duhului, ca s� dovedeasc� c� ea este din Dumnezeu. 
Isus Hristos ne poate explica, cum poate un om s� aib� �inta, s� fie a�a de sfânt, cum este Dumnezeu, 
�i cu toate acestea nu vorbe�te despre sfin�enia sa, �i nu se încrede în ea. Noi ar trebui s� tr�im ca �i 
cum am fi mântui�i prin faptele noastre, dar nicidecum s� nu ne punem încrederea în ele, ci 
dimpotriv� s� le consider�m nefolositoare, ca s� câ�tig�m pe Hristos �i s� fim g�si�i în El. Noi nu 
avem o neprih�nire proprie, care vine din Lege, ci numai pe aceea care vine prin credin�a în Hristos 
– neprih�nirea din Dumnezeu pe baza credin�ei. 
   Înc� o întrebare grea, care odinioar� a creat probleme unui conduc�tor iudeu. Îi cunoa�te�i numele: 
Nicodim. »Cum se poate na�te din nou un om b�trân?« La prima vedere se pare c� nu se poate 
r�spunde la aceast� întrebare, dar Isus Hristos a zis: »Iat�, Eu fac totul nou.« Chiar �i sub vechiul 
leg�mânt, f�g�duin�a lui Dumnezeu pentru poporul S�u era: »V� voi da o inim� nou�, �i voi pune în 
voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatr�, �i v� voi da o inim� de carne.« Toate 
acestea sunt imposibile la oameni, dar nu la Dumnezeu. Duhul Sfânt produce na�terea din nou a 
unui om, a�a c� duhul lui devine ca duhul unui copil, în timp ce corpul lui r�mâne acela�i; �i ca un 
copila� n�scut de curând dore�te laptele curat al Cuvântului, prin care cre�te. Da, când oamenii vin 
la credin�a în Isus Hristos, în ei are loc o schimbare radical�. Isus a zis lui Nicodim: »Dac� un om nu 
se na�te din nou, nu poate vedea Împ�r��ia lui Dumnezeu.« Chiar �i oamenii care sunt b�trâni, se pot 
na�te din nou »prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu �i care r�mâne în veac«. Tu, barb� alb�, 
care la vârsta ta te rezemi pe ciomag �i ai trecut peste cei �aptezeci de ani ai t�i, te po�i na�te din 
nou. �i dac� vei ajunge de o sut� de ani, dac� prin puterea Duhului ve�nic vei crede în Isus, vei 
deveni într-o clip� o creatur� nou� în Isus Hristos. 
   �i înc� o întrebare grea: Cum poate Dumnezeu, care vede totul, s� nu g�seasc� nici un p�cat în cei 
credincio�i? Aceasta este o enigm�, pe care mul�i nu o pot dezlega. Dumnezeu este pretutindeni �i 
nimic nu se poate ascunde de ochiul S�u, care vede totul, dar cu toate acestea spune prin prorocul 
Ieremia: »În zilele acelea, în vremea aceea – zice Domnul – se va c�uta nelegiuirea lui Israel, �i nu 
va mai fi, �i p�catul lui Iuda, �i nu se va mai g�si.« Îndr�znesc s� spun, c� nici chiar Dumnezeu nu 
poate vedea, ceea ce nu exist�, nici ochii Lui nu se odihnesc pe un lucru care nu exist�. Tot a�a este 
�i cu p�catul acelora care cred în Isus – el nu mai este. Dumnezeu Însu�i a zis: »C�ci le voi ierta 
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nelegiuirea �i nu-Mi voi mai aduce aminte de p�catul lor.« Poate Dumnezeu s� uite? Da, El poate s� 
uite, �i El zice c� o va face. Lucrarea lui Mesia a fost descris� lui Daniel cu urm�toarele cuvinte 
remarcabile: »... pân� la încetarea f�r�delegilor, pân� la isp��irea p�catelor, pân� la isp��irea 
nelegiuirii, pân� la aducerea neprih�nirii ve�nice.« S� se pun� cap�t p�catelor? Potrivit acestei 
explica�ii divine, p�catele vor avea sfâr�it. »Eu î�i �terg f�r�delegile ca un nor �i p�catele ca o cea��.« 
Ce cuvinte binecuvântate! P�catele au fost îndep�rtate, s-a terminat cu ele. Hristos le-a anulat �i de 
aceea Dumnezeu nu le mai poate vedea. O, str�lucire a iert�rii, pe care Dumnezeu a d�ruit-o tuturor 
celor care cred, �tergându-le p�catele pentru totdeauna! 
   Urmeaz� o alt� întrebare: Cum poate un om s� vad� pe Dumnezeul care nu se vede? C�ci Hristos a 
zis: »Ferice de cei cu inima curat�, c�ci ei vor vedea pe Dumnezeu«, �i îngerul a vestit lui Ioan: 
»Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea fa�a Lui.« Aceast� întrebare grea exprim� sub o alt� form� 
rug�ciunea lui Filip, pe care a f�cut-o lui Isus: »Doamne, arat�-ne pe Tat�l, �i ne este de ajuns.« Isus 
i-a r�spuns: »De atâta vreme sunt cu voi, �i nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a v�zut pe Mine, a 
v�zut pe Tat�l.« Dumnezeu, Tat�l, S-a ar�tat oamenilor în persoana Fiului S�u prea iubit, a�a cum 
spune Ioan: »�i Cuvântul S-a f�cut trup, �i a locuit printre noi, plin de har �i de adev�r. �i noi am 
privit slava Lui, o slav� întocmai ca slava singurului n�scut din Tat�l.« Isus Însu�i a zis: »Eu �i Tat�l 
suntem una«, a�a c� noi putem vedea pe Tat�l nev�zut în persoana Fiului S�u Isus Hristos. 
   Dac� ai progresat în via�a cre�tin�, se pune urm�toarea întrebare grea: Cum se poate ca »oricine 
este n�scut din Dumnezeu, nu p�c�tuie�te«, dac� experien�a arat�, c� credincio�ii p�c�tuiesc? 
Aceasta este o întrebare care a preocupat pe mul�i oameni. Trebuie îns� s� ne amintim, c� orice om 
al lui Dumnezeu are dou� naturi. Natura nou�, pe care a primit-o prin na�terea din nou, nu poate 
p�c�tui, c�ci ea este n�scut� din Dumnezeu. Omul s-a n�scut dintr-o s�mân�� nepieritoare, dar 
deoarece mai are înc� firea p�mânteasc�, este adev�rat c� »gândirea (sau: înclina�ia) c�rnii este 
vr�jm��ie împotriva lui Dumnezeu, c�ci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, �i nici nu poate s� se 
supun�.« Vechea natur� p�c�tuie�te, dar noua natur� nu p�c�tuie�te, deoarece ea este n�scut� din 
Dumnezeu. 
   Aceasta ne conduce la urm�toarea întrebare: Cum poate un om s� fie un om nou �i cu toate acestea 
s� suspine neîncetat, deoarece g�se�te a�a de multe lucruri din vechea natur� în el? Duhul Sfânt a 
c�l�uzit pe apostol s� înve�e pe credincio�i în aceast� privin��. În noi este un om nou, care tresalt� de 
bucurie din pricina vie�ii cere�ti, dar din p�cate exist� �i omul vechi. Apostolul Pavel îl nume�te 
»acest trup de moarte«. Aceasta este natura veche, �i voi �ti�i c� ea este cea mai veche �i nu piere. Ea 
zice naturii noi: „Ce drept ai tu s� fi aici?” „Eu am dreptul harului”, r�spunde natura nou�. 
„Dumnezeu m-a adus aici �i vreau s� r�mân aici.” „Nu, dac� pot s� te împiedic”, strig� natura veche, 
„te voi ap�sa sau te voi cople�i cu îndoial�, sau te voi face s� te umfli de mândrie, sau te voi omorî 
cu otrava necredin�ei. În orice caz vei fi nimicit�.” „Nu”, r�spunde natura nou�, „nu vei putea 
niciodat� s� m� distrugi, am venit, ca s� r�mân. Eu sunt aici în Numele �i sub autoritatea lui Isus. �i 
când Isus vine, El vine s� domneasc�, �i eu voi domni asupra ta.” Natura nou� love�te puternic 
natura veche �i o doboar� în ��rân�, dar nu este u�or s-o �in� acolo jos. Aceast� natur� veche este o 
concurent� a�a de înver�unat� pentru natura nou�, c� aceasta strig� deseori: »O, nenorocitul de 
mine! Cine m� va izb�vi de acest trup de moarte?« Dar cu toate aceste strig�te ocazionale ea nu se 
teme de pieirea definitiv�, c�ci ea este sigur� de biruin�a ei. Natura nou� st� acolo �i cânt�: 
»Mul�umiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos Domnul nostru«, �i triumf� lini�tit� în El. Noi 
nu vom fi birui�i, preaiubi�ilor. »C�ci p�catul nu va mai st�pâni asupra voastr�, pentru c� nu sunte�i 
sub Lege, ci sub har.« Dar, fra�ii mei, este o lupt� intens�; �i dac� Domnul nostru nu ar fi 
împuternicit pe robul S�u Pavel s� ne spun� despre experien�ele lui, unii dintre noi vor striga: „Dac� 
a�a este, atunci de ce sunt eu a�a?” Hristos �tie totul despre via�a l�untric� a poporului S�u �i 
Cuvântul S�u explic� ce nou� ni s-ar putea p�rea ciudat. Dac� acest conflict va apare cândva în 
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duhul t�u, îl vei în�elege �i vei spune: „Eu nu sunt mort în p�cate, c�ci atunci nu a� avea aceste lupte. 
Eu am fost trezit la via��, de aceea am a face cu aceste lucruri.” 
   Aici este o alt� întrebare grea: Cum poate un om s� fie trist, �i cu toate acestea s� se bucure 
permanent? Aceasta este una din enigmele multe, pe care apostolul Pavel ni le prezint�. Cum poate 
un om s� fie s�rac, �i cu toate acestea s� îmbog��easc� pe mul�i? Cum poate un om s� fie prigonit, 
dar nu este p�r�sit; trântit la p�mânt, dar nu este nimicit? Cum poate un om s� nu aibe nimic, �i cu 
toate acestea s� posede totul? Explica�ia este, c� în trupul acesta trebuie s� purt�m suferin�e �i dureri, 
dar cu toate acestea mul�umiri fie aduse lui Dumnezeu! El ne-a înv��at s� ne l�ud�m �i în necazuri �i 
s� a�tept�m plata mare, pe care o vom primi. Deci când suntem tri�ti, accept�m aceast� stare cu 
bucurie; dac� trebuie s� suport�m dureri, ne plec�m sub nuia �i privim la binecuvântarea care rezult� 
din ea. În felul acesta putem în acela�i timp s� suspin�m �i s� cânt�m. 
   Mai am o întrebare: Cum poate via�a unui om s� fie în cer, în timp ce el este pe p�mânt? Cuvintele 
apostolului Pavel aduc lumin� în acest întuneric: »C�ci voi a�i murit �i via�a voastr� este ascuns� cu 
Hristos în Dumnezeu«, care »ne-a înviat împreun�, �i ne-a pus s� �edem împreun� în locurile cere�ti, 
în Hristos Isus.« Noi putem s� savur�m deja acum via�a cereasc�, cu toate c� tr�im înc� pe p�mânt; 
�i câteodat� suntem înclina�i s� spunem împreun� cu apostolul: »dac� am fost în trup, sau f�r� trup, 
nu �tiu: Dumnezeu �tie«. Vom descoperi în curând, c� suntem în trup, c�ci avem nevoi trupe�ti �i 
suntem expu�i ispitelor �i încerc�rilor. Atunci vom striga: »Vai de mine c� locuiesc la Me�ec, c� 
locuiesc în corturile Chedarului!« �i cu toate acestea probabil c� spunem în momentul urm�tor: 
„Mi-am strâns toate comorile �i m� gr�besc. Stau pe vârful picioarelor �i a�tept s� fiu chemat, c�ci 
acolo unde este comoara mea, este �i inima mea. Ambele sunt în cer la scumpul meu Domn �i 
Mântuitor.” 
   În încheiere s� r�spundem la câteva întreb�ri cu caracter practic. 
   R�spunde�i-mi mai întâi la întrebarea: Cum putem s� ajungem la Hristos? El este în cer �i  noi nu 
ne putem sui la El. Da, dar El a spus: »Iat� Eu sunt cu voi în toate zilele, pân� la sfâr�itul veacului.« 
�i cu toate c� noi nu-L vedem �i nu-L auzim, El este acum în Duhul la noi. Nu trebuie s� face�i nici 
m�car un pas, ca s� veni�i la El. Dac� Isus ar fi pe p�mânt, n-ar putea s� fie în acela�i timp 
pretutindeni în trup. S� presupunem c� El ar fi în Londra, ce vor face oamenii care tr�iesc în 
Australia �i ar vrea s� vin� la El? Ar putea muri în c�l�torie. Sau dac� ar fi în Ierusalim, cât de mul�i 
oameni s�raci nu sunt în stare s� c�l�toreasc� acolo! Este mult mai bine c� El nu este pe p�mânt; 
pentru noi este de folos, c� Duhul Lui este pretutindeni. �i dac� vrem s� ne gândim la El, s�-L 
cunoa�tem, s�-L c�ut�m �i s� ne încredem în El, putem s� venim la El.  
   „Deci”, va spune cineva, „presupunem c� este a�a, cum putem atunci s� punem lui Hristos 
întreb�rile noastre?” Pute�i s�-L întreba�i orice, ca �i cum a�i sta înaintea Lui. Nici nu trebuie s� 
rosti�i întrebarea, este de ajuns dac� v� gândi�i la ea, �i El va lua cuno�tin�� de ea. Ruga�i-v� Lui, 
c�ci El împline�te rug�ciunea. Oricând se va ruga un p�c�tos, Mântuitorul Î�i deschide urechea. 
   „Dar”, spui tu, „dac� Îl întreb, cum îmi va r�spunde?” S� nu v� a�tepta�i, c� El v� va r�spunde 
într-un vis sau printr-o voce audibil�. El a spus în Biblie tot ce trebuie s� �ti�i. Citi�i Biblia, studia�i-
o, ca s� �ti�i ce ne-a descoperit El. Nu folose�te la nimic s� ne asculta�i pe noi predicatorii, dac� nu 
ne întemeiem predica pe Scriptur�. Dar dac� o facem, atunci asculta�i-ne, c�ci cuvintele acestei c�r�i 
v� par deseori reci, dar dac� noi le traducem într-o limb� cald�, legat� de via��, ele vor p�trunde în 
inima voastr�. Le ve�i în�elege mai bine �i ve�i sim�i c� vin de la cineva care v� iube�te, �i c� el este 
tot a�a ca �i voi din carne �i sânge. 
   „Da”, va spune cineva, „a� veni cu pl�cere la Hristos cu îndoielile �i greut��ile mele, dar în 
privin�a aceasta mai am urm�toarea întrebare: Cum se face, c� eu citesc în Cuvântul lui Dumnezeu, 
c� El a hot�rât o zi, �i cu toate acestea tu îmi ceri s� vin acum la El?” Da, te rog, vino ast�zi la El, �i 
adaug cuvintele Lui: »Cine vine la Mine nu-l voi izgoni afar�.« „Dar nu este adev�rat, c� El a 
rânduit o zi?” Da, este adev�rat, dar s�-�i spun cum face El? El hot�r��te o zi: un ast�zi, �i spune prin 
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David dup� un timp a�a de lung, a�a cum s-a spus mai înainte: »Ast�zi, dac� auzi�i glasul Lui, nu v� 
împietri�i inimile!« Pream�rit s�-I fie Numele Lui sfânt, dac� El te-a hot�rât, atunci te-a hot�rât 
pentru ast�zi; �i dac� mâine voi mai tr�i, ca s�-�i v�d fa�a, î�i voi spune acela�i lucru. Este o stabilire 
foarte bun�, este »ast�zi«. Dac� va veni vreodat� un suflet la Hristos, atunci ast�zi; �i dac� tu vei 
veni ast�zi, atunci te vei g�si în termenul stabilit, c�ci El a spus: »Ast�zi, dac� auzi�i glasul Lui, nu 
v� împietri�i inima.« Ast�zi, drag� suflete, este inclus în timpul stabilit; ast� sear�, înainte de a 
merge acas�. »Ast�zi, dac� auzi�i glasul Lui, nu v� împietri�i inima.« Primi�i-L acum; încrede�i-v� 
acum în El; veni�i ast�zi cu întreb�rile voastre grele la El. Veni�i cu îndoielile voastre; veni�i cu 
necredincio�ia voastr�; veni�i cu împietrirea inimii voastre; veni�i, a�a cum sunte�i, �i arunca�i-v� la 
picioarele Lui str�punse, c�ci nu exist� nici o întrebare la care El s� nu poat� r�spunde, nici o 
greutate, pe care El s� nu o poat� birui, nici un p�cat, pe care s� nu-l ierte. �i voi ve�i pleca cu 
bucurie deplin�. 
   Mi se pare c� aud pe cineva spunând: „Ce se petrece de fapt? Sunt în lume oameni care vor pe 
Dumnezeu în felul acesta?” Da, sunt! �i pe noi ne întristeaz�, dac� tu nu faci parte din ace�tia. 
Crede-m�, prieten drag, tuturor oamenilor care tr�iesc ca �i cum nu ar fi Dumnezeu, le lipse�te tot ce 
înseamn� via�a. Am auzit odat� pe un tân�r spunând: „A� dori cu pl�cere s� �tiu ce înseamn� s� 
tr�ie�ti”. Da, eu doresc, ca tu s� afli ce înseamn� via�a deplin�, dar în vicii nu o vei afla; viciul 
înseamn� moarte, stric�ciune, miros greu – ca �i valea Hinom �i în�l�imile Tofet. Fugi de ele. Dar 
vei g�si via�a, dac� vei veni la Dumnezeu; �i prin faptul c� te încrezi în Hristos, vei ajunge la 
Dumnezeu �i prime�ti via�a ve�nic�. Dac� vei veni la Dumnezeu, vei contribui ca lumea s� aib� mai 
mult� via��. Lucrurile s-au schimbat pentru tine; ele nu mai sunt ce au fost înainte. Pustia �i �ara f�r� 
ap� se va bucura �i stepa va înflori ca o narcis�. Dac� a� putea s� tr�iesc zece mii de ani pe p�mânt 
f�r� Dumnezeul meu �i a� înota permanent într-o mare de bucurie senzual�, rug�ciunea mea ar fi s� 
mor mai repede, �i s� nu trebuiasc� s� suport o astfel de soart�. Dac� Dumnezeu m� face s� �tiu, c� 
El este al meu �i eu sunt al Lui, atunci aceasta ar fi tot ce a� vrea de la El, egal dac� Lui Îi place s�-
mi dea bucuria vremelnic�, sau s� mi-o înmul�easc�. Eu cred ceea ce spun, �i cred c� orice copil al 
lui Dumnezeu, care s-a bucurat cândva în lumina deplin� a fe�ei Sale, va spune acela�i lucru.�


