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Iubiti Parteneri 
 
“...Duhul pe care L-a pus Dumnezeu sa locuiasca in noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.” 
Iacov 4:5 
 
Faptul ca ne vrea cu gelozie inseamna ca ne doreste, inseteaza dupa noi, ne-a ales din toata inima. 
 
De multe ori uitam ca Dumnezeu (Duhul Sfant) doreste mult ca noi sa-L primim inlauntrul nostru. Stim 
cat de multa nevoie avem noi de El pentru ca, in Faptele Apostolilor 17:28, ni se spune: “Caci in El avem 
viata, miscarea si fiinta...” Iar, din Ioan 15:5, stim ca: “... despartiti de Mine [fara uniunea vitala 
cu Mine], nu puteti face nimic.” Dar ne-am gandit vreodata cat de mult doreste Duhul Sfant sa fie in 
comuniune cu noi? De fapt, noi santem cei care trebuie sa faca primul pas, daca dorim sa avem o legatura 
mai intima cu Duhul Sfant. Dumnezeu Si-a facut deja partea Lui; pe cruce, la Calvar, acum aproape 2000 
de ani, cand Isus si-a dat sangele pentru noi si a spus “S-a Sfarsit”. De multe ori auzim oameni spunand: 
“Astept ca Dumnezeu sa-Si faca mai intai partea Lui.” Greseala lor consta in faptul ca, de multe ori, 
Dumnezeu este Cel care ne asteapta pe noi. In acelasi capitol din Iacov, in versetul 8, este scris: 
“Apropiati-va de Dumnezeu si El se va apropia de voi.” Astfel, daca noi tragem catre Dumnezeu, El va 
veni aproape de noi. 
 
Dorinta lui Dumnezeu de a fi cunoscut de noi si de a ne cunoaste este atat de puternica, adanca si plina de 
pasiune incat ar muta cerurile si pamantul. Unii dintre noi au lasat dragostea dintai, simtita cand L-am 
primit in sufletul nostru, sa se estompeze. In mod similar cu o prima dragoste umana, cand L-am iubit, la 
inceput, pe Isus, L-am urmat cu toata fiinta. I-am pus in slujba toata atentia, tot timpul si toata viata 
noastra. Apoi, cu trecerea timpului, ceea ce a inceput ca o intovarasire plina de pasiune, s-a transformat, 
incetul cu incetul, intr-o retragere stagnanta. De fapt, in Apocalipsa, capitolul 2, Ingerul transmite un 
mesaj bisericii din Efes care, la inceput, pare incurajator. Parafrazat, suna cam in modul urmator: “Ce-ai 
facut ai facut bine si ai muncit din greu. Ai avut multa rabdare si nu ai obosit in slujba adevarului. Ai ramas 
tare in credinta.” Tonul insa pare sa se schimbe cand ajungem la versetul 4: “Dar ce am impotriva ta 
este ca ti-ai parasit dragostea dintai [ai pierdut adancimea dragostei pe care ai avut-o 
pentru Mine la inceput].” 
 
La inceput, pare ca aceasta biserica facea totul corect dar, cu cat citim mai mult, vedem ca faptele bune si 
indurarea rabdatoare nu erau pe primul plan pentru Isus. Faptele lor erau nobile, dar Isus se uita in 
adancul inimii bisericii. Isus vrea sa se uite in adancul inimilor noastre. Duhul Sfant doreste, cu o 
dragoste geloasa, sa fie primit inlauntrul nostru. Dumnezeu vrea sa ni Se faca cunoscut intr-un 
mod mai adanc, mai intim. Trebuie sa trecem de la a cunoaste despre Isus la a-L cunoaste 
pe Isus. Cand Il urmam si ajungem sa-L cunoastem, atunci, prin Duhul Sfant, incepem sa-I descoperim 
caracterul, compasiunea, ce-I place, ce nu-I place, astfel incat ajungem curand sa fim transformati dupa 
chipul Lui (al lui Hristos). Pentrecand timp, in fiecare zi, cu Isus si in Cuvantul Sau trebuie sa 
ne fie cea mai mare prioritate. Acest lucru nu necesita ore in sir de munca intensa, dupa chipul 
Fariseilor. Dar necesita comuniune cu El pe parcursul zilei. “Dar lucrurile mici care mi se intampla in 
timpul zilei nu sant importante pentru Dumnezeu.” Unii dintre voi poate gandesc astfel, dar, dupa cum 
este scris in Psalm 37:23: “Domnul intareste pasii omului cand Ii place calea lui”. Domnul are 
placere in fiecare detaliu al vietii noastre! Ce afirmatie minunata! Nu-L lasati inafara nici unei decizii si nu 
va ganditi ca ar fi ceva prea nesemnificativ pentru El pentru ca acest lucru este pur si simplu neadevarat. 



V-ati facut vinovati de a-L da pe Isus deoparte si a va conduce singuri viata? Ati trecut de la a-L urma 
pe Isus la minimalizarea Lui la nivelul de cunostinta cu care va intalniti o data pe 
saptamana, duminica dimineata? Noi toti santem vinovati de a-L fi dat uneori pe Isus deoparte, 
conducandu-ne viata dupa mintea noastra. Vrem ca acum sa incurajam pe fiecare cititor si 
partener sa isi analizeze relatia cu Isus. Trebuie sa trecem de la a-I astepta darurile la a-I 
dori Prezenta. Darurile si Prezenta Sa sant lucruri diferite. Ii cautam cumva mana fara sa-I 
cautam fata? Santem cumva vinovati de pierderea dragostei dintai, precum biserica din Efes? Am ajuns 
cumva sa fim amici ai lui Isus in loc sa-I fim ucenici? Exista un verset foarte serios in Apocalipsa 
3:16 care arata ca Dumnezeu prefera sa fim fierbinti sau reci in loc de caldicei: “Stiu faptele tale: ca nu 
esti nici rece nici in clocot. O, daca ai fi rece sau in clocot! Dar fiindca esti caldicel, nici rece, 
nici in clocot am sa te vars din gura Mea.” 

Astazi este timpul de a face o schimbare! Va incurajam sa cititi Cuvantul si sa lasati Duhul Sfant sa devina 
prioritatea intai in viata voastra. Poate ca nu L-ati lasat niciodata sa piloteze. Poate ca L-ati avut 
intotdeauna doar pe pozitia de pasager sau co-pilot. In Filipeni 3, vedem care este dorinta din inima, cea 
mai fierinte, a lui Pavel pe care o impartaseste bisercii din Filipi. Desi se gasea in conditii foarte aspre cand 
a scris aceasta epistola din inchisoare, cea mai arzatoare dorinta a lui Pavel era “sa fiu gasit in El nu 
avand o neprihanire a mea”. El considera totul ca lipsit de importanta in comparatie cu privilegiul de 
a-L cunoaste pe Isus, de a-L percepe, recunoaste si intelege in plinatatea Lui. 

“Si sa-L cunosc pe El [in mod din ce in ce mai adanc si mai intim, sa-I cunosc minunile si 
Persona Lui cu claritate din ce in ce mai mare] si puterea invierii Lui [care se revarsa 
asupra credinciosilor] si partasia suferintelor Lui si sa ma fac asemenea [in spirit, in 
asemanarea cu chipul Sau] cu moartea Lui”. Filipeni 3:10 

Rugamintea noastra este ca rugaciunea voastra sa fie asemanatoare cu a lui Pavel. Dorinta noastra este sa-
L urmati pe Isus din toata inima, sufletul, mintea si puterea voastra. Duhul Sfant nu ar trebui sa fie pe 
locul 2, 3 sau 4. Un astfel de loc nu este suficient. Dumnezeu Duhul Sfant doreste sa aiba o relatie intima 
cu noi, iar noi avem SI MAI MULTA NEVOIE de El in aceasta privinta. Dorinta noastra cea mai 
fierbinte ar trebui sa fie sa dezvoltam o relatie intima, pasionata, ne-apologetica, fanatica 
cu El. Ne putem numi fanatici cand vorbim de dragostea pentru Isus. El va va da intelepciune, cunostinta 
si gratie sa faceti tot ce trebuie facut in aceasta viata, atata vreme cat Il lasati pe locul de Sofer! 

Multumim partenerilor nostri care ne-au ajutat in Misiunea Pentru Copii! Cutiile vor fi trimise luna 
aceasta si vor ajunge la timp pentru ca echipa noastra sa sorteze lucrurile si sa umple fiecare pachetel 
pentru luna Decembrie. Multumim in mod special tuturor celor care continua sa ne sprijine 
lunar in lucrarea noastra. Datorita sprijinului vostru, putem purta mesajul Evangheliei pe 
cai aeriene si prin Internet. Vieti fara numar sunt transformate prin puterea Duhului Sfant 
prin programele noastre si Il slavim pe Dumnezeu pentru acest lucru. Multi dintre voi va 
sacrificati pentru a fi parteneri in aceasta lucrare si noi stim lucrul acesta. Diavolul nu va va spune 
niciodata sa faceti donatii pentru a raspandi Evanghelia lui Hristos. Duhul Sfant este Cel care misca 
inimile oamenilor in a ne sprijini astfel incat cei care aud despre Isus sa fie mantuiti. Noi ne facem partea 
noastra, iar Duhul Sfant are grija de rest. Cand va faceti partea voastra si faceti un dar pentru a 
inainta lucrarea Evangheliei prin JMM, este ca si cum voi insiva ati merge sa vestiti 
Evanghelia. Rasplata este aceeasi. Slava Numelui lui Isus! Filipeni 4:19: “Si Dumnezeul meu sa 
ingrijeasca de toate trebuintele voastre dupa bogatia Sa, in slava, in Isus Cristos.” 
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