
        Betel, 29.Dec.2013   
  Cât am împlinit anul acesta din ce ne-am propus? 

 Nu este doar o întrebare a mea, pentru că mi se adresează şi mie, ci este o întrebare a 
cerului. Poţi răspunde la ea, pentru că să ştii, ar fi bine să ai ce să răspunzi când vei fi întrebat, 
sau vei amuţi. Matei 22:13. Nu te lăsa luat prin surprindere, ci fii pregătit. Pune întrebări, 
informează-te, fii gata să dai socoteală acum căci atunci nu vei mai putea lucra nimic,deşi mult 
îţi vei dori sa fi lucrat. Copilul Lui Dumnezeu astfel îL aşteaptă pe Domnul să vină să-şi răpească 
Mireasa Sa.: ea este fericită, bucuroasă, împlinită, sigură pe promisiunile Mirelui iubit, de ce? 
Pentru că s-a pregătit ! 

- Cu ce dar ai lucrat ? Cu ce duh ? Când lucrezi în lucrul Domnului este ca şi cum ai 
mânui C.4 (dinamită) , aşa că ai grijă. Fii atent, fii cu mintea şi viaţa limpede că e un 
mare pericol şi pentru tine şi pentru alţii. Să ştii, Stăpânul nu te va trage la 
răspundere de ceva ce nu te-a chemat să faci, de aceea nu îţi irosi timpul făcând ce 
nu te-a chemat El să faci! E suficient să participi din când în când la serviciile divine, 
sau tu eşti un ucenic, o diakoniţă? Păi care este diferenţa frate Matei? Păi ea e una 
foarte mare: dacă vii la Biserică, şi trăieşti fără grijă în Sion, nu ai fost nicioadată 
un/o ucenică!! Ucenicul este priceput, el ştie ce să facă. Ucenicul creşte şi devine 
performer ! Aţi văzut tinerii? Au ajuns foarte buni. Cum aşa? Făcându-se ucenici. 
Dacă am întreba-o pe Diana, Andreea cum de reuşesc să cânte atât de uşor la pian 
ce credeţi că ar răspunde? Aaa, mi-am aruncat ochii pe o carte în timp ce mă uitam 
al TV. la o (devilonelă-telenovelă) şi uite aşa am devenit expertă. Aşteptările Lui 
Dumnezeu de la tine sunt în funcţie de chemarea în slujba ta personală.                        
Matei 28:18-20 şi Jeremia 1.5. După chemare urmează echiparea şi creşterea, 
maturizarea. De la soldat am ajuns ofiţer ! 

- Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez. Ioan 3.30. Deşi Domnul Isus îl laudă 
pe Ioan B. ca fiind cel mai mare. Ioan 11:11, Ioan B. este cel care se smereşte. Este o 
legătură aici între creştere şi micşorare. Domnul ne vrea mari – Matei 18.4 dar ce fac 
cu puterea mea: 23:11 ! ...dar dacă e reversul, adică eu mă înalţ singur – Marcu 9:34 
atunci Luca 22:26 spune:’’cel mai mare...sunt unii mai mari....să fie...nu să vorbească 
doar...ca cel mai mic. Provocare – sau povară ? Deci să revenim: o piedică în calea 

creşterii este mândria. Pentru aceşti oameni există un 1 Cor.15.25:’’căci trebuie ca El 
să împărăţească (să te tolereze până când..? ) până va pune pe toţi vrăjmaşii sub 
picioarele Sale’’. Luca 1:46:’’ sufletul meu..(nu doar gura).. măreşte pe Domnul’’. Nu 
pot să-L măresc pe Domnul dacă eu nu mă micşorez, dacă nu sunt pe deplin 
conştient că El este Cel Mare şi Puternic. Nimeni nu mă obligă să spun că El e Mare, 
dacă eu nu am experimentat lucrul acesta ! 

- Nu amesteca lucrurile sfinte cu noroiul lumii acesteia ! Sarea este buna..( Matei 
5.13) Mărturia de aici este sarea. Mărturia are de-a face cu ucenicia. Priviţi în 
context ! Vreau să fiu roditor, am râvnă, mă pricep, dar nu am o mărturie bună, 
acasă cu soţia, cu vecinii, şi nu am putere. Sunt ca un topor neascuţit cu care mă 
chinui (ăsta e cuvântul) să tai buşteni, să aduc oamenii la mântuire. Te întreb, eşti în 
arenele lumii cu Isus ,sau eşti un simplu spectator ?! Vorbeam odată de un sindrom 
ciudat, sindromul spectatorului: dacă stai prea mult timp pe marginea terenului se 
va dezvolta în tine un duh de critică, nimeni nu face atât de bine, dacă ai fi tu....de 



fapt se joacă diavolul cu mintea noastră, ne umileşte, şi dacă nu ieşim repede de 
acolo ne vom îmbolnăvi de sindromul rezervelor ! Unii duc la nivel de minte o luptă 
cu problemele, cu soţia căreia nu îndrăzneşte să-i spună adevărul în faţă, cu cineva 
nemântuit din familie, etc...dar îi spune ‚’’în barbă’’, sau în gând. Dacă se continuă, 
am vazut cazuri în care o aşa persoană povestea că ar fi spus, că ar fi zis aşa şi aşa, 
dar în realitate nu era aşa, ci acele lucruri se petreceau doar în mintea lui.                 
Înţelegeţi ?! 

- Creşti, dar cum? Exod 1.12 este un text foarte bun. Poporul evreu se împotrivea 
robiei, de aceea erau asupriţi. Au ajuns de s-au scârbit de ei şi de punctul lor de 
vedere.Unii dintre egipteni ar fi vrut să scape de ei în fel şi chip. Este o imagine foarte 
bună a copiilor Lui Dumnezeu. Ei se împotrivesc asupririi din ce în ce mai mare a 
păcatului, pentru că păcatul atrage după el alte păcate şi mai mari, dar o minune are 
loc: se înmulţeau şi nu doar atât, ci şi creşteau. Nu e suficient să fii mulţi.Ştiţi ce se 
spune despre gloate:’’sunt proşti dar mulţi’’-Alex.Lăpuşneanu.  

 Dar, milostive doamne, nu-i asculta pre niște proști, pre niște mojici. Pune să deie cu 

tunurile într-înșii… Să moară toți! Eu sînt boier mare; ei sînt niște proști!— Proști, dar mulți, 

răspunse Lăpușneanul cu sînge rece.  

Nu aşa sunt copii Domnului ! 1 Samuel 2:21,26 ‚’’tânărul Samuel creştea, dar creştea mereu..’’. 
2 Samuel 3:19 ne dezvăluie secretul. Parcă Maria seamănă cu profetul Samuel din vechime. Luca 
1:80 Ioan creştea; Domnul Isus creştea : 2.40,52. 

- Fugi de ipocrizie, de făţărnicie. Nu te da ce nu eşti, că mai târziu te va costa.          
Matei 15:13. Întreabă-te dacă eşti născut dintr-o astfel de sămânţă. Cum ştii că eşti 
ipocrit: Ioan 8.43,37 – eşti închis într-o crustă groasă prin care nu penetrează 
Cuvântul viu şi lucrător. Eşti închis ca într-o cazemată a celui rău.Aşa erau fariseii 
vremii apuse. 

Creşterea se realizează smerindu-mă, creşterea se realizează dorind cu ardoare să devii 
competent în lucrarea Domnului. Nu doar predicatorii sau corul trebuie să crească. Cum se vede 
din afară trupul bisericii noastre cu unii dezvoltaţi mult, alţii mai deloc ? Un trup diform ! Există 
un proverb românesc:’’ce trăieşte creşte’’! Creşte dacă e sănătos, dar când se face mare are o 
meserie, are o educaţie, ce a făcut toată copilăria, a bătut mingea pe maidan? Asta e doar o 
creştere a trupului dar nu şi a minţii ! 1Cor.14.20 ‚’’la minte fiţi oameni mari’’. Lumea vrea să te 
înalţe, şi Domnul Isus vrea să te înalţe, dar nu vrea să fii mare pentru iad, ci pentru slava Lui şi 
binele tău veşnic. 

De aceea placă-ţi sfatul meu, pleacă-te, ca să ajungi plin de roadă ca bobul de grâu care e plin de 
roadă încât se pleacă. Gen 24:14 – Isus pleacă vadra să bem ! 24:17 ’’ dă-mi să beau a zis 
robul’’, v.18: ‚’’bea domnul meu’’. Şi din tine vor bea oamenii, dar trebuie să fii transformat. 

 Ilustraţia cu copacul mare , falnic, frumos.Era un pom fără rod, dar Stăpânul l-a îngrijit 
până s-a făcut mare.Venea la el, vorbea cu el, îl iubea.Într-o zi îi spuse:’’a venit vremea să te 
tai’’.Ceee? Cumm? Nuu! Ba da, zise Stăpânul, vreau sa fac un jgheab mare care să poarte apa 
pentru toată casa mea,iar tu eşti numai bun.Ce durere pe falnicul, dar nefolositorul copac. 



Efeseni 4:13’’ până vom ajunge toţi la ...starea de om mare’’, Col.2.19, Efes.2:21! 

- Ai nevoie de un mediu ambiant ca să creşti iubitul Domnului, nu înţelegi: Iov 8.11’’ 
creştere papura fără baltă..’’, creşte copilul dacă nu vine la biserică cu lunile, cu anii, 
creşte dacă stă acasă bătrânul dar toată viaţa lui sau a ei nu s-a prea omorât cu 
Scriptura, cu postul, cu rugăciunea, creşte? Vă întreb iubiţii mei?  

Psalmi 92:12; Prov.13:11; 2 Cor. 10:15; 1 Tes.2:7; Matei 18:4,23:12; Ezra 9:5; Iov 22:29. 

’’Nu pofti mâncărurile lui alese căci sunt otravă înşelătoare’’! –Prov.23.3 

Fapte 14.17 

2Cor.9:10 

Evrei 5:12 

În curând dacă va voi Domnul vom începe o călătorie de 365 de zile. La început sunt convins că 
va fi entuziasm, dar oare putem promite şi să ne ţinem de promisiune? Oare vom promite că 
venim joi la studiu biblic, că e mai bine Duminica seara la adunare decât în faţa la Tv.că vom 
face ordine în viaţa noastră, că vom renunţa la păcat, că vom păstra curăţenia, că vom vesti 
Evanghelia cu riscul să ne facem urâţi, şi să fim duşi în robie, oare realizăm noi că se merită să 
ardem pentru Domnul? Că vom iubi fără să fim iubiţi? 

Provocare, sau Povară ? 

Numeri 13:18 - cine este slab şi fricos,zic eu să ceară ajutorul, să nu plece la fel cum avenit. 

Nu-L mai căuta pe Mesia Pruncul, căci El a crescut.Nu-L mai căuta pe Ion copilul că s-a făcut 
mare. A fost ucenic, dar acum este meseriaş. Nu-L mai căuta pe Isus în iesle, caută-L în 
Scriptură! 

Ohh câte întrebări îţi vor fi puse când se va întoarce Stăpânul. Ce vei răspunde ? 

Cum sfârşim alergarea, înfrânţi, cu talantul în pământ, sau biruitori, cu dorinţa de a face mai 
mult, mai bine pentru Stăpân? Dacă azi treci la cele veşnice, poţi spune:’’nu îmi pare rău că mor, 
căci am făcut ce eram dator să fac?’’ 

Vrei să slujeşti dar în condiţiile puse de tine, sau de Stăpân? 

 

 

 


