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Biserica sub radiografia Duhului Sfânt - Apocalipsa 3:14-22 
 
 
 

Este incredibil cât de repede trece timpul! Sau, dacă ar fi să ne luăm după unul dintre cei mai 
mari istorici şi cărturari care au trăit vreodată în România, Garabet Ibrăileanu, nu timpul trece, ci noi 
trecem prin timp. Cert este că noi suntem mai înaintaţi în vârstă (ca să nu spun bătrâni) cu un an de zile. 
Poate suntem mai maturi şi mai aproape de Dumnezeu şi asta ne încântă (sau cel puţin aşa ar trebui să 
fie) sau poate nu, şi asta ne întristează. Când un an se încheie cel mai bun lucru pe care îl putem face 
este să ne aşezăm puţin şi să ne evaluăm: am progresat, am stagnat, sau am regresat,? Am dat înainte, 
am stat pe loc sau am dat înapoi? Suntem mai maturi din punct de vedere spiritual, la fel ca anul trecut 
sau mai imaturi? Suntem mai aproape de Dumnezeu, la fel ca anul trecut sau mai departe de Dumnezeu? 
Ce ziceţi? Aveţi curajul de a vă evalua sau vă temeţi ca nu cumva să nu vă găsiţi aşa cum ar trebui?  

Personal, cred că evaluarea este un test al maturităţii şi nici un om care îşi doreşte să fie matur, să 
progreseze într-un domeniu anume, nu ar trebui să se teamă de evaluări. Din contră, ar trebui să se 
obişnuiască cu ele. De fapt, de când începem să mergem la şcoală, evaluarea este un semn al 
progresului. Învăţătorul te ascultă cum citeşti şi urmăreşte cum scrii şi în funcţie de progresul tău te 
notează, îţi dă calificative: „Foarte bine” sau „nesatisfăcător”. Creştem mai mari şi profesorii ne 
evaluează şi ne dau note: 10, 4, sau 1. Apoi, când suntem şi mai mari, şi avem de-a face cu examene mai 
grele, evaluarea este mai drastică: „Admis” sau  „Respins”. Toată viaţa avem parte de evaluări, ca să 
vedem unde ne aflăm. 

Pasajul pe care l-am ales pentru astăzi ca să-l studiem, aş vrea să ne fie de ajutor să ne evaluăm. 
Biserica din Laodiceea este în faţa unei evaluări. Şi atunci când noi oamenii evaluăm ceva, sunt multe 
lucruri care ne scapă; evaluăm mai mult lucrurile pe care le vedem, pentru că celelalte ne sunt 
inaccesibile. Dar când Domnul Isus Christos evaluează, o face în modul cel mai profund; El se uită 
acolo unde nimeni nu poate. Cu toată tehnica de care dispunem astăzi, cu radiografia, razele Rontgen, 
care se uită acolo unde ochiul liber nu poate, cu tehnica laser care, la fel poate sonda acolo unde ochiul 
liber nu vede, nu putem să ne uităm în locul unde aş vrea să putem să ne uităm în această zi: în sufletul 
nostru. Acolo doar Dumnezeu vede şi pentru că noi avem Duhul Sfânt, El ne poate spune ceea ce vede 
Dumnezeu acolo şi ne putem corecta. Domnul Isus vrea să prezinte Biserica Sa în faţa Tatălui curată, 
fără pată şi fără zbârcitură, de aceea o supune unei astfel de radiografii spirituale, ca să o ajute să se 
evalueze corect şi să îndrepte ce se poate îndrepta. Vreau să ne uităm astăzi la exemplul din Scriptură şi 
pentru că suntem la trecerea dintre ani, am numit mesajul acesta „Biserica sub radiografia Duhului 
Sfânt”. Mai întâi vreau să vedem ce şicum să nu evaluăm şi apoi ce şi cum să evaluăm. Ce să supunem 
la test şi ce nu, ce nu este important pentru Dumnezeu şi ce este cu adevărat important. 
I. Ceşi cum să nu evaluăm. 
1. Prosperitatea materială. Biserica din Laodiceea este ultima din grupul celor şapte biserici cărora 
Domnul Isus le trimite un mesaj, sau un rezultat al unei evaluări extrem de profunde şi este biserica ce 
primeşte cea mai dură caracterizare din partea Lui. Rezultatul evaluării acestei Biserici este: „Am să te 
vărs din gura Mea”, sau, aşa cum spune o traducere alternativă: „Mi-e silă de tine”, „Când mă uit la tine, 
îmi vine să vomit”. De ce a spus Domnul aşa ceva acestei Biserici? Ce a făcut atât de grav? Mai mult, 
dacă i s-a putut întâmpla unei biserici să primească o astfel de caracterizare, înseamnă că se mai poate 
întâmpla şi altora, şi, personal, mi-aş dori ca biserica aceasta să nu primească niciodată o astfel de 
caracterizare.  
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Oraşul Laodiceea din apropierea  altor două oraşe cunoscute, Colose şi Hierapolis, era unul 
dintre cele mai bogate din Imperiul Roman la vremea aceea. Se spune că acolo era cel mai mare centru 
bancar din acea regiune şi guvernatorul provinciei avea în grijă mari cantităţi de aur. Era un oraş foarte 
bogat. Apoi, agricultura aducea venituri foarte mari pentru această cetate. Oieritul era o altă sursă 
importantă de venit şi acolo se creştea o rasă de oi cu lână neagră extrem de căutată pe piaţă. Industria 
de ţesături era în plină expansiune şi veneau oameni din tot imperiul acolo pentru cumpărături. Shoping-
ul pasiunea Mea nu a fost inventat în secolul 21, ci era destul de promovat şi în Laodiceea primului 
secol . De asemenea, oraşul era un renumit centru balnear. Apele termale erau aduse prin apeducte din 
Hierapolis în oraş şi oamenii veneau aici pentru tratament. De asemenea, Laodiceea era cunoscută 
pentru o alifie pentru ochi extrem de rară. Era produsă dintr-o pudră foarte rară adusă din Frigia, şi nu 
mulţi îşi permiteau s-o cumpere, dar pentru că în Laodiceea banii nu erau o problemă, puteau fabrica 
această alifie. Oraşul era extrem de bogat pe lângă alte localităţi din imperiu. Când prin anii ’60 un 
cutremur destul de mare a lovit ţinutul acela, toate localităţile au primit ajutor material de la Roma, 
Laodiceea însă a spus: „Nu, noi nu avem nevoie. Noi vrem să ne ridicăm prin propriile puteri”. „Noi 
ducem lipsă de nimic!”, era deviza, sloganul laodiceenilor. Şi din păcate, a ajuns să fie şi al bisericii de 
acolo. Dacă oraşul era bogat, bogată era şi biserica. 
 Acum poate spuneţi, dar ce este greşit în a fi bogat, în a avea membri bogaţi în biserică, în a avea 
bugete mari? Nu este absolut nimic greşit. Ba chiar e bine! Dar când prosperitatea materială devine 
standardul după care ne evaluăm ca biserică, atunci apar problemele, pentru că ne este distrasă atenţia de 
la adevărata menire a Bisericii lui Christos, aceea de a câştiga suflete, nu bani. Sunt biserici, şi în faţa 
mea, un păstor se lăuda că avusese în anul precedent venituri de nu ştiu câte mii sau zeci de mii de euro. 
Dar câţi oameni au venit la Dumnezeu? Unul, doi, sau niciunul? Când banii şi interesul pentru bani ia 
locul lui Dumnezeu într-o biserică este grav de tot. Laodiceenii spuneau: Noi suntem bogaţi, noi avem 
de toate. Banul ne rezolvă toate problemele. Dumnezeu? Păi ce ne mai trebuie Dumnezeu dacă avem 
bani? Vreau să vă spun că mulţimea banilor îl poate scoate pe Dumnezeu afară din biserică. S-a 
întâmplat în Laodiceea şi se poate întâmpla oriunde nu este veghere suficientă. 
 Tu cum evaluezi anul pe care îl închei astăzi? Ce înseamnă pentru tine un an bun? Dacă îi întrebi 
pe patroni cum îşi evaluează succesul îţi vor spune că veniturile au crescut, angajaţii s-au înmulţit, prin 
urmare a fost un an bun. Nu cumva aşa ne evaluăm şi noi, doar din punct de vedere managerial? Nu 
cumva ne uităm la casă şi dacă am făcut ceva renovări şi mai avem şi o maşină în curte şi dacă s-au 
strâns şi ceva bani pe undeva, spunem că a fost un an bun? Aşa spunea biserica din Laodiceea? Suntem 
bine. Suntem bogaţi. Slavă Domnului, că nu ducem lipsă de nimic! Şi în spatele unui limbaj religios 
ascundem adevărata noastră identitate şi adevăratele noastre valori. Nu cumva şi noi ne evaluăm după 
acelaşi standard ca şi creştinii din Laodiceea: pe baza prosperităţii materiale, a banului, a bugetelor? Dar, 
dacă nu prosperitatea materială, cea care se vede, care iese în evidenţă, este standardul de evaluare, 
atunci care este standardul? Dacă nu bugetele trebuie evaluate în această seară, atunci ce trebuie să 
punem sub radiografia Duhului Sfânt? Domnul Isus spune: „Tu zici: sunt bogat, nu duc lipsă de nimic, 
dar nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol!” Tu te uiţi la ce se vede, Eu mă uit la ceea ce nu 
se vede. Tu te uiţi acolo unde se pot uita toţi şi asta te impresionează, dar Eu mă uit acolo unde ceilalţi 
nu se pot uita, şi asta Mă întristează. Şi acum, ascultaţi: „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit 
prin foc ca să te îmbogăţeşti şi haine albe ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea şi doctorie 
(alifie)  pentru ochi ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi…Fii plin de râvnă şi pocăieşte-te!”  
II. Ce şi cum să evaluăm. Primul lucru care trebuie pus sub radiografia Duhului Sfânt, care trebuie 
evaluat acum la sfârşit de an, este … 
1. Pasiunea noastră pentru Dumnezeu. „Fii plin de râvnă!” este Sfatul Domnului pentru noi. Ştiţi ce-
mi place mie mult aici în text? Cum se autonumeşte Domnul acestei descoperiri. Spune: „Iată ce zice 
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Cel ce este Amin, martorul credincios şi adevărat!” Iată ce spune cel ce este Amin. Cel în care nu există 
decât adevăr. El nu ocoleşte adevărul chiar dacă cineva se va simţi ofensat. El nu mângâie biserica din 
Laodiceea atunci trebuie mustrată. Şi, în ceea ce mî priveşte, mă rog Domnului să pot fi un om care 
spune întotdeauna adevărul, chiar dacă pe unii îi va deranja şi îi va durea, pentru că durerea de acum, 
rezultată din adevăr, nu se compară cu durerea din iad, rezultată din minciună. Dacă v-aţi dorit un om 
care să spună numai lucruri frumoase şi să dea mângâiere peste păcat, nu cred că v-aţi ales păstorul care 
trebuie. Cred că sunt alţii care se pricep mai bine ca mine la asta. Daţi-mi voie să vă întreb: cum vă 
evaluaţi anul care este pe cale să se încheie? 

Poate că din punct de vedere material, anul acesta a fost un an bun şi prosper. Poate ţi-ai găsit o 
slujbă nouă şi bine plătită, poate afacerea a mers bine, dar fiind atât de ocupat cu ale tale, nu ţi-ai dat 
seama că lucrurile materiale au propăşit în detrimentul relaţiei cu Dumnezeu. Când ai tras linie la sfârşit 
de an, din punct de vedere material ai văzut că banii ţi s-au înmulţit, casa ţi-e mai frumoasă, maşina mai 
bună, dar în acelaşi timp, poate ai observat că ai fost mai departe de Dumnezeu, că banii au fost mult 
mai importanţi decât El. Cum ne putem da seama dacă în ceea ce priveşte pasiunea pentru Dumnezeu 
am progresat, am stagnat sau am regresat? Haideţi să ne uităm doar la câteva exemple? 
A. Petrecerea timpului în rugăciune. Dă-mi voie să te întreb cu toată responsabilitatea: Au fost zile 
când ai fost prea ocupat ca să te rogi? Au fost dimineţi în care ai plecat la serviciu sau la şcoală în grabă 
şi nu ai petrecut nici măcar un minut în rugăciune? Au fost zile când la lucru ai fost aşa de ocupat sau la 
şcoală ai avut aşa de mult de învăţat că, pur şi simplu, nu ai avut timp să stai în loc câteva momente să 
înalţi o rugăciune? Au fost seri când ai căzut rupt de oboseală şi ai adormit înainte să te rogi? Dacă da, 
banul, munca, slujba, agoniseala au luat locul lui Dumnezeu în viaţa ta. Trebuie să faci neapărat ceva, 
altfel rişti să-ţi spună Domnul ce a spus bisericii din Laodiceea. 
B. Petrecerea timpului în citirea Bibliei. Întrebările testului sunt aceleaşi: Au fost zile când nu ai 
deschis Biblia, când nu ai citit nici măcar un verset din Scriptură? Dacă da, lucrurile lumii l-au înlocuit 
pe Dumnezeu. De ce credeţi că am organizat cu Iulian proiectul „Ghetsimani”? – Rugăciunea de 
dimineaţa? Pentru că am ştiut şi am aflat, şi tinerii mi-au spus că trec zile şi săptămâni când nu deschid 
Biblia, nici ei nici părinţii lor? Am ştiut că sunt zeci de familii în care soţul şi soţia nu stau nici măcar un 
minut în rugăciune comună, că nici la masă nu se întâlnesc. Şi am vrut să vă începeţi fiecare zi în citirea 
Bibliei şi rugăciune. Dacă stai sincer înaintea lui Dumnezeu şi vezi că ai mers înapoi, fă ceva şi schimbă 
situaţia, pentru că avertizarea Domnului este extrem de serioasă. „Eu mustru şi pedepsesc pe toţi pe 
care-i iubesc” Dacă Domnul te iubeşte, şi nu există îndoială că aşa stau lucrurile, pedeapsa Domnului 
este gata să fie aplicată.  
C. Participarea la serviciile divine ale Bisericii. Au fost seri de vineri când ai spus: Am muncit prea 
mult astăzi, sunt prea obosit să merg la Casa de Rugăciune? Au fost zile de duminică când ai preferat 
odihna în locul sfinţirii zilei Domnului? (ştiţi că porunca are două aspecte odihna şi sfinţirea zilei de 
odihnă, dar noi o luăm numai pe prima, pentru că ne convine mai mult). Prezenţa la casa de rugăciune, 
alături de punctualitate spuen multe despre starea noastră spirituală. Cum am cataloga un creştin care nu 
se roagă sistematic, nu citeşte Scriptura Sistematic şi nu merge la Casa de rugăciune sistematic? Vă rog 
să ascultaţi? „Ştiu faptele tale, că nu eşti nici rece nici în clocot…O dacă ai fi rece sau în clocot! Dar 
fiindcă eşti căldicel, nici rece nici în clocot, am să te vărs din Gura Mea!” Ştiţi de ce spune Domnul 
aşa? Laodiceea era situată într-o vale, între Hierapolis şi Colose. Pentru că apa din acea vale nu era 
potabilă, ci ava un gust rău, aduceau cu ajutorul apeductelor apă rece de la Colose, apă bună de băut ca 
să ţi se răcorească sufletul. Pe de altă parte, am menţionat mai devreme, tot cu ajutorul apeductelor 
aduceau apă termală de la Hieralopis (Oraşul Soarelui). Dar pentru că sistemul de aducerea a apei, nu 
era atât de performant, în unele zile apa rece de Colose ajungea caldă şi oamenii nu o puteau consuma, 
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iar apa termală din Hierapolis ajungea aşa ca „apa de pâine”, şi nu mai era bună pentru tratament. Prin 
urmare, localnicii trebuia să le lase să curgă, erau vărsate peste câmp.  

Domnul Isus spune: Biserică din Laodiceea, aşa eşti tu, nici rece ca să răcoreşti sufletele însetate 
de Dumnezeu, nici caldă ca să aduci vindecare. Eşti călâie. Nu te pot suporta, te vărs din gura mea. 
Poate ai spus: dar nu-i problemă aşa mare că nu citesc Biblia şi nu mă rog, nu-i mare lucru că nu merg la 
Casa de Rugăciune (Apropo, dacă tot nu vin fraţii şi surorile la rugăciune, nu ar fi mai potrivit să îi 
schimbăm denumirea în Casă de întâlnire sau Centru Creştin că se poartă). Dragul meu, te rog să te 
evaluezi în această zi şi să iei atitudine cu privire la viaţa ta de credinţă pentru s-ar prea putea ca să fii în 
situaţia de a te vărsa Domnul din gura Lui! Domnului nu-i place această stare, şi folosesc un eufemism 
când spun că nu-i place, pentru că, de fapt, îi este silă de această situaţie. Fă ceva! 
D. Propovăduirea Evangheliei.  Şi aici este un domeniu destul de sensibil pentru noi, în care 
falimentăm destul de des şi mi-e teamă cu mulţi nu avem prea mare legătură cu cea mai importantă 
misiune a noastră ca şi credincioşi. Tinerii aşteaptă să meargă la evanghelizare personală cei în vârstă că 
sunt mai experimentaţi, ştiu cum să se comporte cu oamenii, cum să-i abordeze. Cei în vârstă aşteaptă să 
meargă tinerii că sunt mai plini de viaţă, de putere, de energie şi au timp mai mult. Şi toţi aşteaptă să 
predice Evanghelia păstorul şi pasăm responsabilitatea de la unul la altul şi lăsăm deoparte cea mai 
pregnantă poruncă lăsată de Domnul înaintea plecării în glorie. Cât ai spus altora despre Dumnezeu în 
anul acesta? Ce crezi că spune Domnul despre atitudinea ta faţă de proclamarea Evangheliei? Ce mai 
trebuie să evaluăm acum la sfârşit de an? 
2. Pocăinţa noastră. Ascultaţi! Fii plin de râvnă şi pocăieşte-te! Suntem mai pocăiţi ca anul trecut, la 
fel, sau mai puţin? Suntem mai bogaţi material sau mai bogaţi spiritual ca în anii trecuţi? Sau şi una şi 
alta, sau nici un nici alta? Uitaţi-vă la exemplul acesta din Scriptură, o biserică bogată, fără probleme 
materiale: dacă voiau buget, aveau buget; dacă voiau construcţie, aveau construcţie; dacă voiau renovări 
la clădire, le făceau. În mod cert nu aveau probleme financiare ca noi. Dar este o biserică ce L-a dat pe 
Domnul afară din ea, punând în loc bogăţia. Uitaţi-vă unde stă Domnul Isus. La uşa Bisericii, bătând 
răbdător, pentru că vrea să intre. Deşi ni se pare puţin cam radical, Dumnezeu şi Mamona nu pot locui la 
un loc. Ori unul, ori altul. Nu au loc amândoi. Noi încercăm uneori să-i împăcăm pe amândoi, să-i facem 
să se simtă confortabil amândoi. N-am vrea să renunţăm la Domnul, dar nici la Mamona. Credincioşi 
căldicei. Nici reci, nici în clocot. Ce anume ar trebui să punem sub radiografie în ce priveşte pocăinţa? 
A. Puritatea spirituală. Cum stai aici? Cât de curat ţi-e sufletul? L-ai spălat tu în sângele Mielului? Aşa 
întreabă autorul acelei cântări vechi: „Curăţit eşti de păcat şi înnoit, Curăţit prin al Său sânge sfânt? 
Eşti născut din nou, de patimi mântuit, Curăţit prin al său sânge sfânt?” Sau crezi că banii o pot rezolva 
şi pe asta. Sunt lucruri pe care niciodată nu le vei putea cumpăra cu banii, şi cel mai important lucru pe 
care nu-l poţi cumpăra cu bani e mântuirea sufletului tău. Psalmistul spune că răscumpărarea sufletului 
este aşa de mare că nu s-ar putea face niciodată cu ajutorul lucrurilor materiale. Mântuirea este darul lui 
Dumnezeu şi altă cântare spune: „Mântuire ni s-a dat, fără nici o plată – Prin Isus crucificat, fără nici o 
plată!” Stând în faţa lui Dumnezeu astăzi, la sfârşit de an, uită-te în sufletul tău, şi dacă vezi în el 
răutate, pizmă, duh de ceartă şi de bârfă, de ură, de indiferenţă faţă de lucrurile spirituale, de invidie, de 
mizerie, vino la Isus Christos să te spele. Ascultaţi ce spune: „Te sfătuiesc să iei de la Mine haine albe 
ca să te îmbraci cu ele, ca să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale!” Când eşti păcătos, hainele cele mai 
elegante, cele mai sofisticate toalete, nici chiar cele din lână neagră de Laodiceea nu-ţi pot acoperi 
ruşinea păcatelor. Domnul Isus spune, nu hainele de lână neagră, ci cele din in alb sunt cele mai bune. Şi 
în Apocalipsa 19:8 spune că acestea sunt faptele neprihănite ale sfinţilor, este haina de sărbătoare a 
miresei lui Cristos, pe care o va îmbrăca la nunta cerească.  
B. Părăsirea păcatului. Da, dacă ai conştientizat că ai nevoie de jertfa Domnului Isus şi i-ai cerut să te 
spele în sângele jertfei Lui, mai trebuie să faci ceva: să părăseşti păcatul. Vreau să-ţi spun următorul 
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lucru: Domnul are puterea de a-ţi ierta cele mai groaznice păcate, acelea de care ţi-e ruşine, şi dacă le-ar 
şti alţii nici nu ai mai voi să dai ochii cu ei. Da, Domnul ţi le iartă, dar îţi porunceşte: „Du-te şi să nu mai 
păcătuieşti! ” Asta înseamnă pocăinţă adevărată! Părere de rău pentru păcat şi părăsirea Lui. Ce făceau 
creştinii din Laodiceea era să se creadă la adăpost în mijlocul altora care trăiau la fel ca ei. O, dacă 
fratele păstor, dacă fratele presbiter, dacă fratele, diacon, dacă fratele responsabil, dacă fratele dirijor, 
trăiesc aşa, atunci, ce să mai zic de mine, care nu am nicio slujbă în biserică! „Oricine trăieşte în păcat” 
spune tot Ioan, cel care a scris această carte Apocalipsa, „nu este din Dumnezeu”. Stând cu formularul de 
evaluare în faţă, stând sub radiografia Duhului Sfânt, observi că mai sunt păcate de care nu te-ai lepădat 
complet? Că Îţi mai place să cochetezi cu anumite lucruri care nu fac cinste unui copil al lui Dumnezeu? 
Lasă-te de ele, altfel rişti să fii lepădat din gura lui Dumnezeu! Mai e un lucru aici:  
C. Perseverenţa în trăirea unei vieţi sfinte. Pocăinţa de astăzi este valabilă doar pentru astăzi; pocăinţa 
de astăzi nu este valabilă pentru mâine. Pocăinţa este trăirea unei vieţi  de continuă sfinţenie. Dumnezeu 
este sfânt, şi vrea copii sfinţi şi vrea biserici sfinte care să trăiască aşa cum a trăit Domnul Isus. Dacă ai 
crezut că postul şi rugăciunea de săptămâna trecută sau de luna trecută te ţin un semestru întreg sau un 
an întreg, vreau să-ţi spun că nu aşa stau lucrurile. Tu trebuie să fii perseverent în relaţia ta cu 
Dumnezeu. Pune-ţi în fiecare zi un timp deoparte ca să stau cu Dumnezeu de vorbă, El vorbindu-ţi prin 
Scriptură, tu vorbindu-i prin rugăciune. Dacă ai observat că ai o problemă cu perseverenţa, că ai început 
anul plin de entuziasm, cu dorinţa sinceră de a fi mai pocăit, de a citi mai mult din Biblie, de a te ruga 
mai mult, de a împărtăşi altora mai mult despre Dumnezeu, dar ai renunţat curând, cere-I Domnului 
ajutor. El te poate sprijini în deciziile pe care vrei să le iei.cN-ai vrea să ai o trăire constantă cu El? 
Cântarea lui Dorz spune: „Isus al meu prieten scump, din zorii tinereţii, cu Tine eu călătoresc – azi şi 
mâine călătorim fiecare pe drumul lui – aşa spune? Nu! Cu Tine eu călătoresc pân’ la sfârşitul vieţii. Tu 
eşti comoara care-ai fost de mine mult căutat şi-acuma nu Te-aş mai lăsa nici pentru lumea toată”  
AMIN!  Ne punem sub lumina Duhului pasiunea pentru Dumnezeu şi pocăinţa sau lipsa ei şi mai punem 
ceva… 
3. Planurile noastre.  Ajunşi în punctul acesta, parcă i-am da Domnului trecutul nostru, dar am prefera 
să controlăm noi viitorul, că, cine ştie, dacă Domnul nu se descurcă. Ne stă înainte un an din care nu 
cunoaştem nici măcar o zi, o oră sau mai puţin. Stând la cumpăna dintre ani şi meditând, ni se potrivesc 
versurile cântării care spune că: „Pentru noi e taină mare, ce va fi în viitor!” Da, ziua de mâine nu-i a 
noastră, spune Biblia, ci este a Domnului, de aceea, ar trebui să i-o dăm Lui. În mâinile lui Dumnezeu, 
ziua de mâine este în cea mai deplină siguranţă. În mâinile noastre însă, ziua de mâine ar putea fi un 
dezastru. Vor ieşi în calea noastră tot felul de probleme, de situaţii dificile, de crize de tot felul, Cu 
Dumnezeu o vom scoate la capăt cu bine, fără El avem toate şansele să eşuăm. Pune în mâna Domnului 
planurile tale. Te asigur că acolo sunt mai în siguranţă decât în mâna ta. Am experimenta-o de 
nenumărate ori pe propria-mi piele.  
 Personal, îmi doresc mie şi vă doresc tuturor un an în care să avem o trăire cu Dumnezeu mai 
profundă, mai plenară. Îmi doresc să semănăm în mod individual mai mult cu Domnul Isus, şi în mod 
comunitar, ca Biserică, să semănăm tot mai mult cu Mireasa Domnului Isus, cea curată, fără pată şi fără 
zbârcitură.  

 


