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CAPITOLUL 1

Anxietate
de separare
Ziua a sosit în sfârșit. O zi de anticipare, emoţie amestecată cu anxietate, și
puţină frică. E prima zi de școală. Pentru mulţi copii acesta este un ritual de
trecere; este un proces prin care trebuie să trecem pentru a ajunge la
realitate.
La vârsta de cinci ani experienţa de a fi separat de mama ta poate fi destul
de traumatizantă. Dacă căutaţi pe internet despre anxietate de separare în
ceea ce privește prima zi de școală, vi se va oferi cu orientări detaliate cu
privire la modul de a face cât mai nedureros posibil. Pentru majoritatea
mamelor, durerea lor pare să fie mai mare decât cea a copilului lor.1
„Am avut despărţiri mai rele, dar nici una care roade atât de mult
mintea mea încă.” Deci, scrie Cecil Day-Lewis în poemul său
„Walking Away”, scris în timp ce se uita la fiul său cel mare
pregătind-u-se de școală. Dacă prima zi de școală a unui copil
este semnificativă, atunci când pleacă de acasă pentru
universitate se poate simţi ca o schimbare irevocabilă in viaţă ta.
Știind cum să spui la revedere, și sa liniștești sentimentul de
pierdere care urmează, este parte din a fi un părinte.2

1

www.healthline.com/health-news/63-percent-of-moms-are-the-most-upset-on-the-first-dayof-school
2
www.theguardian.com/education/2013/sep/18/parents-coping-when-children-leave-home
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Îngrijorarea părinţilor poate adăuga la anxietatea pe care copilul o are deja,
provocând un efect în spirală în care ambele părţi devin din ce în ce mai
neliniștite.
De fapt, părinţii care se stresează despre anxietatea copilului lor la
începerea școlii poate face experienţa mai dificilă pentru toată
lumea, caci copiii au tendinţa de a se hrăni cu stresul părinţilor lor.3
Legătura dintre mamă și copil este aproape întotdeauna apropiată și intimă.
Cine poate articula cu precizie apropierea pe care o simte o mamă și un
copil în timpul sarcinii? La momentul nașterii conectivitatea este crescută
prin eliberarea hormonului peptidic ocitocină, care are un efect calmant
minunat asupra sistemului nervos al copilului. Din siguranţa și securitatea
uterului mamei, evenimentul nașterii este destul de traumatizantă pentru
copil, iar după această suferinţă primul loc în care un copil este plasat de
obicei este pe sânul mamei. Pe măsură ce copilul continuă să asculte
sunetul familiar al inimii mamei sale, este un loc natural de confort și
securitate pentru provocările tot mai mari ale vieţii. Din acest loc, în curând
atât mama cât și copilul intră în procesul atașării prin alăptare; descris de o
mamă în acest fel:
Puterea naturală a alăptării este una dintre cele mai mari minuni
ale lumii. E vorba de dragoste adevărată. Este vorba despre grija și
celebrarea bucuriei minunate de a hrăni o viaţă nouă. Este vorba
despre bucuria de a fi o femeie.
Un nou-născut are doar trei cereri. Ele sunt căldură în braţele
mamei sale, alimente de la sânii ei, și de securitate în cunoașterea
prezenţei ei. Alăptarea satisface toate cele trei.4
După ce au trecut prin acest ritual de atașare împreună, o mamă și un copil
in mod sigur vor simţi un sentiment de anxietate atunci când sunt forţaţi să
petreacă ore în afară pentru prima dată. Ei au format cele mai intime relaţii,
iar acum comportamentul in procesul de separare depinde foarte mult de
psihologia mamei.
3

www.healthline.com/health-news/63-percent-of-moms-are-the-most-upset-on-the-first-dayof-school#Practice-makes-perfect
4
www.wiseoldsayings.com/breastfeeding-quotes/
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Începând cu vârsta de 9-10 luni, când sugarii încep să se târască
și apoi când încep să meargă în jurul vârstei de 12 luni, încep să
dezvolte capacităţi de a explora fizic lumea departe de mama lor.
Aceste capacităţi aduc cu ele anxietate de separare si copilul
devine mai vulnerabil departe de mama. ... Majoritatea părinţilor
salută aceste explorări și această independenţă sporită. Cu toate
acestea, în contextul depresiei materne, traumei sau legăturii
perturbate în viaţa ei timpurie, unele mame au dificultăţi
semnificative în tolerarea explorării și a anxietăţii copilului.5
Cu cât o mamă a experimentat mai multă traumă și nesiguranţă în viaţa ei,
cu atât mai multă anxietate va simţi în separarea de copilul ei. Sentimentul
de identitate și scop o femeie simte în maternitate poate pentru un timp,
transcende sentimentele ei de inutilitate, dar sentimentul de valoare
obţinut prin a deveni o mamă deţine un risc ridicat de pierdere de valoare
și identitate atunci când copilul ei se mută mai departe în urmărirea vieţii.
În ceea ce privește un fiu acest lucru poate duce la sindromul ,,băiatul
mamei’’. 6 Când o mamă si-a definit însăși identitatea sa prin îngrijirea fiului
ei, trecerea fiului ei în viaţa de căsătorie este adesea dificilă, deoarece soţia
va fi percepută de către mama (și poate de fiul ei de asemenea) ca fiind mai
puţin capabila decât ea în îngrijirea pentru fiul său. Stereotipul comun al
unei mame care critică presupusa incapacitate a norei sale de a avea grijă
de fiul ei vorbește despre această dilemă. Femeia mai tânără este văzută ca
o rivală pentru atenţia și afecţiunea fiului ei.
Se pune întrebarea poate o mamă să ofere un echilibru de confort, hrană și
sprijin copiilor ei fără a se defini în așa fel încât să devină un punct de control
și sa emită pretenţii faţă de copiii ei, ceea ce ar transmite o moștenire de
anxietate, nesiguranţă și inutilitate; exact opusul a ceea ce ea a intenţionat
atunci când ea a simţit prima bucurie, tandreţe, și dragoste alăptând copilul
ei în pruncie.
Înainte de a aborda această întrebare, haideţi să studiem puţină istorie
biblică în ceea ce privește identitatea femeii ca ajutor.

5

en.wikipedia.org/wiki/Maternal_bond
en.wikipedia.org/wiki/Mother%27s_boy
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CAPITOLUL 2

De la Ajutor
la Dătătorul Vieţii
La început, Dumnezeu a făcut-o pe femeie să fie ajutorul bărbatului.
Domnul Dumnezeu a spus: “Nu este bine ca omul să fie singur; Îl
voi face un ajutor comparabil cu el.” — Genesis 2:18
Cuvântul ajutor în ebraică (ezer) înseamnă ajutor. Femeia, care a fost „scoasă
din bărbat”, urma să-i fie de ajutor. Cuvântul rădăcină (azar) din care este
derivat ezer înseamnă să înconjoare, să protejeze, să ajute, să ajute, să asiste.
Modul în care acest ajutor este înţeles este un echilibru delicat. Consideră
pe Eva purtând primul ei fiu. Poartă sămânţa soţului ei. Ea îl protejează și îl
hrănește pe acest fiu în pântecele ei, îl hrănește prin cordonul ombilical al
vieţii și apoi îl alăptează ca dătător de îngrijire primară. În timp ce fiind întro poziţie de ajutor de susţinere pentru soţul ei, ea este într-o poziţie de
conducere pentru fiul ei.
Atâta timp cât femeia se bucură de protecţia, confortul și conducerea
evlavioasă a soţului ei, care este agentul desemnat să o binecuvânteze, ea
nu va fi tentată să-și dorească valoarea în poziţia ei de mamă. Cu cât o soţie
este mai puţin apreciată, cu atât este mai mare tentaţia de a cere apreciere
și valoare de la cei pe care îi hrănește ca protector și furnizor.
Același cuvânt folosit pentru a descrie femeia ca ajutor este, de asemenea,
folosit pentru a descrie lucrarea lui Dumnezeu.
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Sufletul nostru îl așteaptă pe Domnul; El este ajutorul nostru
(ezer) și scutul nostru. — Psalm 33:20
Fie ca El să vă trimită ajutor (ezer) din sanctuar și să vă
întărească din Sion. — Psalm 20:2
Dar eu sunt sărac și nevoiaș; Grăbește-te la mine, Doamne! Tu ești
ajutorul meu (ezer) și eliberatorul meu; Doamne, nu întârzia.
— Psalm 70:5
Atâta timp cât bărbatul și femeia s-au închinat adevăratului Dumnezeu al
cerului și I-au mulţumit pentru viaţa lor și au avut încredere în El ca sursă
finală de ajutor, protecţie și siguranţă, ajutorul femeii către bărbat va fi
primit cu recunoștinţă, așa a fost inspirat și oferit de Tatăl nostru din cer.
Femeia va rămâne într-un spirit continuu de recunoștinţă și încredere în
furnizarea lui Dumnezeu prin conducerea soţului ei, și nu ar cădea în
tentaţia de a căuta identitatea ei în primul rând pe baza maternităţii ei. În
această relaţie ideală iubitoare și intimă cu soţul ei, ea ar putea evita
anxietatea de separare atunci când copiii ei devin în cele din urmă adulţi și
părăsesc casa pentru a începe propriile lor familii.
Când Eva a căzut în păcat și a luat fructul interzis din copac, Adam a fost
acum prins într-o dilemă între cele două ajutoare. În timp ce el l-a iubit pe
Dumnezeu și i-a fost recunoscător pentru tot, sentimentul său de separare
de iubita lui soţie i-a străpuns sufletul. În calitate de șef al rasei noastre,
Adam a stat într-o poziţie esenţială pentru a determina pe cine ar fi în mod
natural înclinat să caute ca ajutor principal. S-ar uita la Dumnezeu și ar avea
încredere în El să-i fie primul ajutor, sau s-ar întoarce la femeie în schimb?
Știind că Eva a mâncat fructul și știind că Dumnezeu a spus că cei care
mănâncă din acest copac vor muri, Adam a încercat să raţioneze pe cont
propriu. În loc să se întoarcă la Ajutorul său și la Dumnezeul său pentru
înţelepciune pentru ce să facă, Adam a hotărât că se va agăţa de Eva și îi va
împărtăși soarta. Mai degrabă decât să caute înţelepciunea lui Dumnezeu
sau chiar să accepte poziţia sa de lider și să-și asume responsabilitatea
pentru ea, oferind propria viaţă în locul ei, băieţelul din interiorul omului, de
fapt, si-a băgat degetul mare în gură și a îngenunchiat pentru soţia sa. În loc
să fugă la Dumnezeu pentru ajutor, el a fugit la soţia sa a luat fructul și l-a
10
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mâncat. Când Dumnezeu a venit să întrebe ce s-a întâmplat, amândoi au
fugit de adevăratul lor Ajutor și s-au ascuns în grădină.
Observaţi Adam s-a întors către femeie pentru alinare după ce Dumnezeu
l-a informat despre efectul deciziei lui Adam de a mânca fructul.
Apoi lui Adam i-a spus: "Pentru că ai ascultat glasul soţiei tale și ai
mâncat din pomul căruia ţi-am poruncit, zicând: "Nu vei mânca
din el": Blestemat este pământul pentru binele tău; în trudă vei
mânca din el în toate zilele vieţii tale. Atât spini cât și ciulini vor
aduce pentru voi, și veţi mânca planta câmpului. În sudoarea feţei
tale vei mânca pâine până te vei întoarce in pământ, căci din ea
ai fost luat; pentru ţărâna ești, și in ţărâna te vei întoarce." Și Adam
anumit-o pe soția lui, Eva, pentru că ea era mama tuturor
celor vii. — Genesis 3:17-20
Ultimul vers este foarte interesant. Numele Eva înseamnă de fapt dătător de
viaţă. De ce și-ar numi Adam soţia dătătorul de viaţă?
Și voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânţa ta și
Sămânţa ei; El îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei învineţi călcâiul.
— Genesis 3:15
Dumnezeu le-a vorbit despre sămânţa femeii și despre cum că va veni prin
ea Mesia făgăduinţei care aduce mântuirea. Asta o face pe ea dătătorul de
viaţă? Este adevărat că, prin femeie - literalmente Maria - că Hristos sa
născut, dar acest lucru o face agenţia darului vieţii, mai degrabă decât
dătătorul de viaţă ea însăși.
Când citim Vechiul Testament grecesc, cuvântul folosit pentru Eva în
ebraică este Zoe în greacă. Problema cu acest lucru este că Hristos se referă
la Sine ca Zoe.
Isus a spus: "Eu sunt învierea și viaţa. Zoe. Cel care crede în Mine,
deși poate muri, va trăi." — Ioan 11:25
Isus i-a spus: “Eu sunt calea, adevărul și viaţa. [Zoe] Nimeni nu vine
la Tatăl decât prin Mine. "— Ioan 14:6
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Hristos este adevărata Zoe sau dătătorul de viaţă. Semnificaţia mai profundă
a lui Adam numind-u-si soţia dătătoare de viaţă atunci când Dumnezeu a
chemat-o ajutorul este să o facă Mântuitorul său.
Un exemplu clar în acest sens se găsește în versurile unui cântec făcut
celebru de Elvis Presley numit The Wonder of You. Este scris femeii pe care o
iubește:
Când nimeni altcineva nu mă poate înţelege
Când tot ce fac nu este în regulă
Îmi dai dragoste și mângâiereÎmi dai speranţă să continui
Și încerci să-ţi arăţi iubirea pentru mine
În tot ceea ce faci
Aceasta este minunea, minunilor.
Iar când zâmbești lumea este mai strălucitoare
Îmi atingi mâna și sunt un rege
Sărutul tău pentru mine merită o avere
Dragostea ta pentru mine este totul
Și ești mereu acolo pentru a da o mână
În tot ceea ce încerc să fac
Aceasta este minunea, minunilor
Presupun că nu voi ști niciodată motivul pentru care
Mă iubești ca in felul cum ma iubesti
Aceasta este minunea, minunilor.
Acesta este un cântec de adoraţie și închinare; este idolatrie, deoarece este
doar Hristos care ne dă confort și consolare atunci când nimeni altcineva
nu ne poate înţelege.
Adam tocmai ia fost spus de Dumnezeu despre lucrurile triste și dureroase
care sunt pe cale să i se întâmple. Înfricoșat de situaţia lui dificilă el se
întoarce la femeie. În zâmbetul ei blând, atingerea caldă și sărutul blând, el
găsește alinare și mântuire de durerea care îl copleșește.
Câţi bărbaţi care se simt izolaţi și singuri sunt reînviaţi de o tânără drăguţă
care intră în viaţa lor. El este reînnoit, el primește viaţă, sens și valoare. Ea
este dătătorul lui de viaţă. Este adevărat că Adam a fost singur înainte de
12
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cădere, dar că singurătatea nu a fost dintr-un sentiment de inutilitate, ci
dintr-o dorinţă de a împărtăși dragostea pe care a primit-o.
A face femeia dătătoare de viaţă este o situaţie teribilă și redefinește
complet relaţia dintre bărbaţi și femei. După cum vom vedea această
dependenţă a omului de femeie are un spin teribil în coada sa.
Adam a ales femeia ca ajutor principal și acum dătător de viaţă asupra lui
Dumnezeu. Dar când s-a simţit într-un loc dificil când Dumnezeu l-a întrebat
de ce a mâncat din copac, Adam a arătat cu degetul spre cele două ajutoare.
El spuse: “Cine v-a spus că sunteţi goi? Ai mâncat din copacul
căruia ţi-am poruncit să nu mănânci?" Apoi omul a spus, "Femeia
pe care ai dat să fie cu mine, ea mi-a dat de copac, și am
mâncat." — Geneza 3:11-12
Un lider adevărat nu dă vina pe cei sub grija lui. Dând vina pe Dumnezeu și
pe femeie, Adam îi punea într-o poziţie similară unul cu celălalt. El a ridicat
femeia la nivelul de a fi protectorul și furnizorul său, și astfel, el ar putea da
vina pe ea pentru ca la băgat in probleme oferindu-i sfaturi proaste.
Imaginaţi-vă șocul pe care l-a simţit Eva când soţul ei devotat a părăsit-o și
a arătat cu degetul spre ea. Ce s-a întâmplat cu nobilul ei soţ? Vina de a-i
oferi fructul, împreună cu vina aruncată asupra ei pentru întreaga serie de
evenimente a cauzat Evei o tristeţe imensă și un sentiment profund de
anxietate de separare. În acel moment s-a simţit foarte singură. O mare
ruptură s-a manifestat în căsnicia lor. O mare luptă s-a dus în familia umană
pentru poziţiile pe care bărbaţii și femeile ar căuta să le ocupe în lupta lor
pentru viaţă, intimitate și valoare de sine.
Întorcându-se la femeie și, în același timp, întorcându-se împotriva femeii,
Adam a promovat o nouă lume în care Sigmund Freud și urmașii săi au
articulat ca fiind conflictul dintre Eros, instinctul de viaţă și Thanatos ,
instinctul morţii. 7În a face femeia dătătoare de viaţă el ar face-o, de
asemenea, ţapul ispășitor atunci când lucrurile nu au mers cum a dorit.
Bazele au fost acum puse pentru dezvoltarea Reginei cerului.

7

https://www.verywellmind.com/life-and-death-instincts-2795847
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CAPITOLUL 3

Regina Cerului
După evenimentele din jurul mâncării fructului interzis, tranziţia în relaţia
dintre primii noștri părinţi a fost gigantică. Am detaliat aspecte ale acestei
tranziţii în broșura numită Dragoste originală8. Vă invit să citiţi această
broșură pentru a afla mai multe detalii despre acest eveniment.
Pacea, bucuria și odihna perfectă pe care Adam le-a trăit în dragostea
perfectă a Tatălui său ceresc s-au pierdut. Spiritul Fiului lui Dumnezeu a
locuit în el până la căderea sa. Scripturile ne spun sursa odihnei de care se
bucură Fiul lui Dumnezeu.
Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu în niciun moment. Singurul Fiu
născut, care este în sânul Tatălui, El L-a declarat. — Ioan 1:18
În îmbrăţișarea iubitoare a Tatălui Său, Fiul lui Dumnezeu își revarsă Spiritul
odihnitor asupra întregii creaţii. Adam a avut privilegiul de a replica relaţia
Dintre Tatăl și Fiul odihnindu-se în sânul Fiului lui Dumnezeu. Vedem o
manifestare a acestei odihne în ucenicul Ioan când s-a odihnit pe pieptul
preaiubitului nostru Mântuitor:
Acum, sprijinindu-se pe sânul lui Isus a fost unul dintre ucenicii
Săi, pe care Isus la iubit. — Ioan 13:23
Această manifestare fizică a relaţiei ideale dintre un om și Mântuitorul său
ne conduce către realitatea spirituală în care omul îl găsește pe Fiul lui

8

Disponibil la fatheroflove.info
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Dumnezeu ca fiind mângâietorul său, încurajatorul și locul său de refugiu
pentru a-l ancora în toate provocările vieţii.
Când El spusese acest lucru, El le-a suflat și le-a spus: "Primiţi Duhul
Sfânt". — Ioan 20:22
Dar vreau să știţi că capul fiecărui bărbat este Hristos, capul femeii
este bărbatul, iar capul lui Hristos este Dumnezeu. — 1 Corinteni
11:3
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus
Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, 4
care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin
mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiaţi de Dumnezeu,
să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!. — 2 Corinteni
1:3-4
Unul dintre titlurile lui Dumnezeu dat în Scriptură este El Shaddai. Istoria din
spatele traducerii acestui cuvânt în limba engleză este foarte importantă
pentru subiectul nostru.
Majoritatea traducătorilor englezi consideră termenul El Shaddai
ca "Dumnezeu Atotputernic" probabil pentru că traducătorii
Septuagintului credeau că Shaddai provine de la un verb
rădăcină Shadad care înseamnă "a învinge" sau "a distruge".
Latina Vulgata a tradus, de asemenea, Shaddai ca "Omnipotens"
(de la care vom obţine cuvântul nostru în limba engleză
Omnipotent). Cu alte cuvinte, traducătorii au considerat că acest
termen sugerează că Dumnezeu este atât de copleșitor încât El
este considerat "Atotputernic"...
Binecuvântarea lui Iacov din Geneza 49:25 indică însă faptul că
Shaddai ar putea fi legat de cuvântul pentru sâni (shadaim) care
indică suficienţă și hrană (adică "binecuvântările sânului și
uterului"). În acest caz, Numele ar putea deriva din contracţia sha
("cine") și dai ("suficient") pentru a indica suficienţa completă a lui
Dumnezeu pentru a hrăni naţiunea tânără în rodnicie. Într-
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adevăr, Dumnezeu folosește mai întâi acest Nume atunci când se
referă la înmulţirea urmașilor lui Avraam (Gen17:2).9
Cum citim Scriptura? Oare El Shaddai înseamnă distrugător copleșitor sau
ne sugerează suficienţă completă pentru a hrăni copiii Săi și este reflectat
în contextul intim al sânului?
Prin Dumnezeul tatălui tău, care te va ajuta, si de Către
Atotputernicul [Shaddai] care vă va binecuvânta cu
binecuvântările cerului de sus, binecuvântările adâncului care se
află dedesubt, Binecuvântările sânilor și a pântecelui.
— Geneza 49:25
Locuind în sânul Tatălui și fiind complet hrănit de El, Fiul lui Dumnezeu este
pe deplin capabil să ne dea binecuvântarea Tatălui. Este sânul lui Hristos pe
care omul tânjește după în spiritul său.
Mângâierea Tatălui nostru ceresc este suflată Asupra Fiului Său, care apoi
respiră acest lucru asupra omului care apoi respiră acest lucru asupra soţiei
sale. Femeia poate primi, de asemenea, binecuvântări directe prin Hristos
de la Tatăl și aceste binecuvântări sunt amplificate în structura prevăzută în
1 Corinteni 11:3. Acest flux de binecuvântări de asemenea, este esenţial
pentru stabilitatea instituţională a familiei și, astfel, are un impact mai larg
asupra comunităţii.
Alegând femeia în locul Fiului lui Dumnezeu, bărbatul s-a întors către
femeie pentru a fi suficienţa lui completă. În loc să se odihnească pe sânul
Fiului lui Dumnezeu, înclinaţia sa naturală a fost să se odihnească în sânul
femeii, căutând să fie mângâiat și hrănit de ea. Poate aceasta sa fie unul
dintre motivele pentru care bărbaţii sunt aproape universal atrași de sânii
femeilor? Făcând-o pe femeie Zoe, el a făcut-o Shaddai -ul lui și a căutat
alinare în sânul ei ca înlocuitor al lui Hristos. În încercarea de a înţelege
această obsesie de sex masculin un autor a întrebat:

9

https://www.hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Lekh_Lekha
/El_Shaddai/el_shaddai.html
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De ce bărbaţii heterosexuali sunt atât de fascinaţi de sânii femeilor
încât uneori ne comportăm ca și sânii ar fi locul sufletului?10
Scaunul sufletului se găsește în Creatorul nostru, nu în femeie. Efectul
fascinant al sânilor de sex feminin asupra minţii masculine vorbește la
această schimbare fundamentală a sufletului masculin faţă de femeie
pentru a găsi pacea și liniștea.
... bărbaţii sunt extrem de atrași de sâni, și nu pentru că băieţii
învaţă pe terenul de joacă că sânii sunt ceva de care ar trebui să
fie interesaţi. Este biologic și adânc înrădăcinat în creierul nostru.
De fapt, cercetările arată că atunci când ne confruntăm cu sâni,
sau chiar obiecte în legătură cu sânul, cum ar fi sutienele, vom
începe să luăm decizii proaste.11
Această atracţie este de fapt o dorinţă coruptă pentru mângâierea și
cultivarea lui Hristos. Este o sclavie care nu poate satisface sufletul pentru
că nu a fost niciodată destinat să facă acest lucru. Totuși, este o sclavie pe
care nici un om de el însuși nu o poate rupe. Numai adevăratul El Shaddai
poate rupe această sclavie și aduce sufletul la odihnă. Acest lucru explică,
de asemenea, de ce atât de multe femei sunt dispuse să-si expună sânii lor?
Ei simt atracţia pe care sânii lor o creează și o folosesc pentru a satisface
nevoia de atenţie sau pentru a crea un fals sentiment de valoare? Femeilor
le este foarte greu să rupă această sclavie de a se expune. Numai Hristos,
dătătorul de viaţă te poate elibera de acest mod de gândire. Această
obsesie masculină își găsește expresia în zeiţa efesiană Artemis, care era o
figură cu multe-piepturi de venerare. Unul dintre multele costuri ale acestui
tip de cult este că împiedică un om de la a veni la maturitate emoţională.
Deși înţărcat fizic de la sânul mamei sale, emoţional fiul încă simte dorinţa
interioară profundă de a se odihni pe sânul unei femei pentru a primi
confortul său în această lume întunecată, crudă și rece. Din copilărie până
în adolescenţă, el a putut primi afecţiunea mamei sale și grija ei a suprimat
anxietatea sa viitoare în ceea ce privește dorinţa și nevoia de atenţie și
afecţiune feminină. Cu toate acestea, atunci când ajunge la maturitate el

10

https://www.huffpost.com/entry/breasts_b_1910401
Ibidem
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este condus emoţional de nevoia de a reflecta ,,icoana’’ mamei în femeia
care o alege.
În același timp, în interiorul omului locuiește moștenirea întunecată de a da
vina pe femeie pentru eșecurile sale și a avea resentimente la gândul puterii
ei emoţionale asupra lui, care facilitează dorinţa reacţionară de a o domina
și supune.
Din partea femeii, ea a purtat vina de a-și ispiti soţul să păcătuiască
împotriva lui Dumnezeu. Omul care ar fi trebuit să fie mângâietorul ei vizibil
de la Hristos pentru a-I insufla cuvinte de binecuvântare și încurajare a fost
acum plecat. În locul lui era un băiat imatur emoţional în corpul unui bărbat
care se sprijinea asupra ei ca sursă principală de alinare.
Acest lucru are un efect devastator asupra sentimentului de valoare a
femeii. Pe de o parte a fost măgulitor ca omul să o venereze și să o
dorească... dar ea? Cum ar fi ea mângâiată? După ce fiorul urmăririi și
satisfacţia de a atrage un bărbat au dispărut, ea este lăsată cu un băiat care
are nevoie de hrană emoţională la sânul ei - o poziţie superficiala de putere,
dar una care lasă un sentiment de goliciune, nemulţumire și nesiguranţă.
Biblia arată progresia naturală a acestei căi descendente când oamenii se
îndepărtează de singurul Dumnezeu adevărat. Când omul s-a întors la
închinarea soţiei sale, el a iniţiat închinarea unei fiinţe create. Acest cult va fi
extins mai târziu prin închinarea altor animale create și lucruri.
Căci de la crearea lumii atributele Sale invizibile sunt clar văzute,
fiind înţelese de lucrurile care sunt făcute, chiar și de puterea Sa
eternă și dumnezeirea Sa, astfel încât să fie fără scuză, pentru că,
deși îl cunoșteau pe Dumnezeu, ei nu L-au glorificat ca
Dumnezeu, nici nu au fost recunoscători, ci au devenit
inutili în gândurile lor, iar inimile lor nesăbuite s-au
întunecat. Mărturisind că sunt înțelepți, ei au devenit proști
și au schimbat slava dumnezeului incoruptibil într-o imagine
făcută ca un om coruptibil– animale cu patru picioare și lucruri
târâtoare. Prin urmare, Dumnezeu, de asemenea, le-a dat
necurăției lor, în poftele inimilor lor, pentru a dezonora
trupurile lor între ei, care a schimbat adevărul lui Dumnezeu
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pentru minciună, și venerat și a servit creatura, mai degrabă
decât Creatorul, care este binecuvântat pentru totdeauna.
Amin. — Romani 1:20-25
Secvenţa e clară. Când omul renunţă la mângâierea care este a lui de la
Dumnezeu, el se întoarce să se închine creaturii, mai degrabă decât
Creatorului. Dorinţa de confort și intimitate nu poate fi satisfăcută cu
adevărat în relaţia masculină și feminină în izolare. Căutarea disperată a
confortului a făcut ca apetitul sexual al bărbatului să crească foarte mult în
același timp cu sentimentul său de inutilitate. Acest lucru se manifestă la un
bărbat prin creșterea agresiunii sexuale pentru a obţine confortul de care
are nevoie, și într-o femeie prin degradarea ei în orice dorește bărbatul, în
scopul de a asigura atenţia și afecţiunea lui.
Omul devine înrobit poftelor sale sexuale prin căutarea confortului în afara
lui Dumnezeu căci numai Tatăl nostru ceresc îl poate oferi. Scurtul moment
de extaz prin întâlnirea sexuală îi atenuează sentimentul de neputinţă
pentru o clipă, dar nu poate oferi bucuria de durată pe care și-a dorit-o, el
se întoarce și dă vina pe femeie pentru eșecurile sale atunci când culesul
roadelor pe care l-a creat provoacă dureri asupra sa.
Într-o perioadă scurtă de timp, bărbaţii și femeile s-au angajat în închinarea
Reginei cerului. Ea este menţionată în cartea lui Ieremia.
Dar cu siguranţă vom face tot ce a ieșit din gura noastră, să ardem
tămâie reginei cerului și să-i turnăm ofrande de băutură, așa cum
am făcut, noi și taţii noștri, regii și prinţii noștri, în orașele lui Iuda
și pe străzile Ierusalimului. Pentru că atunci am avut o mulţime de
alimente, din prisos, și nu am văzut nici o problemă. Dar din
moment ce am încetat să mai ardem tămâie reginei cerului și săi turnăm ofrande de băutură, ne-a lipsit totul și am fost consumaţi
de sabie și de foamete. — Ieremia 44:17-18
În timpul lui Ieremia, cu aproximativ 600 de ani înainte de Hristos,
închinarea zeiţei Regina era aproape universală. Iată ce spune un
comentariu biblic cu privire la acest verset.
Regina cerului. Această zeiţă este de obicei identificată cu
Assirio-Babilonian Ishtar. În măsura în care au existat ceremonii
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imorale legate de această închinare, ea a stârnit indignarea
fierbinte a lui Ieremia, mai ales că pare să fi fost o parte
proeminentă a idolatriei practicată atunci. Ishtarul assyrobabilonian, zeiţa mamă, era echivalentul divinităţii cunoscute
evreilor ca Ashtoreth și canaaniţilor ca Astarte, ale căror figurine
se găsesc în Palestine. Această zeiță a fertilității, a
maternității, a iubirii sexuale și a războiului a fost venerată
în ritualuri cu un caracter extrem de imoral și degradant. Ea
a fost, în esenţă, aceeași zeiţă, deși venerată sub nai multe nume
și în multe aspecte, cum ar fi pământ-mama, fecioara-mama, și
este identificată într-un sens general cu Atargatis, Marea Mama
din Asia Mică, Artemis (Diana) din Efes, Venus, și altele. Diferite
nume aplicate zeiţei virgina-mamă conţin un element care
înseamnă "doamnă", sau "amantă", ca Nana, Innini, Irnini, Beltis.
Unele dintre denumiri au fost Belti, "doamna mea" (echivalentul
exact al Madonnei italiene), Belit-ni, "doamna noastră", și "regina
cerului", numele sub care Ishtar a fost venerată pe vârfurile casei
ca steaua de dimineaţă sau de seară, cu o ofrandă de prăjituri
coapte, vin, și tămâie. Ishtar a fost, de asemenea, cunoscută ca
mamă milostivă care mijlocește cu zeii pentru adoratorii ei. Unele
dintre aceste nume și atribute sunt astăzi aplicate fecioarei Maria,
și multe dintre cultele virgine localizate în Lumea Veche sunt
considerate a fi supravieţuirile moderne de cult a unora dintre
aceste diferite aspecte ale zeiţei mamă antică. SDA Comentariu
Biblic pe Ieremia 44:17
Apostolul Pavel a declarat clar că inimile nesăbuite ale oamenilor s-au
întunecat în căutarea mângâierii pentru sufletele lor în confortul unei
mame/soţii. Reţineţi comentariul că Regina cerului a fost venerată nu numai
pentru fertilitate, maternitate și dragoste sexuală - dar, de asemenea, pentru
război. Această imaginaţie prostească a omului descrie cu acurateţe relaţia
conflictuală pe care a avut-o cu femeia.
Închinarea idolatrică a femeii a fost prezisă în profeţie pentru a continua
până la sfârşitul timpului. Natura sexuală bestială si perversă a omului este
supusă conducerii Mamei Prostituatelor care conduce lumea într-un mare
dezastru final înainte de întoarcerea lui Hristos.
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Apoi, unul dintre cei șapte îngeri care au avut cele șapte boluri a
venit și a vorbit cu mine, spunându-mi: “Vino, îţi voi arăta judecata
Marei prostituate care stă pe multe ape, cu care regii pământului
au comis curvie, iar locuitorii pământului au fost beţi cu vinul
curviei ei." Așa că m-a dus în Duh în pustie. Și am văzut o femeie
stând pe o bestie cărămizie, plină de nume de blasfemie, având
șapte capete și zece coarne. — Apoc,17:1-3
În aceste ultime zile, Domnul îi cheamă pe oameni să se întoarcă la sânul
Fiului lui Dumnezeu și să-L găsească ca sursa lor de alinare. Dovada că
această schimbare a avut loc se găsește în restaurarea unităţii de familie și
în cazul în care oamenii nu mai sunt înrobiţi de gânduri erotice pentru a le
oferi confort. Acest lucru va elibera apoi femeile de la degradarea lor înșiși
și expunerea trupului lor pentru a câștiga atenţia și recompense de la
bărbaţi. Pe măsură ce își vor găsi adevărata alinare în Hristos, ei vor înceta să
mai flirteze și vor da dovadă de o putere frumoasă printr-un spirit blând și
liniștit care, în faţa lui Dumnezeu, este de mare preţ (1 Petru 3:4).
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Este adevărat că Dumnezeu a conceput-o pe Eva să fie o completare; un
confort și sprijin pentru Adam. Atât mângâierea lui Dumnezeu prin Hristos,
cât și mângâierea soţiei sale au fost de a-l binecuvânta pe Adam într-o
armonie perfectă. Vedem acest confort manifestat în relaţia dintre Isaac și
Rebeca.
Apoi Isaac a intrat în cortul mamei sale Sara; și el a luat-o pe
Rebeca și ea a devenit soţia lui, iar el a iubit-o. Deci Isaac a fost
mângâiat după moartea mamei sale. — Geneza 24:67
Rebeca a fost o alinare preţioasă pentru Isac după moartea mamei sale. Știm
că această alinare a fost dumnezeiască, pentru că în ediţia greacă a
Vechiului Testament se spune că Isaac a arătat agape lui Rebeca. Agape este
dragostea dumnezeiască care dă fără a căuta nimic în schimb.
Când un om este umplut cu o dragoste agape nu există nici un conflict între
cele doi mângâietori în viaţa lui. În Vechiul Testament grecesc cuvântul
pentru mângâiat aici este G3870 Parakaleo. Aceasta este forma verbului
aceluiași cuvânt folosit în Ioan 14 când Isus vorbește despre mângâietor,
G3875 Parakletos. Când Adam a ales să mănânce fructul, el a pus acești doi
mângâieri în opoziţie unul cu celălalt. El a ridicat femeia la același nivel cu
Fiul lui Dumnezeu și, în această poziţie, Adam a ales-o pe una în locul
celeilalte. Singurul care i-ar fi putut oferi alinare adevărată a fost Parakletosul lui Isus pe care L-a primit de la Tatăl Său. Mângâierea originală care a venit
de la soţia sa l-a avut întotdeauna pe Hristos ca sursă; Eva a fost canalul prin
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care curgea acel confort. În alegerea femeii în locul lui Hristos, Adam și-a
pierdut atât mângâietorii, și el a căzut în groapa neputinţei.
Ar putea fi tentant să credem că, dacă Hristos îi dă alinare lui Adam prin Eva,
atunci femeia este într-adevăr într-o poziţie superioară faţă de bărbat în
ceea ce privește confortul. Când ne uităm la designul bărbatului și al femeii
și la modul în care funcţionează această structură de confort, începem să
înţelegem importanţa acesteia.
Eva a fost creată de Hristos dintr-o coastă care a venit din partea lui Adam.
Eva a fost mai întâi fiica Tatălui ei din cer prin Hristos. Identitatea ei este mai
întâi ca fiică a lui Dumnezeu. Apoi, ea a fost adusă la omul care posedă
coasta lui și fiind strălucirea slavei lui Adam. Este moștenirea femeii de la
bărbat care o plasează ca mângâietor supus pentru el, mai degrabă decât
într-o poziţie de autoritate asupra lui. În același timp, moștenirea femeii nu
înseamnă că ea primește tot ce are de la bărbat. Ea este mai întâi o fiică a
lui Dumnezeu și poate primi lucruri direct de la El pentru a-l binecuvânta și
mângâia pe om. Combinaţia creaţiei ei, împreună cu moștenirea pe care a
primit-o prin coasta lui Adam, îi plasează confortul în contextul potrivit.
În timpul lui Isaia, Domnul striga la Israel să se întoarcă la El pentru ca ei să
poată primi adevărata lor alinare:
"Mângâie, da, mângâie poporul meu!" Spune Dumnezeul tău
"Spune mângâiere Ierusalimului și strigă-i că războiul ei s-a sfârșit,
că nedreptatea ei este iertată; că ea a primit din Mâna Domnului
dublu pentru toate păcatele ei." Glasul celui care plânge în pustie:
"Pregătiţi calea Domnului; faceţi în deșert un drum pentru
Dumnezeul nostru. " — Isaia 40:1-3
O cale ar trebui să fie pregătită pentru ca Domnul să vină și să ofere
confortul de care rasa umană avea atâta nevoie, dar pe care o căutase în
toate locurile greșite. Umanitatea creează tot felul de munţi și văi de idei
pentru a bloca calea pentru mângâietorul adevărat să vină și să ne ajute.
Când Ioan Botezătorul a venit, el a venit în puterea și spiritul lui Ilie și Ioan sa identificat ca fiind vocea plângând în pustie.
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El va merge, de asemenea, înaintea Lui în spiritul și puterea lui Ilie,
"Sa întoarcă, inimile părinţilor la copii," și neascultători la
înţelepciunea celor binecuvântaţi, pentru a pregăti un popor
pentru Domnul. — Luca 1:17
Apoi i-au spus: “Cine ești tu, ca să putem da un răspuns celor care
ne-au trimis? Ce spui tu despre tine?" El a spus: Eu sunt glasul unuia
care plânge în pustie: faceţi dreaptă calea Domnului, așa cum a
spus profetul Isaia. — Ioan 1:22-23
Slujirea lui Isus îi va vindeca pe cei cu inima frântă și ne va învăţa calea către
viaţă. Observaţi cu atenţie în Isaia 40:2 că se spune că războiul ei s-a sfârșit
și nedreptatea ei este iertată. Observăm că Regina cerului a fost o zeiţă a
fertilităţii, sexului și războiului. Când Hristos va veni în lume, El va dezvălui
mângâierea Tatălui pentru noi. El ne-ar arăta exact cum este Tatăl cu
adevărat. Spiritul Său ne va întoarce inimile către El, astfel încât să ne găsim
alinarea în Tatăl nostru prin Fiul Său. Acest lucru ar pune capăt războiului
nostru de a încerca să căutam confortul nostru cel mai înalt de la o altă
sursă. Isus ne-a spus acest lucru când era pe cale să părăsească acest
pământ:
Nu te voi lăsa fără alinare: voi veni la tine. — Ioan 14:18
Când cădem în păcat prin neputinţa și descurajarea noastră, trebuie să
căutăm mângâierea noastră primară de la Hristos, care primește
mângâierea Sa de la Dumnezeul tuturor mângâierii care este Tatăl Său.
Copilașii mei, aceste lucruri vi le scriu, ca să nu păcătuiţi. Și dacă
cineva păcătuiește, avem un Avocat (parakletos –mângâietor) cu
Tatăl, Isus Hristos cel neprihănit. — 1 Ioan 2:1
Pentru a-i ajuta pe oameni să se întoarcă la El în calitate de Mângâietor al
lor, Isus a rostit aceste cuvinte de apel:
Voi aţi auzit că a fost spus de ei din vremurile de demult, sa nu
comiţi adulter: Dar eu vă spun vouă, că oricine se uită la o femeie
să poftească după, a comis adulter cu ea deja în inima lui.
— Matei 5:27-28
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Dorinţa sexuală a unui bărbat pentru o femeie își are originea din dorinţa
ochilor săi, a cărei origine este confortul pe care un bărbat caută să-și
vindece propriul sentiment de neputinţă. Isaac a avut agape pentru Rebeca
și acest lucru ia permis să fie o alinare pentru el, dar agape nu are nici eros
sau pofta; nu dorește ceva pentru sine. Agape se concentrează doar pe a da
fără nici un pic de interes propriu. Un om care intră în posesia unui agape
va avea puterea de a depăși hiper-bombardamentul de imagini sexuale,
atât pe plan intern și extern.
O astfel de condiţie de sfinţenie pare dincolo de capacitatea umană, mai
ales în această epocă actuală a mass-mediei și a internetului instantaneu
agreând orice dorinţă senzuală. În orice moment și în orice locaţie prin
intermediul dispozitivelor mobile fiecare perversiune inimaginabilă este
disponibilă pentru consum. Adăugaţi la aceasta diminuarea codului
vestimentar pentru femei și o societate care declară modestia sexuală
rușinoasă și imatură, și se pare că totul este făcut pentru ca omul să-si
hrănească libidoul său. Într-adevăr, pentru om, această ispită este aproape
imposibil de ignorat, dar Domnul dorește să ne consoleze trimiţându-ne
mesajul lui Ilie. Este un mesaj care ne cheamă să renunţăm la idolatria femeii
și să-L căutăm pe Dumnezeu ca mângâietor primar. Acest lucru ne va
permite să dăm agape soţiilor noastre și celor aflaţi sub influenţa noastră,
astfel încât acestea să ne poată da mângâierea pe care Dumnezeu le-a
conceput să le dea. Ei, la rândul lor, se vor bucura de a da acest confort
atunci când primesc agape de la soţii lor, taţi, și pastori. Dacă Isaac a fost
capabil să aibă o agape pe Rebeca, atunci există speranţă chiar și pentru noi
astăzi.
Trecerea de la închinarea Reginei cerului la închinarea Regelui Regilor este
într-adevăr o luptă constantă. Există munţi care trebuie mutaţi și văi adânci
de rușine de depășit, dar chemarea trompetei se duce acum mai departe
pentru a pregăti un popor gata să-L întâlnească pe Domnul.
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CAPITOLUL 5

Lipsa de valoare
Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când
veţi iubi deșertăciunea, și veţi umbla după minciuni? — Psalm 4:2
Când Satana a ispitit-o pe Eva prin mijlocul șarpelui, el a prezentat principiile
noii sale împărăţii, unde se presupune că oricine ar putea fi propriul lor
dumnezeu. Dar el a ţinut ascuns de ea conflictul teribil care era în inima lui.
Satana care anterior a fost Lucifer a fost prima dintre fiinţele create ale lui
Dumnezeu:
Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe
muntele cel sfânt al lui Dumnezeu şi umblai prin mijlocul pietrelor
scânteietoare. 15 Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai
fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.
— Ezechiel 28:14-15
În plinătatea lui agape, Dumnezeu și Fiul Său i-au dat lui Lucifer plenitudinea
caracterului lor generos. Lucifer era steaua luminoasă și de dimineaţă, plină
de înţelepciune și frumuseţe. El a fost liderul tuturor fiinţelor create și o fiinţă
incredibil de glorioasă. În mod misterios, el a devenit gelos pe Fiul lui
Dumnezeu și a dorit să-I ia locul lângă Dumnezeu. Lucifer a uitat că fiecare
lucru bun pe care îl avea era un dar de la Dumnezeu prin Fiul Său. Lucifer,
ca un fiu preţios al lui Dumnezeu, a fost ușor încurajat să cedeze pur și
simplu iubirii și înţelepciunii lui Dumnezeu și să rămână în familia lui
Dumnezeu. Dumnezeu a încercat să-i arate lui Lucifer că ceea ce el
percepea ca nedreptate – că era sub Hristos – era necesar pentru propria sa
– 27 –

MÂNGÂIETORUL

viaţă și fericire; și că cursul nemulţumirii pe care lucifer o lua nu avea decât
să ducă la propria distrugere.
În loc să aleagă sfatul divin, Lucifer a lucrat în secret printre îngeri pentru a
semăna seminţe de îndoială în ceea ce privește guvernarea lui Dumnezeu.
Prin Spiritul etern, Dumnezeu și Fiul Său au fost prezenţi în fiecare
conversaţie și au auzit fiecare cuvânt pe care Satana l-a șoptit, dar nu i-au
aplicat nicio forţă lui Lucifer pentru a-l împiedica să-și ia acţiunea.
Fiecare dintre îngeri încep acum să-și dezvăluie caracterul lor. Toţi
cunoșteau și au trăit dragostea copleșitoare a lui Dumnezeu și a Fiului Său.
Suveranul universului a făcut cunoscut îngerilor că Fiul era egal cu El însuși
și demn de închinare. Isus face aluzie la acest eveniment în următoarea
declaraţie:
Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului,
ca toți să-L onoreze pe Fiul așa cum îl onorează pe Tatăl. Cel
care nu-L onorează pe Fiul nu-L onorează pe Tatăl care L-a trimis.
— Ioan 5:22-23
Aceasta este problema la care Lucifer s-a opus. A vrut să fie onorat mai
presus de Hristos. Voia să fie ca Cel Mai Înalt Dumnezeu. Totuși, el a ales să
uite că nimeni nu vine la Tatăl decât prin Fiul Său. El a ales, de asemenea, să
uite că îl avem pe Tatăl doar atunci când îl avem pe Fiul Său.
O cum ai căzut din cer, Lucifer, fiul dimineții! Cum eşti coborât
jos la pământ, tu care ai slăbit naţiunile! Ai spus în inima ta: "Mă
voi înălţa la cer, îmi voi înălţa tronul deasupra stelelor lui
Dumnezeu; De asemenea, voi sta pe muntele congregaţiei dincele
mai îndepărtate părţi ale nordului; Voi urca deasupra înălţimilor
norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt." — Isaia 14:12-14
Isus i-a spus: “Eu sunt calea, adevărul și viaţa. Nimeni nu vine la
Tatăl decât prin Mine. " — Ioan 14:6
Cine este un mincinos, dar cel care neagă că Isus este Hristosul? El
este anticristul care neagă Tatăl și Fiul. Cine îl neagă pe Fiul nu-L
are nici pe Tatăl; cel care îl recunoaște pe Fiul îl are și pe Tatăl.
— 1 Ioan 2:22-23
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Lucifer a refuzat să-L recunoască pe Fiul lui Dumnezeu și astfel a devenit
prima manifestare a unui anticrist. Făcând acest pas, el și-a pierdut legătura
cu Tatăl său ceresc. Acest lucru a dus la pierderea identităţii sale ca fiu al lui
Dumnezeu. Detaliile de tranziţie care a avut loc pot fi citite în cartea
Războaie de Identitate.12 Lucifer sa transformat în Satana acuzatorul. El nu sa mai odihnit în sânul Fiului lui Dumnezeu care s-a odihnit în sânul Tatălui.
El stă singur fără mângâietor pentru sufletul său.
Un sentiment profund de întuneric a venit peste sufletul lui. Un sentiment
ronţăitor de inutilitate l-a înghiţit. Pentru a compensa acest sentiment
profund de depresie, el tânjea după închinarea altor fiinţe și prin marea sa
meserie și pricepere căuta pentru valoare prin faptele și realizările sale. El nu
a putut găsi un sentiment de odihnă trecătoare până când el a putut
controla pe alţii să facă exact ce a vrut.
Când un spirit necurat iese dintr-un om, el trece prin locuri
uscate, căutând odihnă; și găsind pe nimeni, el spune, "Mă voi
întoarce la casa mea din care am venit." — Luca 11:24
O treime din îngeri au crezut minciunile sale și au căzut în acele lanţuri de
întuneric care vin la toţi cei care îl neagă pe Tatăl și pe Fiul:
Și un alt semn a apărut în cer: iată, un mare, dragon roșu de foc
având șapte capete și zece coarne, și șapte diademe pe capetele
sale. Coada lui a atras o treime din stelele cerului și le-a
aruncat pe pământ. Și dragonul stătea în faţa femeii care era
gata să nască, să-și devoreze Copilul imediat ce s-a născut.
— Apoc. 12:3-4
Și îngerii care nu și-au păstrat domeniul propriu, dar și-au
părăsit propria locuință, El a rezervat în lanțuri veșnice sub
întuneric pentru judecata zilei mari. — Iuda1:6
Lanţurile din jurul acestor îngeri sunt minciunile pe care le-au crezut despre
caracterul lui Dumnezeu. Ei L-au crezut tiranic, neiertător și nemilos, toate
lucrurile pe care ei înșiși au devenit.

12

Disponibil pe fatheroflove.info
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Tu stai și vorbești împotriva fratelui tău; Îl calomniezi pe fiul mamei
tale. Aceste lucruri pe care le-aţi făcut, și am păstrat tăcerea; Tu ai
crezut că am fost in totul ca tine; Dar te voi mustra și le voi pune
în ordine în faţa ochilor tăi. — Psalmul 50:20-21
Când Adam și Eva au acceptat minciunile șarpelui, au căzut în aceleași
lanţuri de întuneric. Satana le-a rupt încrederea în Dumnezeu sugerând că
Dumnezeu ascundea ceea ce era bun de ei, ceea ce implica atât de subtil
că Dumnezeu era egoist, căutând să-Și protejeze propriile interese.
Căci Dumnezeu știe că în ziua în care vei mânca din ea ochii tăi vor
fi deschiși, și vei fi ca Dumnezeu, știind binele și răul. — Geneza 3:5
Toate lucrurile bune au sursa lor în Dumnezeu, și este slava lui caracterului
lui Dumnezeu pentru a da! Acceptând minciunile lui Satan prin șarpe, slava
sau caracterul lui Dumnezeu a fost schimbat în mintea primilor noștri părinţi
în rușine. Acest lucru a dus la sentimente de inutilitate. Aceasta este intenţia
primului nostru text din acest capitol:
Cât timp, o, fii ai oamenilor, îmi vei transforma slava în rușine? Cât timp vei
iubi lipsa de valoare și vei căuta falsitatea? Selah Psalmul 4:2
Cum s-a ajuns la acest proces? Am citit acest lucru în capitolul anterior:
S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit şi au schimbat slava
Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul
muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De
aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele
inimilor lor, aşa că îşi necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat
în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat
făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.
— Romans 1:22-25
Pavel arată clar că consecinţa acestei minciuni produce dorinţe pline de
poftă care determină bărbaţii și femeile să-și dezonoreze trupurile prin
exces sexual și perversitate. Aceste activităţi sexuale sunt rezultatul de a se
simţi lipsit de valoare și de a căuta odihna lui Dumnezeu într-un mod
infructuos. Cu cât mai mulţi bărbaţii devin ca Satana, cu atât doresc mai
mult să controleze trupurile femeilor pentru plăcerea lor de auto30
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satisfacere. Ei devin posedaţi de un spirit necurat, căutând carnal odihna
posedând spiritual corpul unei femei, controlându-i mintea și posedându-i
trupul. Acest proces este uneori numit narcisism.
Narcisismul este, în esenţă, o manifestare a lipsei de valoare în cineva care
nu cunoaște slava adevăratului Dumnezeu al cerului. Tatăl nostru îi iubește
pe fiecare dintre copiii Săi căzuţi, indiferent de comportamentul lor, dar
acest lucru nu oprește tristeţea și durerea imensă care, prin urmare, vin la
cei care rămân în această stare lipsită de valoare.
Această lipsă de valoare se manifestă la femei prin comportament sugestiv
și purtarea de haine revelatoare care accentuează corpurile lor în mod
atractiv din punct de vedere sexual. Ele se vor degrada pentru a atrage un
om pentru ca să-l poată controla prin favorurile lor sexuale și manipulare
emoţională cu lacrimi, izbucniri, și ameninţări. Biblia avertizează împotriva
acestor femei:
Ca să te ţin departe de femeia rea, de limba măgulitoare a unei
seducătoare. Nu pofti după frumuseţea ei în inima ta, sau lăsaţi-o
să vă ademenească cu pleoapele ei. Pentru că prin intermediul
unei prostituate un om este redus la o crustă de pâine; și o
adulteră îţi va prăda viaţa preţioasă. Poate un om să ia foc la
sânul său, si hainele sale să nu se aprindă? Poate cineva să
meargă pe cărbuni fierbinţi, iar picioarele lui să nu fie arse? La fel
și cel care se duce la soţia vecinului său; Oricine o atinge nu va fi
nevinovat. — Proverbe 6:24-39
Să te apleci pe sânul unei astfel de femei înseamnă să iei o săgeata de foc
in sufletului tău. Ea nu aduce nici un confort și cicatricile vor fi arse adânc.
Ne amintim cuvintele lui Isus spunându-ne că acest proces începe în minte.
Când o femeie caută să ademenească un om cu rochia ei și maniere
sugestive, mintea orfană fără valoare a unui om va începe să-și imagineze
tot felul de fantezii sexuale și să comită adulter în inima lui. Astfel de
evenimente sunt dovada lipsei de valoare a bărbaţilor și femeilor. De aceea
Ilie trebuie să vină să întoarcă inimile părinţilor către copiii lor și copiii către
taţii lor pentru a răsturna această neputinţă pentru ca poporul lui
Dumnezeu să poată scăpa de această cale distructivă.
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Iată, eu vă voi trimite Ilie profetul înainte de venirea zilei mari și
îngrozitoare a Domnului. Și el va întoarce inimile taților către
copii, și inimile copiilor spre tații lor, ca să nu vin și să lovesc
pământul cu un blestem. — Maleahi 4:5-6
Nu poate exista alinare de durată în aceste activităţi promiscue, pentru că
numai valoarea de fiu și fiică a Dumnezeului cerului vor da odihnă divină
pentru suflet. Bărbaţii în orbirea lor continuă pe această cale sexuală
întunecată, și apostolul Pavel ne spune că unii bărbaţi abandonează
utilizarea sexuală a unei femei (când întâlnirile lor sexuale sunt doar pentru
ușurarea lor) și conclud că plăcerea poate fi găsită la fel de ușor cu un
bărbat. Pavel continuă:
Din acest motiv, Dumnezeu le-a abandonat la pasiuni josnice.
Pentru că chiar și femeile lor au schimbat utilizarea naturală pentru
ceea ce este împotriva naturii. De asemenea, și bărbaţii, lăsând uzul
natural al femeii, au ars în pofta lor unul pentru celălalt, bărbații
cu bărbați care comit ceea ce este rușinos și primind în ei înșiși
pedeapsa greșelii lor care trebuia să se nască. Fiindcă nu le-a
plăcut să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor,
Dumnezeu i-a dat unei minți blestemate, pentru a face acele
lucruri care nu se potrivesc. — Romani 1:26-28
Vom explora mai mult despre acest subiect mai târziu, având în vedere hi
per-conștientizarea acestei probleme în mediul nostru cultural actual.
Acum trebuie să ne gândim pe scurt la amploarea acestei devalorizări și la
modul în care noi, în această lume, am ajuns din nou la versetele finale ale
romanilor capitolul unu:
... fiind plini de toată nedreptatea, imoralitatea sexuală, ticăloșia,
lăcomia, răutatea; plin de invidie, crimă, ceartă, înșelăciune,
răutate; ei sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, violenţi,
mândrii, lăudăroși, inventatori de lucruri rele, neascultător de
părinţi, nedemn de încredere, neiubitor, neiertător, neînduplecaţi,
fără mila; care, cunoscând judecata dreaptă a lui Dumnezeu, că
cei care practică astfel de lucruri merită moartea, nu numai că fac
același lucruri, dar sunt și de acord cu cei care le practică. —
Romani 1:29-32
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Coborârea în sclavie
Cu discursul ei ispititor ea l-a făcut să cedeze, cu buzele ei
măgulitoare ea l-a sedus. Imediat s-a dus după ea, ca un bou
mergând la măcel, sau ca un cerb alergând spre capcană...
— Proverbe 7:21-22
Gândiţi-vă la fructul care ar fi produs de un bărbat care caută alinare de la
soţia sa și soţia, la rândul său, căută valoare de la creșterea copiilor ei. Când
vrem ca o plantă să crească, o punem în cele mai bune condiţii de creștere.
Gândurile noastre sunt spre bunăstarea plantei în mediu său. Plantăm
sămânţa într-un sol bogat în nutriment, o udăm și o protejăm ca să crească.
Care este mediul in care se nasc majoritatea copiilor?
Procesul fizic de concepţie este ușor de înţeles. Explozia minunată de
hormoni dispersaţi în timpul unei întâlniri sexuale dă cuplului sentimente
minunate și o serie de emoţii, presupunând că ambele părţi sunt de buna
voie în relaţie. De la acest eveniment de orgasm seminţe de sex masculin
pătrund în ouăle femeii și un copil este conceput.
Ceea ce majoritatea oamenilor nu dau nici o consideraţie este mediul în
care această sămânţă umană este plantată. În jurul fiecărei persoane există
o atmosferă. Fiecare persoană poartă cu ei amprenta istoriei lor. Bucuriile,
binecuvântările, tragediile și traumele fiecărei persoane sunt stocate
electro-chimic în creierul, sistemul nervos, organele, mușchii și oasele acelei
persoane.
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Studiile arată că pacienţii cu transplant de inimă pot experimenta, în unele
cazuri, o schimbare semnificativă de caracter după operaţia lor, luând
trăsături de personalitate, plăceri și displaceri, și chiar abilităţile și talentele
persoanei a cărei inimă au primit. 13 Biblia face aluzie la acest principiu atunci
când vorbim despre păcatul omului.
Păcatul lui Iuda este scris cu un stilou de fier; pe tableta inimii lor,
și pe coarnele altarelor tale . — Ieremia 17:1
Toată lumea este familiarizată cu situaţia; când intri într-o cameră în care
există tensiune gravă; o poţi simţi palpabil. Așa cum spun unii, ai putea tăia
aerul cu cuţitul. Acest lucru se datorează faptului că emoţiile umane produc
vibraţii care afectează atmosfera.14
Atât istoria stocată a vieţii noastre, cât și frecvenţa vibraţională a bărbaţilor
și femeilor în momentul conceperii devin solul emoţional și spiritual în care
este plantat sufletul copilului.
Dumnezeu a conceput momentul conceperii ca fiind un moment în care,
în uniune, eliberarea de substanţe chimice umane minunate în soţ și soţie
va fi centrată pe venirea unui copil pe lume. Frecvenţa vibraţională a
gândurilor tatălui sunt determinate dominante în caracterul copilului:
Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor şi părinţii sunt slava
(caracterul) copiilor lor. — Proverbe 17:6
În cazul în care tatăl poartă o istorie de inutilitate, atunci, eliberarea
minunată de substanţe chimice în corpul său nu este pentru copilul său sau
chiar pentru soţia sa, ci pentru el însuși. El inhalează acel moment de extaz
în încercarea de a-și alina sufletul rănit. Mai degrabă decât să expire acea
experienţă minunată într-un gând concentrat asupra viitorului său copil și
să se bucure de preţioasa sa soţie, el inhalează cu gânduri în primul rând
despre el însuși. Alternativ, prin nevoia de valoare, el se simte validat ca un
om când el vede extazul soţiei sale, dar în primul rând gândurile sale rămân
pe propria nevoie de confort.

13
14

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1299456
https://senticcycles.org/clynes/page19.html
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Gândurile tatălui în momentul conceperii și după, umple încăperea și scaldă
sămânţa într-o atmosferă emoţională de egoism. Este de mirare că copiii
încep să manifeste un comportament egoist imediat după ce se nasc, cu o
mare parte din nevoile lor comunicate prin plâns? Dacă un om caută o
satisfacţie instantanee în momentul concepţiei, atunci, urmând caracterul
tatălui, este firesc ca copilul să ceară să fie satisfăcut instantaneu pentru ași satisface nevoile în momentul nașterii. Crescut într-un mediu emoţional
egoist ca accent, astfel de fruct este rezultatul inevitabil.
Sondaje recente indică faptul că cele mai multe femei nu sunt mulţumite
sexual cu partenerii lor. 15 Acest lucru este previzibil atunci când bărbaţii au
făcut femeile sursa lor principală de confort pentru propriile nevoi sexuale sau
emoţionale. Sexualitatea pentru femei este mult mai concentrată din punct
de vedere relaţional. 16 O femeie este mult mai interesată să fie dorită, și ce
crede bărbatul ei despre ea. Vrea ca el să o asculte și să-i împărtășească
sentimentele, să se conecteze la nivel emoţional. Cu nivelul ridicat de
nemulţumire experimentat de către femei, acest lucru subliniază realitatea
tristă că bărbaţii sunt, în general, axaţi pe propriile lor idei despre actul sexual.
Sentimentul de valoare al unei femei începe să se erodeze pe măsură ce
începe să realizeze că concentrarea bărbatului ei nu este atât de mult
despre dorinţa ei, ci mai mult despre dorinţa de a se bucura personal în
actul sexual. Multe femei au o dorinţă de a da plăcere soţilor, dar în cele din
urmă ajung la concluzia că "relaţia" nu a fost cu adevărat despre ele, la urma
urmei. Caracterul ei nu a fost cu adevărat important pentru om, doar
capacitatea ei de a îndeplini fanteziile sale și ușura anxietatea lui - ea este o
recuzită în realitatea lui auto-concentrată. Acest lucru creează o întreagă
gamă de daune emoţionale sentimentului ei personal de valoare și
semnificaţie.
Acest lucru devine apoi o parte din moștenirea ei pentru copil. Sentimentul
ei personal de inutilitate este vibrat emoţional în cameră în momentul
conceperii și conferă un impact secundar asupra dezvoltării copilului ei.

15

www.healthywomen.org/content/article/new-survey-most-women-are-not-satisfied-theirsex-lives
16
www.psychologytoday.com/au/blog/married-and-still-doing-it/201708/what-sex-reallymeans-women
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Un băiat născut în acest mediu emoţional va avea probabil o valoare de
sine scăzută combinata cu o dorinţă sexuală de obicei ridicată și va fi
predispus în a căuta o femeie pentru confortul său. O fată născută în acest
mediu va simţi o dorinţă mai mare de a căuta și de a se face mai atractivă
pentru bărbaţi în încercarea de a compensa sentimentul ei scăzut de
valoare și merit. Ea va fi probabil atrasă de bărbaţi egoiști sexual, deoarece
aceasta este atmosfera in care ea a fost concepută de către tatăl ei. Această
tendinţă crește dacă tatăl ei are fantezii în mod regulat despre sex sau
vizionează porno. Atmosfera minţii sale continuă să-i afecteze fiica pe
măsură ce devine o tânără femeie.
Deci, care sunt unele dintre rezultatele acestui mod de trăire a experienţei
sexuale între bărbaţi și femei? La scara macro observăm:
Ø 40-50 de milioane de avorturi pe an.17
Ø Din cele 20,9 milioane de persoane traficate ca sclavi, se știe că peste
5 milioane dintre ele sunt traficate pentru sex. Dar această cifră este
foarte conservatoare. Cifra reală este mult mai mare.18
Ø În prezent există aproximativ 42 de milioane de prostituate
cunoscute. 80% dintre acestea sunt femei, iar 90% dintre acestea
sunt controlate de un proxenet.19
Ø Este raportat că China are cel mai mare număr de prostituate
cunoscute, cu 5 milioane, urmată de India, cu 3 milioane și apoi SUA,
cu 1 milion.20
În ceea ce privește activităţile porno pe internet:
În fiecare secundă:
Ø 28.258 de utilizatori urmăresc pornografia pe internet.
Ø 3.075,64 dolari este cheltuit pe pornografie pe internet.
Ø 372 de persoane tastează cuvântul "adult" într-un motor de căutare.

17

https://www.worldometers.info/abortions/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_trafficking
19
https://prostitution.procon.org/view.answers.php?questionID=000095
20
Ibid
18
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în fiecare zi:
Ø 13.128 de videoclipuri sunt încărcate pe site-uri porno. Doar un site
porno.21
Ø 2,5 miliarde de e-mailuri care conţin porno sunt trimise sau primite.
Ø 68 de milioane de interogări de căutare legate de pornografie – 25% din totalul căutărilor sunt generate.
Ø Sunt primite 116.000 de întrebări legate de pornografia infantilă.22
Lumea e într-o spirală a morţii. Următoarea generaţie de bărbaţi își pierd
cunoștinţa modului de a trata o femeie din cauza pornografiei. 23 Moartea
este concluzia în romani capitolul 1. Este evident că rasa umană abuzează
de darul sexualităţii în cel mai oribil mod. Explozia internetului a dezlănţuit
natura bestială a omului și suferinţa a milioane de copii ai lui Dumnezeu nu
poate fi descrisă.
Am urmărit recent o parte dintr-un documentar video despre copiii traficaţi
pentru sex. Am ascultat o fată povestind despre experienţele ei oribile. Am
plâns în timp ce ascultam. Când m-am uitat în acei ochi triști, am văzut faţa
lui Isus suferind cu ea și a trebuit să plec pentru a-mi aduna gândurile cu
Isus Mângâietorul meu. Era una dintre cel puţin 9 sau 10 milioane de tinere
traficate. M-am rugat Domnului să știe ce să facă în faţa unui astfel de rău
oribil. Este ca și cum ai fi singur pe o plajă și un val de tsunami înalt de 10
km care vine spre tine.
Așa cum vom explora într-un capitol mai târziu, suntem pe timp
împrumutat, deoarece efectul vibraţional al acestui egoism demonic
inspirat are un efect asupra mediului și a pământului. Cei mai mulţi oameni
instinctiv știu că avem o cantitate limitată de timp, dar cei mai mulţi sunt în
căutarea unei cauze în direcţia greșită.
Lumea este înrobită de sex și acest lucru nu va face lumea un loc mai bun.
Cuvintele lui Moise din Levitic despre excesul sexual stau ca un avertisment
jalnic pentru umanitate. Nivelul de vinovăţie și degradare devine de
neînţeles.
21

https://www.pornhub.com/insights/2018-year-in-review
www.webroot.com/au/en/resources/tips-articles/internet-pornography-by-the-numbers
23
https://fightthenewdrug.org/sex-before-kissing-15-year-old-girls-dealing-with-boys/
22
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Această spirală a morţii ne vorbește mai ales nouă în cultura occidentală
care a trecut printr-o revoluţie sexuală în 1960 și 1970. Conform cercetării
antropologului social J.D. Unwin de la Oxford care a scris cartea numită Sex
și Cultură, progresăm spre dispariţia civilizaţiei noastre.
În 1930, Unwin a examinat datele din 86 de societăţi și civilizaţii pentru a
vedea dacă există o relaţie între libertatea sexuală și înflorirea culturilor.
Unwin a descris patru "mari modele ale culturii umane" și grade de înflorire
măsurate în termeni de arhitectură, artă, inginerie, literatură, agricultură și
așa mai departe. Criteriul principal de clasificare a fost modul în care fiecare
cultură este legată de lumea naturală și de forţele pe care le conţine.
Culturile pe care le-a studiat au fost clasificate într-unul din aceste patru
modele:
Ø zoistic: Oamenii din acest tip de cultură sunt cu totul concentraţi pe
viaţa de zi-cu-zi, dorinţele, și nevoile lor, cu nici un interes în
înţelegerea naturii. Aceste culturi sunt descrise ca "moarte" sau
"inerte".
Ø monistic: Oamenii din acest tip de cultură au credinţe superstiţioase
și / sau tratament special al morţilor pentru a face faţă cu lumea
naturală.
Ø deistic: Oamenii în acest tip de cultură atribute puterile naturii la un
zeu sau zei.
Ø raționalist: Oamenii într-o cultură raţionalistă folosesc gândire
raţională să înţeleagă natura și să ia decizii de zi cu zi.
Gradele de reţinere sexuală au fost împărţite în două categorii majoreprenupţiale și post nupţiale. Categoriile prenupţiale au fost:
Ø Libertate sexuală completă– fără restricţii prenupţiale.
Ø Reținere neregulată sau ocazională –reglementările culturale
necesită o perioadă ocazională de abstinenţă.
Ø Strict Castitate-rămâne virgin(ă) până la căsătorie.

Iată câteva dintre cele mai semnificative descoperiri ale Lui Unwin:
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Efectul constrângerilor sexuale: Constrângerile sexuale crescute, fie pre
sau post-nupţial, au dus întotdeauna la creșterea înfloririi unei culturi. În
schimb, creșterea libertăţii sexuale a dus întotdeauna la prăbușirea unei
culturi trei generaţii mai târziu.
Cel mai influent factor: Surprinzător, datele au arătat că cea mai
importantă corelaţie cu înflorirea unei culturi a fost dacă castitatea
prenupţială era necesară sau nu. A avut un efect foarte semnificativ, oricum.
Cea mai înaltă înflorire a culturii: Cea mai puternică combinaţie a fost
castitatea prenupţială cuplată cu "monogamia absolută". Culturile
raţionaliste care au păstrat această combinaţie timp de cel puţin trei
generaţii au depășit toate celelalte culturi din fiecare domeniu, inclusiv
literatura, arta, știinţa, mobilierul, arhitectura, ingineria și agricultura. Doar
trei din cele 86 de culturi studiate au atins vreodată acest nivel.
Efectul abandonării castității prenupțiale: Când castitatea prenupţială
strictă nu mai era norma, monogamia absolută, deismul și gândirea
raţională au dispărut, de asemenea, în trei generaţii.
Libertate sexuală totală: Dacă libertatea sexuală totală a fost îmbrăţișată
de o cultură, acea cultură s-a prăbușit în trei generaţii la cea mai joasă stare
de înflorire - pe care Unwin o descrie ca fiind "inertă" și la un "nivel mort de
concepţie" și este caracterizată de oameni care au puţin interes în alte
domenii decât propriile lor dorinţe și nevoi. La acest nivel, cultura este de
obicei cucerită sau preluată de o altă cultură cu o energie socială mai mare.
Decalajul de timp: Dacă există o schimbare a constrângerilor sexuale, fie a
crescut sau a scăzut restricţiile, efectul deplin al acestei schimbări nu se
realizează decât până la a treia generaţie.24
Este ciudat că descoperirile lui Unwin se potrivesc cu cuvintele Scripturii
care ne spun că Dumnezeu permite nedreptăţilor unei generaţii să afecteze
până la a treia și a patra generaţie. (Exod 20:4-5). Unwin nu a fost remarcat
pentru a fi un om religios, el a scris dintr-o perspectivă raţionalistă. Munca

24

Puteţi descărca o copie PDF a cărţii lui J.D. Unwin numit sex și cultură aici.
https://archive.org/details/b20442580/page/n7
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sa ne spune că atunci când o cultură abandonează reţinerea sexuală, este
nevoie de doar trei generaţii pentru a distruge acea civilizaţie.
Este evident că atunci când bărbaţii și femeile își îndreaptă majoritatea
energiilor către sex, restul capacităţii umane se reduce la a se concentra
doar pe dorinţele personale. Dacă Unwin are dreptate, intrăm în ultima
generaţie înainte de prăbușirea completă a societăţii occidentale și, prin
extensie, toate societăţile infiltrate de pornografie prin internet.
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Pofta Ochilor,
Pofta Cârnii
Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: "Nu veţi comite adulter."
Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie să poftească de
ea a comis deja adulter cu ea în inima lui. — Matei 5:27-28
Nu iubi lumea sau lucrurile din lume. Dacă cineva iubește lumea,
dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ceea ce este în lume – pofta
trupului, pofta ochilor și mândria vieţii – nu este a Tatălui, ci este
a lumii. —1 Ioan 2:15-16
Faptul că Hristos le vorbește bărbaţilor despre privirea la o femeie în
legătură cu adulterul indică o parte critică a problemei bărbaţilor. După
cum am arătat mai devreme, Adam a luat decizia greșită de a o face pe
femeie mângâietoarea sa principală. După cum indică cartea Romanilor,
aceasta a schimbat slava lui Dumnezeu într-o minciună și a provocat
dezonoare sexuală între bărbaţi și femei.
Mulţi oameni sunt familiarizaţi cu experimentul câinelui lui Pavlov:
În timpul cercetării sale privind fiziologia digestiei la câini, Pavlov
a dezvoltat o procedură care i-a permis să studieze procesele
digestive ale animalelor pe perioade lungi de timp. A redirecţionat
fluidele digestive ale animalului în afara corpului, unde puteau fi
măsurate. Pavlov a observat că câinii săi au început să saliveze în
prezenţa tehnicianului care în mod normal îi hrănea, mai
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degrabă decât pur și simplu salivarea în prezenţa alimentelor.
Pavlov a numit salivaţia anticipativă a câinilor "secreţia psihică".
Punând aceste observaţii informale la un test experimental,
Pavlov a prezentat un stimul (de exemplu, sunetul unui
metronom) și apoi a dat hrană pentru câini; după câteva repetiţii,
câinii au început să saliveze ca răspuns la stimul.25
Atunci când un bărbat devine experimentat sexual apetitul său pentru sex
va crește, mai ales dacă confortul său este centrat în femeia aleasă de el.
Anticiparea evenimentului devine condiţionată de stimuli. Trăsăturile
distinctive ale corpului femeii au tot potenţialul de a deveni un stimul
pentru om. În cazul în care o femeie poartă haine strânse accentuând
caracteristicile ei feminine, se poate declanșa acumularea de substanţe
chimice plăcute în mintea unui om prin imaginaţia lui, ca răspuns la ceea
ce vede.
Deoarece oamenii sunt foarte vizuali în natură, dacă mintea unui om este
nepăzită și are un apetit puternic, el va alege să-și imagineze imagini erotice
în mintea lui sau Satana și îngerii săi vor apăsa cu nerăbdare aceste imagini
asupra lui dacă există încălcări ale protecţiei în armura lui.
Satana a condus cultura actuală într-un loc unde îmbrăcămintea pentru
femei, în multe cazuri, este un atac direct asupra ochilor unui bărbat. Unele
femei au ideea naivă că atunci când un bărbat devine creștin și își dă inima
lui Hristos, toată această poftă dispare. Este posibil ca unele femei să spere
în zadar că sunt sigure să poarte haine sugestive în biserică, deoarece
bărbaţii creștini nu au sau nu au depășit această problemă?
Biblia ne oferă sfaturi directe cu privire la această întrebare.
... femeile mai în vârstă, de asemenea, că ele să fie reverenţioase în
comportament, nu calomniatoare, nu date la vin de mult,
învăţătoare de lucruri bune- ca acestea să înveţe tinerele femei să
iubească soţii lor, să iubească copiii lor, să fie discrete, curate,
gospodine, bune, ascultătoare la soţii lor, ca cuvântul lui
Dumnezeu să nu poată fi blasfemiat. — Titus 2:3-5

25

https://ro.wikipedia.org/wiki/Classical_conditioning#Pavlov's_research
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A fi curată înseamnă a fi modestă și pură, fără a căuta să atragi atenţia asupra
ta prin îmbrăcăminte sugestivă. Aici lucrurile devin dificile. Femeilor le place
în mod natural atenţia. Ele de obicei, consideră că este măgulitor pentru a
câștiga interesul oamenilor de care sunt interesaţi. O femeie care simte lipsa
de valoare va fi ispitită mai ușor de Satana să-și compromită standardul de
vestimentaţie.
Când o femeie frumoasă intră într-o cameră, ea este conștientă de impactul
pe care îl are asupra bărbaţilor din acea cameră. Adesea, în dorinţa ei de
apreciere, ea este în căutarea unei priviri de aprobare. Ea se întreabă, oare
m-a observat? Bărbaţii nepăziţi sunt atrași ca moliile la o flacără când văd o
femeie drăguţă. Există un sentiment primar de confort și dorinţa de a
poseda, atunci când se uită la o femeie atractivă fizic. Ochii unui om sunt de
obicei hipnotizaţi instantaneu și dorinţa ochilor îl conduce printr-o serie de
imagini în mintea lui, care îl degradează în cazul în care el nu se oprește și
cere ajutorul Mântuitorului său.
În discuţiile mele cu oamenii de-a lungul anilor, mulţi simt un sentiment
profund de rușine; ei știu că nu ar trebui să gândească aceste gânduri și se
simt vinovaţi. Unii mi-au exprimat că uneori nu simt nicio speranţă de
mântuire pentru că le este aproape imposibil să oprească fluxul de gânduri
care le vin în minte atunci când văd o femeie atractivă. În toţi anii mei de
slujire, am văzut că aceasta este cea mai mare bătălie cu care se confruntă
creștinii. Există, de obicei, un cod de tăcere cu privire la această problemă,
deoarece pentru ca oamenii să vorbească despre această luptă invită
rușinea și teama că vor fi înjosiţi sau că alţii le vor evita.
În această stare tăcută, unii oameni gândesc că ei trebuie să fie mai răi decât
alţii, și Satana îi convinge că acest lucru este adevărat și că nu au nici o
speranţă. Din păcate, atunci când femeile în dorinţa lor de a primi atenţie
poartă rochii sau fuste scurte pentru a dezvălui excesiv picioarele lor și părţi
ale sânilor lor, cu un decolteu liber, ele joacă fără să vrea un rol în
influenţarea unor bărbaţi pentru a deveni convins că vor fi pierduţi.
În prezent, există o tendinţă în creștere la femei de a purta costume sportive
strânse pe piele la sala de sport si-n afară și care arată curelele de sutien sau
cu umerii descoperiţi. Bărbaţii neconsacraţi iubesc acest tip de
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îmbrăcăminte, dar bărbaţii care doresc să fie credincioși trebuie să se roage
și să-și concentreze mintea asupra lui Hristos și a Cuvântului.
În cazul în care un om se confruntă cu un moment greu, gândurile sale ar
putea să-l copleșească și el va căuta o modalitate de a calma tensiunea
sexuală care se acumulează atunci când excitată de lucruri de genul asta.
Femeile s-ar putea să nu știe niciodată impactul pe care îl are și rezultatul
final. El poate renunţa la lupta sa cu el însuși, pierde legătura cu Dumnezeu
și să găsească o modalitate degradată de a găsi alinare pentru sentimentele
sale. Atunci Satana va încerca să-l acuze și să-l condamne și să-i spună că
nu are rost să încerce să continue să fie creștin.
Nu este niciodată corect ca un bărbat să dea vina pe femeie pentru starea
lui căzută. Este de datoria lui să meargă la Dumnezeu în rugăciune și să
ceară harul de a trăi în fiecare zi, făcându-L pe Domnul Isus primul Său
Mângâietor, astfel încât el să nu simtă presiunea naturii sale carnale atât de
puternic. Pavel ne spune:
De aceea, nu lăsaţi păcatul să domnească în trupul vostru
muritor, ca să-l ascultaţi în poftele sale. — Romani 6:12
Trăim astăzi în societăţi unde este aproape imposibil să nu vezi femei care
se îmbracă într-o manieră provocatoare.
În fiecare zi îi cer Mântuitorului meu harul să fiu pur în inimă. Vreau să-mi
onorez promisiunea de nuntă și numai Iisus o poate ţine în mine. Pentru cei
care trăiesc în orașe mari, ispitele sunt mai mari. Mersul pe jos într-un centru
comercial mare sau magazin poate testa într-adevăr oamenii în războiul lor
tăcut pentru a rămâne credincios.
Mesajul că Tatăl nostru ceresc nu ne condamnă niciodată ne-a ajutat pe
câţiva dintre noi, oamenii, să fim protejaţi împotriva asaltului regulat al lui
Satana cu imaginile pe care le extrage din trecutul nostru, încercând să ne
convingă că suntem un eșec. Condamnarea de sine a unui om, pune în el
pericolul de a repeta ofensa cu mintea lui. Când un om știe în cele din urmă
că este iertat pentru căutarea confortului în locuri greșite cu mintea lui, el
are o putere mai mare de a respinge gândurile hărţuitoare.
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Pentru oamenii care se simt complet învinși, amintiţi-vă că Isus ne oferă în
fiecare zi mintea Sa prin Spiritul Său.
Căci cine a cunoscut mintea Domnului, ca să-l poată instrui? Dar
avem mintea lui Hristos. — 1 Corinteni 2:16
Revendicaţi mintea lui Hristos în fiecare zi știind că Hristos nu vă condamnă
pentru slăbiciunea voastră. Mintea lui Hristos este pură. Mintea lui Hristos la
bărbaţi îi face să vadă femeile din jurul lor ca pe surorile lor și gândurile de
impuritate sunt risipite.
Există mai multe lucruri pe care le puteţi face pentru a ajuta mintea voastră
în acest război împotriva poftei ochilor și poftei corpului. Memorează
Scriptura și citează-o și revendică-o. Nu sta și saliva ca câinii lui Pavlov și lasăţi mintea să se revolte. Revendică cuvântul lui Dumnezeu și crede-l. Acestea
sunt unele dintre preferatele mele:
Pot face toate lucrurile prin Hristos care mă întărește. — Filipeni
4:13
Dar Dumnezeul meu îţi va îngriji toate nevoile potrivit bogăţiilor
Sale în slavă de către Hristos Isus. — Filipeni 4:19
Nu v-a luat nici o ispită, ci ceea ce este comun omului: dar
Dumnezeu este credincios, care nu vă va suferi să fiţi ispitiţi mai
presus decât sunteţi capabili; dar cu ispita va face, de asemenea,
o cale de scăpare, pentru ca voi să puteţi suporta. — 1 Corinteni
10:13
Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă
să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei
Sale, — Iuda 1:24
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt
blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele
voastre. — Matei11:29
Ţine-te de cuvintele Bibliei. Cuvintele scrise mai sus sunt spirit și viaţă. Ele
pot schimba concentrarea gândurilor tale și îţi pot da victoria.
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Există o serie de lucruri pe care bărbaţii le permit și care le fac viaţa mult mai
grea decât trebuie. Dacă ascultaţi muzică la radio care conţine versuri
sugestive din punct de vedere sexual, invitaţi demonii să vă ispitească și să
vă umple mintea cu gânduri imorale. Orice muzică lumească care vorbește
despre dragostea sexuală dintre un bărbat și o femeie poartă potenţialul de
a-l invita pe Satan să vă ispitească cu gânduri pline de poftă.
Pentru orice om creștin vizionarea de filme de orice tip provenind din lume
va crea o deschizătura în mintea ta. Aceste filme sunt special concepute
pentru a deschide ușile spirituale ale templului trupului tău pentru a-l lăsa
pe Satan să intre și să te ispitească. Evita tentaţia de a da click pe
videoclipurile YouTube sau Facebook despre care eşti conștient ca ar putea
conţine femei îmbrăcate scandalos.
Fii atent cu privire la vizionarea emisiunilor de știri. Multe femei sunt
îmbrăcate provocator. Multe site-uri de știri mimează telespectatorii cu
imagini foarte sugestive. Toate astea pot crea probleme pentru un bărbat.
Atunci când în situaţii sociale să fiţi rezervaţi în ceea ce privește atingerea.
Încercaţi să evitaţi îmbrăţișând o femeie piept la piept. Este o poziţie destul
de intimă și ar trebui să fie rezervată pentru familie. Pentru prietenii
apropiaţi utilizaţi o îmbrăţișare laterală sau o plecăciune pentru a evita piept
sau șold contact. Pentru unii oameni acest sfat este evident, dar pentru
mulţi nu este cazul. Este observaţia mea că femeile mai în vârstă sunt, de
obicei, mult mai înţelepte în a face cu aceste lucruri. Femeile mai tinere sunt
adesea naive și nu sunt conștiente de impactul acţiunilor lor. Biblia ne
spune că femeile mai în vârstă cu ani de experienţă ar trebui să înveţe
femeile mai tinere cum să interacţioneze cu bărbaţii. Acesta este un sfat
bun. Pentru o tânără femeie care a avut un tată bun, ea va fi naiva cu privire
la depravarea naturii bărbaţilor. Le spun tinerelor doamne să asculte sfatul
tatălui lor și să încerce să-l ia în serios.
Biblia spune că trăind într-o lume păcătoasă suntem afectaţi de "pofta
trupului". Am observat că atunci când suntem bolnavi iar corpul și mintea
noastră sunt sub stres, aceste ispite ne pot lovi mai greu. Neavând suficient
timp de somn, o dieta proasta, nu suficient soare sau apă, ascultând muzică
prea tare, fumat sau consumul de alcool sau cafea, nu suficient exerciţiu,
etc, etc - toate aceste lucruri pot provoca stres asupra trupului, și corpul
46

Pofta Ochilor, Pofta Cârnii

nostru ne va trimite semnale că are nevoie de ajutor, are nevoie de odihnă,
are nevoie de confort. Acest lucru ne va conduce apoi să găsim alinare în
locurile cu care suntem obișnuiţi, care, datorită naturii noastre carnale, nu
este Hristos.
Femeile din comunităţile noastre trebuie să fie în siguranţă în timp ce merg
printre noi. Dacă gândurile unui bărbat sunt senzuale, ele se infiltrează în
atmosferă. Dacă o comunitate de bărbaţi operează cu toţii în această
mentalitate, atunci doamnele din acele comunităţi inhalează această
atmosferă. Ne întrebăm de ce sunt tentaţi să se îmbrace necorespunzător?
În timp ce merg printre oamenii acestei lumi, ele sunt bombardate cu o
atmosferă ne sfântă. Într-o mare măsură, femeile care nu sunt puternic
ancorate în Hristos vor reflecta vizibil gândurile bărbaţilor. Așa cum o femeie
primește sămânţa trupului unui bărbat și o amplifică într-un copil viu vizibil,
astfel o femeie nepăzită va primi sămânţa minţilor bărbaţilor din jurul ei și
le va amplifica în alegerea rochiei și a cuvintelor. Aceasta face parte din
principiul Modelului Divin. Pentru mai multe detalii despre Modelul Divin,
vezi cartea Modelul divin al vieţii. 26Este cu siguranţă adevărat că avem o
problemă cu rochia de damă astăzi, dar sursa acestei probleme în mare
măsură provine de la bărbaţi și nu de la femei. Aceasta este
responsabilitatea de conducere.
Nu este nimic de la un om, care intră în el si îl poate pângări: dar
lucrurile care ies din el, acelea sunt cele care pângăresc omul.
— Marcu 7:15
Un bărbat care se odihnește în sânul lui Hristos nu poate fi pângărit de
femeile din jurul lui care se îmbracă necorespunzător. Gândurile care
izvorăsc din interiorul lui îl pângăresc. Este adevărat că toţi bărbaţii se luptă
în mod natural cu gândurile sexuale și femeile ar trebui să acorde această
atenţie, dar sursa problemei este în acel bărbat și nu în femeie. Ea reflectă
adesea inconștient atmosfera impusă în jurul ei.
Oamenilor le spun: mai presus de toate, credeţi că Tatăl nostru scrie legea
Sa pe inima voastră. Aveţi încredere că Tatăl nostru va finaliza lucrarea pe
care El a început-o în voi. Fă-l pe Hristos Mângâietorul tău, crede că ești iubit
26
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și vei câștiga victoria. Tu ești fiul Său iubit și El te preţuiește. Asta te va ajuta
mereu.
Doamnelor, când vă îmbrăcaţi pentru o zi, rugaţi-vă ce să purtaţi. Roagă-l
pe Salvatorul nostru să te călăuzească. Este din ce în ce mai greu pentru a
găsi haine modeste în magazine, deoarece acestea devin din ce în ce mai
sugestive. Revendicaţi promisiunea că Dumnezeu vă va satisface toate
nevoile. Gândiţi-vă la toată atenţia pe care v-o acordă Tatăl și Mântuitorul
vostru și aveţi încredere că sunteţi fiica Sa iubită și îmbrăcaţi-vă modest și
cu bun gust pentru a reflecta slava Sa.
Evită să fii impunătoare și să flirtezi. Biblia încurajă femeile să aibă un spirit
blând și liniștit.
ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh
blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.
— 1 Petru 3:4
Satana te va tenta sa te uiţi la filme romantice sau sa citești povesti
romantice daca te simţi neîmplinit. Lasă-l pe Isus să fie Mângâietorul tău.
Meditaţi asupra iubirii Sale pentru voi, pe care El a revelat-o de la Tatăl
nostru din cer.
Consideraţi fraţii voștri ale căror ochi sunt ușor de atrași și ale căror minţi
sunt ușor ispitite. Primirea atenţiei prin îmbrăcăminte provocatoare ar
trebui să vă avertizeze că de fapt, s-ar putea să ai o opinie scăzută de tine
pentru care încercaţi să compensaţi. Căutaţi mai întâi împărăţia lui
Dumnezeu și neprihănirea Sa și aveţi încredere în Tatăl nostru pentru a vă
satisface toate nevoile emoţionale.
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Lucrările Firii
Pământești
Biblia este directă cu privire la problemele omenirii:
Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele,
preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile,
vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula,
trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe
om.” — Marcu 7:21-23
Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea:
preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli,
vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile,
dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile,
îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai
dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. — Galateni 5:19-21
Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie,
de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de
înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori
de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele,
neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără
dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. — Romani 1:29-31
Vedem că punctul de plecare al acestor liste este adulterul și curvie. Acesta
este tot rodul deciziei omului de a face femeia mângâietoarea sa principală
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în viaţa lui. Este o notă de interes că, pe prima listă găsită în Marcu 7:21-23,
Isus plasează crimele imediat după adulter și curvie. De ce e asta?
Când bărbaţii se concentrează pe propria plăcere, mai degrabă decât pe
binecuvântarea soţiilor lor pentru a asigura securitatea lor, și pe obiectivele
lumești, mai degrabă decât pe bucuria viitoare de a aduce copii în lume
pentru a gusta din fericirea în relaţia dintre soţ și soţie, gândurile lor sunt
sterpe și fără rezultat. Sexualitatea excesivă determină un bărbat să se
gândească în mod constant la evitarea copiilor. Un copil are nevoie de timp,
efort și îngrijire.
Pentru mulţi bărbaţi un copil este o supărare nedorită la gândurile sale de
plăcere. Prin urmare, în cazul în care apare o sarcină el este tentat să
dorească ca copilul nu ar fi existat, iar acesta este unul dintre principalele
motive pentru care avem acum 40-50 de milioane de avorturi pe an.
Adulterul și curvia poate duce adesea la uciderea de copii nevinovaţi. De
aceea, crima este atât de mare pe lista de rele care ies din inimile oamenilor
că Isus o exprimă, imediat după adulter și curvie. O astfel de consideraţie
nedreaptă pentru viaţă duce la o devalorizare a relaţiilor din jurul unei
persoane, ceea ce face mai ușor să fure, să ucidă și să distrugă pe cei care
nu le place.
Satana transformă un bărbat prin dorinţa primară a bărbatului pentru
confortul unei femei. El este tentat din ce în ce mai mult să se gândească la
propriile sale nevoi cum un copil face cu mama sa. Un copil este fericit și de
calm atunci când nevoile sale sunt îndeplinite. În cazul în care aceste nevoi
nu sunt îndeplinite, atunci există lacrimi și accese de furie.
Bărbaţii care nu sunt înţărcaţi emoţional de la sân acţionează exact în același
mod. Ei sunt calmi atunci când tot ceea ce doresc este furnizat. Ei devin
capricioși, furioși și manipulatori atunci când aceste nevoi nu sunt
îndeplinite. Mintea lor trece de la o relaţie spirituală de minte la minte la una
fizică; care se concentrează asupra corpului femeii;; mintea lor este sub
controlul trupului și, prin urmare, ei se închină unui zeu al cărnii. Nu poţi
avea o relaţie cu carnea. Această tendinţă crescândă a gândirii fără inimă și
inumană face parte din ascensiunea roboţilor care pot furniza dorinţele
carnale ale unui om. Acești roboţi sunt o manifestare a atmosferei pe care
Satana o generează în mintea multor oameni. Bărbaţii nu vor o relaţie
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intimă, pur și simplu vor ca nevoile lor sexuale să fie îndeplinite. Sunt
băieţei27în corpurile bărbaţilor. "Sex boţii" dezvăluie tendinţa
dezumanizantă a tendinţei naturale de curvie și adulter.
Am ajuns la timp ca în zilele lui Noe în care gândurile fiecărui om sunt doar
rele continuu. Cât de trist pentru îngerii păzitori ai umanităţii să aibă de a
mărturisi și pentru Hristos, care trebuie să suporte condiţia actuală de
depravare în cadrul rasei umane. Dar există speranţă. Harul lui Dumnezeu
este suficient pentru cei care o doresc și își asumă promisiunile Cuvântului
lui Dumnezeu. Vom trece la acest lucru în scurt timp, dar trebuie să
abordăm mai întâi ciclul condamnării.

27
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CAPITOLUL 9

Ciclul de
condamnare
Satana a dezvoltat un proces pentru a conduce bărbaţii și femeile în sclavie
prin gânduri de curvie, adulter și abuz. Cu cât un băiat sau o fată poate fi
expusă mai devreme la imagini sexuale sau întâlniri sexuale, cu atât este mai
ușor pentru Satana să-l lege pe acel băiat sau pe acea fată de vinovăţie,
rușine și condamnare.
Când aveam șapte ani în clasa a doua la o școală primară adventistă, am fost
ademenit de niște băieţi să-i urmez până la râu și sub un pod. Era o tânără
de vârstă similară, parţial dezbrăcată, iar unii dintre băieţi se dezvăluiau și
simulau acte sexuale cu ea. Ceilalţi băieţi m-au presat să mă alătur lor în
ticăloșia lor.
Sentimentul de presiune de la egal la egal în rândul copiilor poate fi
copleșitor. Nu am vrut să fiu considerat slab și laș. Am simţit un sentiment
teribil de frică și rușine. Am cedat presiunii așa-zișilor mei prieteni. Habar naveam despre ce e vorba. Nu am înţeles ce înseamnă. Nu a existat nici un
contact semnificativ, dar expunerea mea în această situaţie a creat un
sentiment teribil de rușine. Râsul celorlalţi băieţi de ignoranţa mea m-a
străpuns. Am fugit de la acest eveniment cu o încărcătură teribilă de
vinovăţie, tristeţe, și condamnare.
Acesta este exact lucrul pe care Satana încearcă să-l creeze. El atrage
sufletele în capcanele sale și pune pe ele vina și condamnarea. El încearcă
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să reformuleze identitatea lor ca fiind unul care este destinat să fie pervertit
sexual.
Sunt profund recunoscător Mântuitorului meu. El m-a atras la El ca să mă
consoleze. Am îngenuncheat lângă pat și m-am rugat și am plâns pentru
vina pe care am simţit-o. L-am rugat pe Dumnezeu să mă ierte și să mă ajute
să fiu băiat bun. Știu că Domnul mi-a trimis mângâierea pe care am ceruto, dar a rămas o cicatrice pe sufletul meu pe care Satana a încercat să o
apese pentru a o redeschide și apoi să-mi spună că nu are rost să reziști
ispitelor sale din punct de vedere sexual.
O altă experienţă traumatizantă pe care am avut-o a fost cu un vecin de-al
meu cam în același timp din viaţa mea, în vârstă de șapte ani. Era un om de
treabă care locuia singur și eu eram în casa lui. A dispărut brusc din camera
principală și apoi a venit la ușă stând complet dezbrăcat. Am simţit o teamă
instantanee și constrângere de a fugi. Sunt sigur că îngerul meu m-a scos
pe ușa aia cât mai repede posibil. I-am mulţumit Domnului de mai multe
ori pentru că m-a salvat de ceea ce ar fi putut fi o experienţă teribilă care iar fi permis lui Satan să mă ispitească într-o măsură mai mare printr-un
sentiment mai profund de vinovăţie și rușine.
Experienţele mele din copilărie au fost foarte ușoare în comparaţie cu cele
ale altor copii. Sunt profund recunoscător că nu am fost niciodată expus la
porno în timpul copilăriei mele. În afară de cele două experienţe am
menţionat am avut o creștere lipsită de griji în copilăria mea. Alţii mi-au
mărturisit câteva din experienţele lor. Inima mea plânge pentru ei că au fost
expuși la un astfel de rău de la o vârstă atât de fragedă. Întoarce mintea
copilului spre o cale întunecată și Satana folosește aceste amintiri pentru a
hărţui în mod constant și înrobi sufletul.
Satana este mereu la locul de muncă pentru a trage sufletele în groapa
iadului. În adolescenţă am dat peste o revistă pornografică în pădure cu un
alt prieten. Una dintre imaginile pe care le-am văzut acum 40 de ani poate
fi rechemată într-o clipă. A fost ca și cum le-aș fi văzut ieri. Era un sentiment
ciudat de fascinaţie amestecat cu frică. M-am simţit condamnat să-o las
acolo și să încerc să uit de ea. Educaţia mea creștină m-a învăţat că aceste
lucruri erau greșite. Așa a început lupta minţii pentru a rezista acestor
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lucruri. Cred că sunt într-o poziţie mai bună decât alţii, deoarece expunerea
mea la aceste lucruri au fost atât de limitate până la anii mei adolescenţi.
După expunerea mea la acea revistă, Satana m-a alertat cu revistele lucioase
din magazinul agentului de știri. Erau mereu aproape frontal, la nivelul
ochilor, unde oamenii le puteau vedea. Ca un copil de 15 ani am fost atras
de aceste imagini. Sensul infantil al confortului de odihnă pe sânul mamei
este transformat în viaţa de adolescent într-un sentiment de confort și
plăcere în a privi corpul feminin. Atât de minunat concepute și create, forma
și caracteristica corpului unei femei este ca un magnet puternic pentru
creierul adolescent masculin.
Dacă adolescentul a avut puţină pregătire din Scripturi pentru a evita aceste
lucruri, el va avea puţină capacitate de a rezista satisfacerii curiozităţii sale
de a privi la forma feminină, permiţându-i lui Satan să-și umple mintea cu
tot felul de gânduri degradante care îl vor "alina". Toate acestea au loc întrun mediu în care el este, de obicei la școală și in cadru presiunii de a fi
acceptat de către alţii. Pentru a nu fi batjocorit sau dispreţuit, sau a nu fi
mediocru la școală, îl conduce instinctual să caute confort și securitate.
Impulsurile sale din copilărie sunt transformate și în pragul pubertăţii noul
strat de sexualitate se adaugă elementului de confort. În acest fel, băiatul
nu este niciodată înţărcat de la sân. El este ferm atașat de ea și înrobit de a
găsi confort prin ea. Dar a fi neîngrădit în această sclavie este atât o pierdere
de raţiune, cât și reţinere.
A fi înţărcat emoţional este ca băiatul să vină la bărbăţie cu un sentiment
de conducere și responsabilitate pentru a avea grijă de soţia și copiii săi. A
fi înţărcat în acest mod înseamnă a găsi alinare și siguranţă în Dumnezeu și
a împărtăși această alinare cu soţia și copiii săi. În acest context, soţia devine
un canal pentru sursa de alinare pe care Dumnezeu o oferă. Ea amplifică
acest spirit de confort și, prin urmare, ea devine ajutorul sau mângâietorul
care a fost creata sa fie.
Satana a fost bine pregătit pentru a încerca să înrobească mintea mea prin
experienţele mele din copilărie și scurta mea expunerea la reviste lucioase
a evoluat intr-un apetit pentru filme. Filmele din perioada 1980 au fost un
pic mai discrete și benigne decât ceea ce are loc astăzi, dar pentru a viziona
un film de dragoste cu elemente ale scenei din dormitor imaginile
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imprimate în mintea ta, au un efect puternic. Satana le folosește pentru a
plasa cât mai multe imagini sexuale în minte. Apoi, el poate readuce mai
târziu aceste imagini din minte in scopul de a ne ispiti.
În acest moment al vieţii mele am trăit aproximativ 60 de minute de la
Surfer’s Paradise. Este una dintre destinaţiile turistice de top din Australia,
cu plaje de aur și o mulţime de fete în bikini. Mergeam în mod regulat la
plajă pentru atmosfera de acolo. Încă o dată, Satana mi-a umplut mintea cu
tot felul de fantezii care strică sufletul și crește sentimentul de condamnare.
Toate aceste expuneri creează presiune pentru a găsi împlinire. Încă o dată,
prin intermediul unora dintre prietenii mei de sex masculin am fost expus
la masturbare. Statisticile recente indică faptul că 80% dintre adolescenţi au
experimentat acest lucru până la vârsta de 18 ani. Cifra raportată pentru
femei este mult mai mică la aproximativ 48% 28 Această tendinţă pare să fie
în creștere cu toate acestea. Un studiu mai recent și mai larg indică faptul
că 92% dintre bărbaţi și 76% dintre femei se angajează în această practică.
Efectele pe termen lung ale acestei practici au un efect negativ asupra
relaţiilor parteneriale. 29 Evident, aceste statistici se bazează pe populaţia la
nivel mondial, însă statisticile în cadrul bisericii de multe ori nu sunt mult
mai mici.
Pentru cineva crescut într-o casă creștină există un nivel imens de
condamnare care însoţește o astfel de activitate. În această perioadă am
trăit o convertire la Hristos și într-un timp scurt am obţinut victoria completă
asupra acestei practici. Mulţi oameni, inclusiv pastori creștini încearcă să
justifice această activitate ca un comportament normal, dar când
Dumnezeu a vorbit cu Adam și Eva El nu le-a spus să obţină cât mai multa
plăcere din ei înșiși cat aceștia ar putea. Mintea este antrenată să se bucure
de cicluri de plăcere de scurtă durată, care o lasă într-o ceaţă. Este un obicei
degradant care Satana îl folosește pentru a-i înrobi pe oameni si pentru ai
face sa creadă că sunt incapabili să trăiască în afara acestei practici.
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M-am sfătuit cu oameni care se luptă cu vina de a se angaja în aceste lucruri
și este nevoie de o încredere deplină în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a
depăși sentimentul de vinovăţie și condamnare, care este asociat cu
această practică. Dacă va luptaţi cu această problemă, este un semn
profund de lipsa de valoare și căutaţi confort printr-o eliberare de substanţe
chimice naturale, care pentru un moment doar poate calma mintea și
corpul. Lasă o persoana simţind-u-se ca si-a pierdut controlul asupra
propriei minţi și acţiuni, iar un sentiment copleșitor de condamnare domină
sufletul. Întoarce-te la Hristos Mângâietorul tău și crede în dragostea Tatălui
pentru tine. Ai încredere în El pentru a-ţi oferi relaţiile și intimitatea de care
ai nevoie. Aveţi încredere că Dumnezeu vă poate satisface toate nevoile și
el o va face. El a făcut acest lucru pentru mine așa cum am crezut in
promisiunile Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt extrem de recunoscător
mântuitorului meu că acest lucru a avut loc doar pentru o perioadă scurtă
în viaţa mea de adolescent și apoi am fost salvat.
Lumea vă va spune că nimic nu este în neregulă cu ea și este complet
normal și natural - chiar sănătos, dar cei care ascultă de Spiritul lui
Dumnezeu știu că acest lucru este fals. Căutând alinare în locul nepotrivit
nu va satisface niciodată sufletul.
Până când cei mai mulţi oameni ajung la maturitate, Satana a reușit să le
provoace o serie de amintiri rușinoase în ceea ce privește sexualitatea.
Pentru un creștin, inamicul folosește experienţele trecute scrise în suflet
pentru a intensifica dorinţa sexuală.
Dar păcatul, profitând de poruncă, a produs în mine tot felul de
dorinţe rele. Pentru că în afară de lege păcatul era mort. Romani
7:8
Acest lucru devine un ciclu nesfârșit de condamnare.
1.
2.
3.
4.
5.

Declanșat de vederea unei femei.
Începe să-ţi imaginezi gândurile și sentimentele sexuale.
Simţindu-vă condamnat și fără speranţă, cauzează anxietate și stres.
Această stare de stres a corpului dorește ușurare.
Acest lucru provoacă gânduri și sentimente sexuale mai puternice.
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6.
7.
8.
9.

Rogi pe Dumnezeu să te ajute, dar gândurile nu se opresc sau se
opresc doar pentru o scurtă perioadă de timp.
Tentat să pui gândurile in acţiune.
Roagă-l pe Dumnezeu pentru mai mult ajutor.
În cele din urmă gândurile dispar doar să se întâmple același lucru
din nou în următoarea întâlnire cu o femeie, o imagine, sau un
video.

Mai rău încă este de a merge la culcare cu aceste sentimente de
condamnare și apoi eşti atacat în visele tale. Visezi la o întâlnire sexuală și
apoi, când te trezești, corpul tău a răspuns în ceea ce se tu numești un vis. 30
Când acest lucru se întâmplă cu un om creștin, el se simte adesea extrem
de vinovat și deprimat. Face parte din războiul neobosit pe care Satana și
îngerii săi îl duc împotriva oamenilor. Multe femei din lume sunt destul de
familiarizate cu aceste lucruri, deoarece bărbaţii lor nu-l ascund și sunt chiar
mândri de aceasta, dar omul creștin se simte rușinat și este mult mai
probabil să-l ascundă.
Unii oameni și-au mărturisit luptele în această zonă. Pentru unii, citind acest
lucru ar putea veni ca o surpriză completă, dar aceasta este realitatea lumii
în care trăim. Acestea sunt faptele grele ale luptelor din viaţa unui om în
acest război împotriva naturii carnale.
Puţini oameni vor discuta despre asta; ceea ce înseamnă că ne lipsește
sfatul, sfatul și mărturia cu privire la aceste aspecte. Mulţi se simt adesea
complet zdrobit la sfârșitul zilei cu nimeni altcineva care știe despre asta.
Din fericire, acest lucru începe să se schimbe prin intermediul site-uri ca
yourbrainforn.com și mișcarea nofap.com, care au ajutat unii dintre cei cu
care am lucrat.
Realitatea este că atmosfera din multe comunităţi bisericești este fabricată;
sunt feţe fericite cu un zâmbet pe exterior și lupte mari in interior. Din cauza
unui refuz de a aborda problema fără a condamna persoana care suferă,
prea mulţi sunt fără speranţă pentru a găsi o modalitate de a ucide dragonul
de dorinţa păcatului, care este gata să te trage în groapa iadului.
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Când noi, ca creștini, ne simţim condamnaţi de păcatul nostru, sentimentul
de vinovăţie creează și favorizează o anxietate în legătură cu aceasta. Este
ca și cum te-ai uita peste marginea unei stânci și ţi-ai fi teamă că vei cădea.
Dacă frica devine destul de mare, o persoană se va împiedica și va cădea.
Mintea devine condiţionată să creadă că acest păcat este inevitabil și, prin
urmare, în lupta mintii asupra sexualităţii, atunci când un bărbat este ispitit
de o femeie, este anxietatea lui despre gândire în această direcţie, care
crește tentaţia.
Păcatul profită de legea lui Dumnezeu creând un puternic sentiment de
condamnare. În acel moment critic când un om este ispitit, el se poate teme
să nu cadă în comiterea adulter sau curvie în mintea lui sau alege să creadă
în harul lui Dumnezeu pentru a-l ajuta. Acesta este subiectul la care ne vom
întoarce în continuare: evadarea dragonului.
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Scăparea de dragon
Obsesia sexuală poate crește de fapt, atunci când o persoană devine un
creștin. Înainte de a fi creștini, ei nu au simţit vreo condamnare din dorinţa
sexuală, deoarece legea lui Dumnezeu nu era prezentă în mintea lor pentru
a facilita în ele un sentiment de condamnare. După cum explică apostolul
Pavel:
Am fost în viaţă o dată fără lege, dar când porunca a venit,
păcatul a reînviat și am murit. — Romani 7:9
Odată ce o persoană devine conștientă de lege, sentimentul său de păcat
crește. Dacă el nu are o înţelegere corectă a Evangheliei, el poate deveni de
fapt obsedat de problema cu care se luptă. Acesta este un proces normal.
Mai mult decât atât, legea a intrat că infracţiunea sa poată crește.
Dar acolo unde păcatul abundă, harul abundă mult mai mult.
— Roman 5:20
În acel moment când un bărbat sub lege începe să fie stimulat la vederea
unei femei, înclinaţia lui naturală este să se simtă condamnat. Condamnarea
crește de fapt dorinţa sexuală, deoarece condamnarea nu oferă nici o cale
de evadare. Nu eliberează sufletul. Lucrul de reţinut în aceste vremuri este
următorul text biblic:
Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, dar încredinţat toată judecata
Fiului... — Ioan 5:22
Voi judecaţi după trup; Eu nu judec pe nimeni. — Ioan 8:15
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Tatăl și Fiul Său nu au condamnat pe nimeni pentru că au căzut în ispită
sexuală. Biblia ilustrează frumos acest lucru în povestea femeii prinse în
adulter.
Atunci, cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie.
Au pus-o în mijlocul norodului şi au zis lui Isus: „Învăţătorule,
femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia.
Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de
femei: Tu dar ce zici?” Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi
să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe
pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi
le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu
piatra în ea”. Apoi, S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ.
Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul
lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni,
până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea
în mijloc. Atunci, S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe
nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi?
Nimeni nu te-a osândit?” „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus
i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai păcătuieşti”)
— Ioan 8:3-11
Femeia a fost prinsă chiar în actul adulterului. Evident, ea a fost vinovată, dar
au știut acești oameni despre acest eveniment dacă nu au atras-o în această
situaţie? Cât timp s-au uitat înainte s-o scoată din cameră? Ei au fost mai
vinovaţi decât ea, dar în neprihănirea lor de sine o aduc înaintea lui Isus
pentru judecată. Isus nu spune niciodată un cuvânt condamnator împotriva
niciunuia dintre ei în această judecată. El pur și simplu scrie adevărul Bibliei
legat de situaţia lor pe pământ, fără a le expune direct.
Ce ne aduce condamnarea?
Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec,
căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. 48 Pe
cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l
osândi: – Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua
de apoi. — Ioan 12:47-48
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Care sunt cuvintele pe care Isus le-a rostit?
Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu preacurveşti’. 28 Dar
Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a şi
preacurvit cu ea în inima lui. — Matei 5:27-28
Majoritatea oamenilor din lume știu că cuvântul lui Dumnezeu și al Fiului
Său vorbește împotriva adulterului. Dar Isus nu condamnă pe nimeni
pentru implicarea în această acţiune. Este conștiinţa unei persoane care
aduce condamnare. Notează cu atenţie cuvintele:
Apoi, cei care au auzit, fiind condamnaţi de conștiinţa lor, a ieșit
unul câte unul… — Ioan 8:9
Isus vorbește clar despre modul în care are loc judecata.
Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. 2 Căci cu ce judecată judecaţi,
veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. — Matei
7:1-2
Pentru cei care au acceptat că Dumnezeu i-a iertat de păcatele lor, ei
încetează să se condamne pe ei înșiși. Dar dacă continuăm să-i condamnăm
pe alţii, înseamnă că nu am înţeles iertarea și, prin urmare, măsura noastră
a altora va fi întoarsă împotriva noastră. Isus explică acest lucru după cum
urmează:
Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: ‘Doamne, mai
îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot’. Stăpânul robului aceluia, făcândui-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria. Robul acela, când
a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care-i era
dator o sută de lei. A pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând:
‘Plăteşte-mi ce-mi eşti dator’. Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ,
îl ruga şi zicea: ‘Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti’. Dar el n-a vrut, ci
s-a dus şi l-a aruncat în temniţă până va plăti datoria. Când au
văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi s-au
dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci,
stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: ‘Rob viclean! Eu
ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să
ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?’ Şi
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stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti
tot ce datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă
fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”
— Matei18:26-35
În această poveste, un om este iertat de datoria lui mare. Aceasta reprezintă
modul în care Dumnezeu ne iartă în mod liber pe fiecare dintre noi de
păcatul nostru. Dar omul a ieșit și a condamnat un alt om care îi datora mult
mai puţin. Isus ne spune că, atunci când nu-i iertăm pe alţii, aflăm că ne vom
întoarce în închisoarea propriei noastre condamnări. Ceea ce in Biblie este
numită "mânia lui Dumnezeu" exprimă principiul că Dumnezeu permite
oamenilor să primească consecinţele propriilor alegeri atunci când fug de
El. 31Tatăl nostru tânjește cu mare dorinţă să ne salveze de ideile noastre
false despre El, dar mulţi oameni resping adevărul despre Dumnezeu și
suferă consecinţe teribile din cauza aceasta. Judecata noastră a altora
influenţează modul în care credem că Dumnezeu judecă. Cu cât îi
condamnăm mai mult pe alţii, cu atât mai mult vom fi chinuiţi de
condamnarea propriului nostru păcat.
Pentru a scăpa de dragonul dorinţei sexuale trebuie să avem încredere că
Tatăl nostru din cer nu ne condamnă. Dovada că știm că suntem iertaţi este
că îi vom ierta pe toţi cei care ne-au greșit.
Și iartă-ne datoriile noastre, aşa cum iertăm datornicilor noștri.
— Matei 6:12
Când îi iertăm pe alţii, braţul nostru este întărit pentru a primi milă atunci
când simţim propria noastră condamnare de noi înșine. Când vom ajunge
la punctul de a ne simţi condamnaţi de gândurile noastre păcătoase, ne
vom întoarce la Isus și vom avea încredere în mila Sa și vom crede că El ne
va trimite harul Său. Acest lucru va ușura anxietatea noastră, reducând astfel
tendinţa spre obsesii.
Acest proces distruge orice posibilitate de dreptate prin fapte. În punctul in
care ne simţim complet neajutoraţi, ne întoarcem la Isus și avem încredere în
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Vezi cartea Faptele Dumnezeului nostru blând capitolul 13.
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eliberarea Sa. Când acest proces se repetă iar și iar, sufletul este umilit din ce
în ce mai mult, dar încrederea noastră în El se adâncește din ce în ce mai mult.
O dată, când călătoream într-un zbor lung spre o altă ţară, un fulger de
lumină mi-a atras atenţia de la un scaun vecin. Pentru cei care zboară știţi
că fiecare scaun are un ecran pe el la care oamenii privesc tot felul de
imoralitate, violenţă și prostie. După câteva ore într-un zbor, cu nivelul de
oxigen mai mic decât de obicei și senzaţie de somnolentă, mintea este mai
puţin pregătită pentru a înfrunta ispita. După aproximativ 9 ore de zbor
acest flash de lumină a prins ochiul meu și m-am întors instinctiv pentru a
vedea ce este. Acolo în faţa mea pentru o fracţiune de secundă a fost o
scenă sexuală foarte explicită într-un film. Imaginea a fost depusă în mintea
mea din acel scurt moment și Satana în acel moment a știut și a început să
mă preseze cu tot felul de gânduri rele. Sentimentele de durere și
condamnare au început să vină în sufletul meu. M-am rugat lui Isus pentru
ajutor și putere. Totuși bătălia a continuat în mintea mea. În acel moment
mi-am amintit că Tatăl meu din cer nu m-a condamnat. Singurul lucru care
a rămas a fost să-mi predau judecata despre mine judecăţii Tatălui meu.
Este mai greu decât ne putem imagina.
Ca adolescent, am fost foarte competitiv. Îmi plăcea să joc tenis. Uneori,
când am ratat o lovitură am devenit foarte supărat pe mine însumi. M-aș
judeca aspru pentru eșecurile mele aruncând un șir de expletive pentru
mine. Acest spirit de auto condamnare a fost foarte dezvoltat. Pe măsură ce
am crescut în înţelegerea Evangheliei, m-am înmuiat în judecata mea
despre mine și am avut mai multă încredere în Salvatorul meu.
Predând judecata mea de mine judecaţii tatălui meu, care nu judecă nici un
om, a implicat o luptă. A trebuit să revendic Cuvântul lui Dumnezeu și să
cred că am fost fiul Său drag cumpărat prin sângele lui Hristos. Mintea mea
a fost concentrată pe acest adevăr în timp ce sentimentele mele au fost
dornice să mă condamne. Ancora a ţinut și am prins stânca solidă. Am avut
încredere în dragostea lui Isus. Vânturile ispitei au continuat, dar puterea lor
a fost ruptă, și am știut că în curând furtuna va trece și am fost în siguranţă
în braţele lui Isus. Am scăpat din nou de dragon.
Credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu este dezvoltată în diferenţa dintre
alegerea mentală de a avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu și calmarea
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sentimentelor care continuă să se înfurie. Dacă toate ispitele sunt eliminate
imediat, atunci credinţa nu este dezvoltată.
Nu vă descurajaţi de aceste atacuri ale lui Satana. Cu cât ne apropiem mai
mult de Hristos, cu atât devenim mai conștienţi de natura noastră
păcătoasă. Cu cât avem mai multă încredere în Hristos, cu atât El ne poate
dezvălui adevărata întindere a depravării noastre. Este un proces necesar
pentru ca vindecarea adevărată să aibă loc.
Împărtășesc unele dintre aceste experienţe, deoarece ca un tânăr care sa
luptat cu aceste lucruri, m-am gândit că bărbaţii mai în vârstă si spirituali au
avut totul sub control, deoarece rareori, dacă sa vorbit vreodată despre
aceste lucruri. Vreau să vorbesc cu bărbaţii mai tineri mai ales în acest
moment și să spun că nu ești singur în lupta ta. Ai un Tată grijuliu și un
Mântuitor iubitor gata să te ajute. Nu te condamnă niciodată și te iartă
mereu. Credeţi și veţi învăţa să aveţi mai multă încredere în harul lui
Dumnezeu.
De asemenea, să aveţi bărbaţi mai în vârstă printre voi care înţeleg ceea ce
experimentaţi. Vrem să vă ajutăm și să vă încurajăm. Cred că Tatăl nostru
din cer ne va schimba pentru a fi bărbaţii pe care El ne-a chemat să fim și să
avem integritatea minţii și a inimii de care femeile din jurul nostru au nevoie
și doresc. Ele suferă atât de mult din cauza stării noastre căzute. Ne putem
schimba de la a căuta confortul nostru primar de la ele și să-l obţinem de la
mângâietor adevărat, astfel încât femeile din comunităţile noastre se pot
simţi în siguranţă, iubite și libere sub îngrijirea noastră.
Împărtășind aceste experienţe vorbesc ca un bărbat. Nu pot vorbi cu
autoritate deplină tentaţiilor pe care femeile le experimentează și le
depășesc în domeniul relaţiilor. Știu că femeilor le place să capteze atenţia
bărbaţilor de care sunt atrase. Știu că Satana caută să zdrobească femeile
cu un sentiment de neputinţă. Îţi spune de multe ori că nu ești destul de
drăguţă și că niciun bărbat nu ar fi interesat de tine. Vă tentează pe voi,
doamnelor căsătorite, să nu vă respectaţi soţii și să căutaţi să-i controlaţi și
să-i manipulaţi. El vă tentează pe toate să vă îmbrăcaţi seducător pentru a
câștiga atenţia si a vă face să vă simţiţi valoroase. Te tentează să te simţi
instabila și emoţionala când o relaţie nu merge așa cum crezi tu că ar trebui.
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Știu că unele femei simt sentimente puternice de condamnare faţă de alţii
atunci când lucrurile nu sunt făcute în mod corect așa cum înţeleg ele.
După cum am discutat, condamnarea puternică a altora duce la
condamnarea puternică a sinelui. Multe femei suferă de un sentiment
scăzut de valoare și devin vulnerabile la orice om care le tratează frumos.
Ele sunt adesea orbite de comportamentul prădător al bărbaţilor și suferă
adesea dureri uriașe ca rezultat. Știu că multe femei se vor simţi complet
degradate și lipsite de valoare de lucrurile pe care bărbaţii din viaţa lor cer
sau cereau de la ele sexual.
Femeilor, le spun, fie ca voi sa experimentaţi libertatea și bucuria de a scăpa
de dragon prin mângâierea pe care o găsiţi de la Tatăl nostru în Hristos.
Tatăl tău nu ţi-ar cere niciodată te degradezi sau te îmbraci într-un mod
sugestiv pentru a atrage atenţia. Deci, multe femei permit să fie abuzate de
bărbaţi, deoarece acestea nu pot scăpa de sentimente de autocondamnare sau că într-un fel acest lucru este ceea ce merită pentru că se
simt lipsite de valoare.
Tatăl tău nu te-a condamnat niciodată și nici Isus. Ei te iubesc foarte mult
și tu ești prețioasă pentru ei. Vă puteţi întreba uneori de ce a trebuit să
mergeţi pe căi atât de întunecate, dar amintiţi-vă această promisiune:
Îmi pusesem nădejdea în Domnul , şi El S-a plecat spre mine, mi-a
ascultat strigătele.2 M-a scos din groapa pieirii, din fundul
mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii. Mi-a
pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.
Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut şi s-au încrezut în
Domnul. — Psalm 40:1-3
Fiecare dintre noi are încercările și luptele noastre. Mă rog, doamnelor, să
luaţi Cuvântul lui Dumnezeu și să credeţi că Tatăl nostru nu vă condamnă
și nu a făcut-o niciodată. Aveţi încredere în mila Sa și asumaţi-va harul lui
Hristos de a avea acel spirit blând și liniștit care, în faţa lui Dumnezeu, este
de mare preţ.
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Creează în Mine
o Inimă Curată
Creează în mine o inimă curată, O, Dumnezeule, și reînnoiește un
spirit statornic în mine. — Psalm 51:10
Acestea sunt câteva dintre cuvintele pe care David le-a scris după căderea
sa teribilă în adulter cu Bathsheba.
Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat şi, pe
când se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o
femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip.
— 2 Samuel 11:2
Nu sunt sigur despre tine, dar dacă eu iau o baie, îmi place să verific pentru
a vedea dacă altcineva m- ar putea vedea, eventual. Este posibil ca acest
lucru să nu fi avut loc la Bathsheba. Era târziu în noapte când oamenii ar
trebui să doarmă și poate că ea a crezut că nimeni nu ar fi treaz pentru a o
vedea, dar totuși este un moment interesant pentru a face o baie.
Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat şi, pe
când se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o
femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip. 3 David a
întrebat cine este femeia aceasta şi i-au spus: „Este Bat-Şeba, fata
lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul.” 4 Şi David a trimis nişte oameni
s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea. După ce s-a
curăţit de necurăţia ei, ea s-a întors acasă. 5 Femeia a rămas
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însărcinată şi a trimis vorbă lui David zicând: „Sunt
însărcinată.” 6 Atunci, David a trimis următoarea poruncă lui Ioab:
„Trimite-mi pe Urie, Hetitul.” Şi Ioab a trimis pe Urie la David. .
— 2 Samuel 11:3-6
Este un lucru dezgustător să ne gândim la ceea ce David a făcut la Uriah
Hititul. David a urmat secvenţa a ceea ce pângărește un om.
Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele,
preacurviile, curviile, uciderile,… — Marcu 7:21
În timp ce David este pe acoperiș și ochii lui privesc această femeie
frumoasă, el este năvălit cu gânduri rele. "E târziu în noapte, nimeni nu va
ști, femeia aia e atât de incredibil de frumoasă, încât trebuie s-o am." Acest
lucru a dus la adulter, care a dus la crimă. Este posibil ca David să fi simţit o
lipsă de valoare pentru că nu mai era afară cu oamenii care câștigau bătălii
pentru Israel?
În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război,
David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul să pustiască
ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la
Ierusalim. — 2 Samuel 11:1
Ar putea un om să câștige sentimentul de valoare și putere prin cucerirea
altor naţiuni și fiind un protector puternic al poporului său? În loc să se
întoarcă la Domnul pentru alinare, el s-a întors către o femeie care nu era a
lui pentru alinare. Nu s-a gândit la cuvintele Scripturii? A uitat pedepsele
clare scrise în lege pentru adulter? S-a gândit la consecinţele pentru familia
și naţiunea lui?
Nimic din toate astea nu părea să ia în considerare decizia lui. El era regele,
el putea lua ceea ce voia și ceea ce a vrut a fost această femeie frumoasă,
indiferent dacă aceasta a necesitat uciderea soţului ei și blestem asupra
naţiunii sale. Ar fi putut el să înţeleagă în acel moment că această acţiune
ar costa viaţa a patru dintre fiii săi și aproape l-a făcut să-și piardă întreaga
împărăţie. Se pare că nici David, nici Bathsheba nu gândeau clar în acea
noapte. Cu toate acestea, David a fost mult mai nesăbuit în acţiunile sale
având în vedere poziţia sa ca rege al întregii naţiuni. Cu cât poziţia ta este
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mai mare în cadrul unei comunităţi, cu atât impactul acţiunilor tale asupra
altora va fi mai mare.
Atmosfera din jurul lui David după această întâlnire a fost una de poftă,
adulter și vinovăţie. I-ar afecta aceasta pe cei din jurul lui? Ar crește tentaţiile
pe care ei le-ar simţi? Cum rămâne cu oamenii care au fost trimiși să-o ia pe
Bathsheba și știau de acest eveniment? Ar putea folosi acţiunile regelui lor
pentru a justifica să meargă și să facă la fel?
Nu citim de nici un apel către rege de la Bathsheba. Ea ar fi putut
argumenta, cine sunt eu să-l neg pe rege? În același timp, cât de multe
fantezii copilărești ar satisface această întâlnire? Imaginează-ţi, ai putea fi o
prinţesă sau chiar o regină pe tărâmul Israelului. La urma urmei, David a fost
un om frumos, puternic, și curajos. Cum ar fi să-i atragi atenţia? Ar putea fi
tentant pentru o femeie singură care caută alinare?
David a zis solului: „Iată ce să spui lui Ioab: ‘Nu te munci pentru
întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul, când pe
altul; bate cetatea cu putere, dărâm-o.’ Şi tu, îmbărbăteazăl!” 26 Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise şi a plâns pe
bărbatul ei. 27 După ce au trecut zilele de jale, David a trimis s-o ia
şi a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă şi i-a născut un fiu.
Fapta lui David n-a plăcut Domnului. — 2 Samuel 11:25-27
Când David a conceput acest copil care era atmosfera din jurul lui? Se
gândea el la copil și la prosperitatea lui? A fost acesta un moment de dăruire
supremă sau de luare supremă pentru el însuși? Când Uriah a fost ucis, care
era atmosfera din jurul lui Bathsheba? A plâns pentru soţul ei. Nu voia ca
soţul ei să moară. A fost un om curajos și onorabil. Durerea morţii sale ar fi
străpuns-o; Ea trebuie să se fi întrebat de ce și-a permis să fie luată de rege?
Toată această tristeţe și vină a fost moștenirea copilului. E de mirare că
copilul a murit?
Şi Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care-l născuse
lui David nevasta lui Urie şi a fost greu bolnav. — 2 Samuel 12:15
David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în şoaptă între ei
şi a înţeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi: „A murit
copilul?” Şi ei au răspuns: „A murit.” — 2 Samuel 12:19
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l-a lovit Dumnezeu pe acest copil cu boala? David însuși știa răspunsul când
a scris acest Psalm:
Iată, cei răi aduc nedreptate; Da, el concepe necazuri și scoate la
iveală minciuna. A făcut o groapă și a săpat-o, și a căzut în șanţul
pe care l-a făcut. Necazurile lui se vor întoarce pe capul lui, și
fărădelegile sale violente vor veni în jos pe propria coroană.
— Psalm 7:14-16
Dumnezeu nu i-a făcut nimic acestui copil decât să permită consecinţelor
răului să se desfășoare in realitate. Necazurile lui David s-au întors pe capul
lui în moartea copilului său. Studiile au arătat că femeile care sunt stresate
atunci când alăptează oferă niveluri mai scăzute de imunoglobulină pentru
copiii lor.32Unele studii arată că atunci când nivelul de stres al unei mame
este ridicat, vor exista niveluri mai ridicate de cortizon în laptele matern.
Acest lucru poate provoca copilul să simtă furie, frică și iritabilitate, mai ales
fetele.33
Este posibil ca imunitatea copilului lui David și Bathsheba să fi fost redusă
prin stresul prin care Bathsheba a trecut prin tot acest proces?
Când David s-a confruntat cu Nathan, greutatea condamnării pe care David
ar fi simţit-o ar fi fost imensă. Nathan la confruntat pe David și i-a dat vestea
tristă.
te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău
nevestele stăpânului tău şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă
ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat. Pentru ce dar ai
dispreţuit tu Cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui?
Ai lovit cu sabia pe Urie, Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă-sa
şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum, niciodată nu se va
depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai
luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul.’ Aşa vorbeşte Domnul:
‘Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta şi voi lua de
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sub ochii tăi pe nevestele tale şi le voi da altuia, care se va culca cu
ele în faţa soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi
face lucrul acesta în faţa întregului Israel şi în faţa soarelui’.”
David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Şi
Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri. Dar,
pentru că ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească săvârşind
fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.” — 2 Samuel 12:8-14
David a creat o spărtură în zidul apărării pe care Dumnezeu la pus în jurul
lui. Nu l-a putut proteja pe David așa cum a făcut-o înainte. Domnul prezintă
aici două principii importante care sunt legate de Modelul Divin pe care lam menţionat mai devreme. 34Primul este că sursa este invizibilă și canalul
este vizibil. Al doilea este că canalul este o mărire a sursei.
David a luat-o pe soţia vecinului său în secret într-un mod invizibil. Fiul său,
Absalom, a luat pe soţiile tatălui său în mod public, pentru ca toată lumea
să vadă. Sfatul lui Absalom de a face acest lucru i-a fost dat de bunicul lui
Bathsheba, Ahithophel:
Absalom a zis lui Ahitofel: „Sfătuiţi-vă împreună. Ce avem de
făcut?” Şi Ahitofel a zis lui Absalom: „Intră la ţiitoarele pe care le-a
lăsat tatăl tău pentru paza casei; astfel tot Israelul va şti că te-ai
făcut urât tatălui tău şi mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor
întări.” — 2 Samuel 16:20-21
Ahithophel a fost unul dintre consilierii principali ai lui David. Când David ia
luat nepoata în adulter, a semănat seminţele răzbunării în inima lui
Ahithophel. Aproape că a reușit să-l distrugă pe David. David l-a ucis pe
Uriah prin Ioab, Ahithophel a încercat să-l ucidă pe David prin Absalom. Ar
fi reușit dacă Absalom ar fi urmat toate sfaturile lui Ahithophel. În schimb,
Domnul l-a mântuit pe David în marea Sa milă. Printr-un act de pasiune,
David a adus mizerie și moarte la mii de oameni. Această poveste este
înregistrată ca un avertisment pentru noi. Dacă David și Bathsheba ar fi
prevăzut ce va urma, nu ar fi făcut niciodată ceea ce au făcut. David și-ar fi
amintit cuvintele Scripturii și ar fi căutat alinare în rugăciune. Bathsheba ar
fi apelat la David, așa cum a făcut Abigail că acest act poate să-i distrugă
34
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tronul și să fie un păcat împotriva lui Dumnezeu. Biblia nu înregistrează nici
un apel de la ea.
Psalmul pe care David l-a scris pentru a-și înregistra lupta cu Dumnezeu este
extrem de emoţionant. Când mă gândesc la un om împovărat cu atât de
multă vină și tristeţe ca David și mă gândesc la credinţa de care ar fi nevoie
să cred că ar putea fi iertat, îmi dă speranţă minunată și mulţumesc lui
Dumnezeu pentru mila și harul Său inepuizabil. Ar trebui să ofere speranţă
fiecărui bărbat și fiecărei femei care a căzut în păcat și se simt prinși în ciclul
condamnării.
Un Psalm al lui David când Nathan Profetul s-a dus la el, după ce a intrat în
Bathsheba:
Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea
Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârşire de
nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc
bine fărădelegile şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este
rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în
judecata Ta. Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a
zămislit mama mea. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul
inimii: fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu! Curăţeştemă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada.
Fă-mă să aud veselie şi bucurie şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu se
vor bucura. Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate
nelegiuirile mele! Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,
pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă lepăda de la Faţa Ta
şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria
mântuirii Tale, şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! — Psalm
51:1-12
Mă minunez de credinţa acestui om. El a ales să creadă în mila lui
Dumnezeu. Nu și-a ascuns păcatul. El a mărturisit și s-a agăţat de dragostea
și bunătatea lui Dumnezeu.
De asemenea, observăm că, atunci când Dumnezeu a vorbit cu David prin
Nathan - El ia spus:
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David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Şi
Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri”.
— 2 Samuel 12:13
Nu a poruncit Legea ca cei care comit adulter să fie loviţi cu pietre până la
moarte?
Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă
preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia
aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea. — Levitic 20:10
Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară
amândoi: şi bărbatul care s-a culcat cu femeia, şi femeia. Să cureţi
astfel răul din mijlocul lui Israel. — Deuteronomi 22:22
Scopul Legii este de a aduce o persoană la pocăinţă prin convingerea
păcatului. În cazul lui David, vedem că Dumnezeu nu a dorit niciodată ca
oamenii să moară, ci a dorit ca ei să-și mărturisească păcatul. Cei care au
refuzat să se pocăiască vor suferi moartea după principiile pedepsei înţelese
de oameni.
Lapidarea a fost un principiu pe care israeliţii l-au învăţat în Egipt. 35
Dumnezeu a fost capabil să aplice principiile lor de pedeapsă Legii cu
intenţia de a aduce poporul la pocăinţă. Din nou, când Isus a venit pe
pământ, el nu a poruncit femeii să fie omorâtă cu pietre. El i-a dat milă, la fel
mila i-a fost dată lui David când a comis adulter. Știm că adulterul este un
păcat grav din cauza pedepsei atașate. Deci Dumnezeu îi va învăţa pe
oameni despre seriozitatea ei prin atașarea pedepselor pe care oamenii leau înţeles ca fiind serioase. Ne-a vorbit în limba noastră.
David l-a rugat pe Dumnezeu să-i cureţe inima. David nu a putut scăpa de
amintirea rușinoasă a faptelor sale. El nu s-a putut restabili într-o relaţie
corectă cu Dumnezeu. David a cerut Duhul Sfânt. Numai prin energiile
puternice ale Duhului Sfânt putem învinge păcatul. În fiecare zi trebuie să
cerem Duhul Sfânt. Avem nevoie de un botez zilnic pentru a ne păstra
inimile și minţile pure. Când vom simţi nevoia noastră, atunci vom cere har

35
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în fiecare dimineaţă și seară. Vom simţi dependenţa noastră de Dumnezeu
și ne vom încrede că ne va da cererea noastră.
Când simţiţi greutatea condamnării, revendicaţi Cuvântul lui Dumnezeu și
credeţi că Dumnezeu va face pentru voi ceea ce nu puteţi. Aveţi răbdare
pentru că este nevoie de timp pentru seminţe să crească. Dacă vă așteptaţi
la o schimbare instantanee, atunci veţi fi dezamăgiţi și veţi renunţa in
disperare prea devreme. Odihnește-te în promisiunile Scripturii. În timp ce
vă simţiţi păcătoși și fără valoare, credeţi în mila lui Dumnezeu și
revendicaţi-o pentru voi înșivă. El nu te condamnă și este întotdeauna
disponibil să te primească.
Unii dintre voi poate au văzut unele lucruri teribile și au fost supuși la
experienţe sexuale teribile. Un sentiment murdar pare să rămână cu tine.
Rugaţi-vă rugăciunea lui David și credeţi că Dumnezeu este milostiv cu voi.
Duhul Sfânt îţi va reînnoi inima și te va face nou din nou. Pe măsură ce vă
odihniţi cu umilinţă în sânul lui Hristos și primiţi mângâierea Sa, veţi fi
schimbaţi și inima voastră va fi curată. Amintiţi-vă că există o fântână
minunată din care puteţi obţine putere suplimentară pentru a rezista ispitei;
Fântâna sabatului a Duhului lui Dumnezeu.
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Modelul Divin
al Sânului
Biblia ne spune că Dumnezeu a făcut toate lucrurile prin Isus Hristos (Efeseni
3:9). În spaţiul scurt de șase zile literale, Fiul lui Dumnezeu a făcut această
lume întreagă cu totul în ea. Apoi ni se spune:
Și în ziua a șaptea Dumnezeu și-a încheiat lucrarea pe care a
făcut-o și s-a odihnit în ziua a șaptea de toată lucrarea Sa pe care
a făcut-o. — Geneza 2:2
Dumnezeu și Fiul Său s-au odihnit din lucrarea creaţiei. Unde este Isus în
legătură cu Tatăl?
Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu în niciun moment. Singurul Fiu
născut, care este în sânul [G2859] al Tatălui, El L-a declarat.
— Ioan 1:18
După tot ceea ce Fiul lui Dumnezeu a creat în numele Tatălui, El s-a odihnit
în braţele Tatălui Său. S-a odihnit în sânul Tatălui. Cuvântul sân în greacă aici
înseamnă partea din faţă a corpului între braţe. Aceasta poate însemna, de
asemenea, golf, cum ar fi golful mării.
În Est obiectele sunt transportate în sân pe când europenii le
poartă în buzunar. A avea în ’sânul cuiva indică bunătate,
secret sau intimitate (Gen 16:5; 2 Sam 12:8). Se spune că Hristos
a fost în "sânul Tatălui", adică, el a avut cea mai perfectă
cunoaștere a Tatălui, a avut cea mai apropiată intimitate cu
El (Ioan 1:18). Ioan (Ioan 13:23) a fost "sprijinindu-se pe sânul lui
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Isus" la ultima cină. Domnul nostru poartă mieii săi în sânul
său, adică, are o gingașa, grijă vigilentă asupra lor (Isa. 40:11).
Dicţionarul biblic al lui Easton
Nava pe care a naufragiat Pavel a fost împinsă într-un golf sau într-un sân.
Când a venit ziua, ei nu au recunoscut pământul; dar ei au
observat un golf [G2859] cu o plajă, pe care plănuiau să conducă
nava, dacă era posibil. — Fapte 27:39
Pavel era în siguranţă în sânul lui Hristos, așa se reflecta în corabia care a
staţionat în golf sau în sân. Golful fizic a fost o reflectare a realităţii spirituale
a protecţiei lui Hristos a fiului său Pavel. Povestea naufragiului lui Pavel are
o semnificaţie mai profundă de luat în considerare. Este ca un puzzle. Acesta
va dura un pic de timp pentru a pune piesele împreună, dar va fi valoros si
va merita efortul.
În Biblia King James cuvântul pentru golf este de fapt pârâu. Locul unde au
naufragiat a fost și intrarea într-un mic golfuleţ. Aceasta este ceea ce un
comentariu spune:
... care se încadrează într-un loc în care două mări s-au
întâlnit - Smith crede că aceasta se referă la canalul, nu mai
mult de o sută de metri lăţime, care separă mica insula Salmone
de Malta, formând o comunicare între mare în interiorul golfului
și cea din afară. James, Faussett, Comentariu maro
Așa că au plănuit să împingă nava în acest canal îngust din golf.
Când s-a făcut ziuă, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de
departe un golf, care avea maluri nisipoase, şi au hotărât să
împingă corabia într-acolo, dacă va fi cu putinţă. — Fapte 27:39
Pentru a intra în acest canal sau râu au trebuit să îndepărteze toate vâslele
și echipamentul suplimentar de pe barcă.
Au tăiat ancorele, ca să le sloboadă în mare, şi au slăbit în acelaşi
timp funiile cârmelor, apoi au ridicat ventrila cea mică după
suflarea vântului şi s-au îndreptat spre mal. — Fapte. 27:40
Pavel și toată lumea au fost salvaţi în mod miraculos așa cum a spus Pavel și
acest lucru i-a dat slavă lui Dumnezeu. Există o legătură aici cu un pasaj din Isaia.
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Priveşte Sionul, cetatea sărbătorilor noastre! Ochii tăi vor
vedea Ierusalimul ca locuinţă liniştită, ca un cort care nu va mai fi
mutat, ai cărui ţăruşi nu vor mai fi scoşi niciodată şi ale cărui funii
nu vor mai fi dezlegate. Da, acolo cu adevărat Domnul este
minunat pentru noi: El ne ţine loc de râuri, de pârâuri late,
unde totuşi nu pătrund corăbii cu lopeţi şi nu trece niciun
vas puternic. Căci Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este
Legiuitorul nostru, Domnul este Împăratul nostru: El ne
mântuieşte. Funiile tale s-au slăbit, aşa că nu mai pot
strânge piciorul catargului şi nu mai pot întinde pânzele.
Atunci se împarte prada, care-i aşa de mare, că până şi ologii iau
parte la ea. — Isaia 33:20-23
Acest pasaj vorbește despre Sion, locul sărbătorilor noastre. În acest loc este
Domnul nostru maiestuos sau glorios, care este ca un canal larg sau râu. Navele
maiestuoase nu pot intra în acest râu. Navele trebuie să elibereze marfa; ei nu
pot întinde vela sau să folosească vâslele, dar Domnul îi va salva. Aceasta este
la fel ca ceea ce sa întâmplat în povestea lui Pavel cu naufragiul său.
Pavel urma să fie dus la Roma pentru a răspunde acuzaţiilor împotriva lui în
Ierusalim. El a făcut un apel la Cezar și acum el a fost pe o navă condusă de
Centurionul Roman Julius. În timp ce călătoreau, au întâlnit un vânt feroce,
cunoscut sub numele de Euroclydon. În timpul furtunii înverșunate au trebuit
să ușureze nava aruncând încărcătura și alte lucruri, dar furtuna a continuat
neabătută și după câteva zile au renunţat la orice speranţă de a fi salvaţi.
Fiindcă eram bătuţi foarte tare de furtună, a doua zi au început
să arunce în mare încărcătura din corabie, şi a treia zi, noi, cu
mâinile noastre, am lepădat uneltele corabiei. Soarele şi stelele nu
s-au văzut mai multe zile, şi furtuna era aşa de puternică încât la
urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. — Fapte 27:18-20
Dumnezeu i-a spus lui Pavel că vor fi mântuiţi și mântuirea lor a venit stând
pe navă și alergând în pârâul sau canalul care era în golf sau sân. Această
poveste este scrisă pentru propria noastră avertizare asupra căreia vine
sfârşitul lumii (1 Cor 10:11). Pârâul sau râul care iese din Ierusalim este
descris în Ezechiel 47.
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M-a adus înapoi la uşa casei. Şi iată că ieşea apă de sub pragul
casei, dinspre răsărit, căci faţa casei era spre răsărit. Apa se pogora
de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miazăzi a altarului.
M-a scos pe poarta de miazănoapte, şi m-a făcut să ocolesc pe
dinafară până la poarta de răsărit. Şi iată că apa curgea din
partea dreaptă.
Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a
măsurat o mie de coţi şi m-a trecut prin apă; apa îmi venea până
la glezne. A mai măsurat iarăşi o mie de coţi şi m-a pus să trec prin
apă, şi apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăşi o mie de
coţi şi m-a trecut prin ea, şi apa îmi venea până la şolduri. A
măsurat iarăşi o mie de coţi, şi atunci era un râu pe care nu-l
puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot –
un râu care nu se putea trece.— Ezechiel 47:1-6
Râul care ieșea din templu a devenit mai adânc cu cât unul se îndepărta de
templu. Oriunde curgea apa, dădea viaţă. Ce înseamnă toate astea? De ce
vorbește Ezechiel despre apa care iese din templu și se adâncește?
Dătătorul de viaţă este Isus și El este cel care ne dă apă vie pentru a bea:
Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu în veac nu-i
va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el întrun izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică.” — Ioan 4:14
În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat
în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să
bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum
zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care
aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă
nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. — Ioan 7:37-39
Observăm că pasajul din Isaia vorbește despre Ierusalim sau Sion ca loc al
sărbătorilor noastre desemnate, și apoi vorbește despre Domnul fiind un loc
al râurilor și izvoarelor unde slava lui Dumnezeu este revelată. Apoi vorbește
despre faptul că navele nu pot intra în acest curent. Corabia este deposedată
și Domnul care este Judecătorul, Legislatorul și Regele le eliberează.
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Deci, sunt sărbătorile conectate la acest puzzle? Când Israelul a părăsit
Egiptul s-au temut că vor muri de sete. Dumnezeu le-a îndurat cu răbdare
murmurul și i-a spus lui Moise să lovească o anumită piatră din care apa va
curge pentru a le satisface setea:
Domnul a zis lui Moise: „Treci înaintea poporului şi ia cu tine vreo
câţiva din bătrânii lui Israel; ia-ţi în mână şi toiagul cu care ai lovit
râul şi porneşte! Iată, Eu voi sta înaintea ta pe stânca
Horebului; vei lovi stânca şi va ţâşni apă din ea, şi poporul
va bea.” Moise a făcut aşa în faţa bătrânilor lui Israel. — Exod
17:5-6
Stânca era un simbol al lui Isus. Lovind Stânca fost un simbol al morţii lui
Hristos în numele nostru pentru a ne da asigurarea de iertare a lui
Dumnezeu, și că relaţia noastră cu El ar putea fi restaurată .
... și toţi au băut aceeași băutură spirituală. Pentru că au băut din
acea Piatră spirituală care i-a urmat, și acea Piatră a fost
Hristos. — 1 Corinteni10:4
Apoi Isus le-a spus: "Toţi veţi fi făcuţi să vă împiedicaţi din cauza
Mea în această noapte, căci este scris: "Voi lovi păstorul și oile
turmei vor fi împrăștiate. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea
voastră în Galileea. — Matei 26:31-32
Lovirea stâncii a fost un simbol al morţii lui Hristos pentru noi; ne eliberează
fântâna vieţii. Acum, cu aceste piese de puzzle să ne întoarcem la un alt
simbol al morţii lui Hristos - uciderea mielului.
Și m-am uitat, și iată, în mijlocul tronului și al celor patru creaturi
vii, și în mijlocul bătrânilor, stătea un Miel ca și cum ar fi fost ucis,
având șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte Duhuri ale
lui Dumnezeu trimise în tot pământul. — Apoc. 5:6
Vezi legătura mielului ucis cu cele șapte Spirite care ies în tot pământul?
Cele șapte Spirite sunt un simbol al Spiritului complet al lui Dumnezeu. În
vechiul testament, în sistemul sacrificial erau anumite momente când
mielul a fost lovit și ucis.
Atunci, Solomon a adus arderi-de-tot Domnului pe altarul
Domnului, pe care-l zidise înaintea pridvorului. 13 Aducea ce era
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poruncit de Moise pentru fiecare zi, pentru zilele de Sabat, pentru
zilele de lună nouă şi pentru sărbători, de trei ori pe an, la
Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor şi la
Sărbătoarea Corturilor. — 2 Cronici 8:12-13
De fiecare dată când mielul a fost lovit și ucis a oferit un simbol al vieţii care
ar ţâșnea mai departe de la Stânca care este Isus Hristos. Apa este un simbol
al vieţii care se găsește în Hristos. Un alt simbol care a fost conectat la
Sărbători a fost pâinea nedospită, care, de asemenea, a dat viaţă.
Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat
pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer, căci
Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer şi dă
lumii viaţa”. „Doamne”, I-au zis ei, „dă-ne totdeauna această
pâine”. Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu
va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.
— Ioan 6:32-35
De fiecare dată când a existat un sacrificiu oferit acolo a fost, de asemenea,
o ofrandă de făină și ulei, care a fost transformată în pâine nedospită ca un
simbol al lui Isus. Ceea ce este interesant este faptul că cantităţile de pâine
legate de diferite sacrificii variază. Aici este un tabel care subliniază
cantitatea de făină și ulei care a fost oferita la fiecare sacrificiu:

Sacrificiu
Zilnic

Faina
4,4 kg

Ulei
1,8 l.

Sabat

8,8 kg

3,6 l.

Lună Nouă

37,4 kg

15,3 l.

Pâine nedospită
Sărbătorile lunii a
șaptea

266,2 kg
(30x
Sab.
oferte)
869 kg
(≈ 100 x
Sab. oferte)

Râul Ezechiel 47:1-9
Apa care iese din Sanctuar
La 1000 cubi ajunge la
glezne
La 2000 cubi a ajuns la
genunchi

108,9 l.

La 3000 cubi a ajuns la talie

359,2 l.

La 4000 cubi a fost peste
cap
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În fiecare zi a fost un miel oferit dimineaţa și un miel oferit seara. A fost o
cantitate mică de făină și ulei furnizată în fiecare zi legat de acest sacrificiu.
Acesta este un simbol al faptului că Isus își trimite Spiritul Său să ne ţină în
viaţă în același mod în care El a spus că ne va trimite apă vie.
Observăm că, în ziua de sabat, cantitatea de făină și ulei pentru a face pâine
nedospită a fost dublată. Acest lucru ne oferă un simbol al faptului că spiritul
lui Hristos este furnizat de două ori mai mult în ziua de sabat decât în
celelalte șase zile ale săptămânii.
Am prezentat o serie de piese în acest puzzle. Unii dintre voi se vor gândi
care este semnificaţia tuturor acestor lucruri? Pare confuz! Acum vom
încerca să punem piesele cap la cap. Ne întoarcem la gândul de deschidere
al lui Isus odihnindu-se în sânul Tatălui. Isus se odihnește în dragostea
Tatălui Său; El este odihnit și întărit în dragostea Tatălui Său. Vorbind despre
Sabat, ni se spune că Creatorul nostru a fost împrospătat în ziua de sabat:
Este un semn între Mine și copiii lui Israel pentru totdeauna; căci
în șase zile Domnul a făcut cerurile și pământul, iar în ziua a
șaptea S-a odihnit și a fost împrospătat. — Exod 31:17
Fiul lui Dumnezeu este cel odihnit în sânul Tatălui. În ziua de sabat, Isus a
simţit o energie revigorantă din partea Tatălui Său. El a primit o dublă parte
din Spiritul Tatălui. Acest principiu este exprimat în unul din statutele lui
Israel:
Ci să recunoască de întâi născut pe fiul aceleia pe care n-o iubeşte
şi să-i dea o parte îndoită din averea lui, căci fiul acesta este cel
dintâi rod al puterii lui şi lui i se cuvine dreptul de întâi născut.
— Deuteronom 21:17
Isus este primul născut al Tatălui și primește de la El partea dublă a
binecuvântării Tatălui. Timpul pentru a primi această binecuvântare este
atunci când se odihnește. Timpul în care Dumnezeu și Fiul Său se odihnesc
este în ziua de sabat.
Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. În
ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în
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ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
— Geneza 2:2
După ce a lucrat toată săptămâna, Isus a putut să se odihnească împreună
cu Tatăl Său. Pe măsură ce s-a odihnit, El a stat în braţele Tatălui și a simţit
mai puternic realitatea iubirii Tatălui Său. Aceasta este ceea ce îl face pe Isus
Domnul Sabatului.
Pentru Fiul omului, este domn chiar al Sabatului. — Matei 12:8
Isus dorește să împărtășească cu noi alinarea iubirii Tatălui Său. Pe măsură
ce Isus trage putere din sânul Tatălui Său, tot așa trebuie să tragem puterea
din sânul lui Hristos. Pe măsură ce ne odihnim în braţele Sale în ziua de
sabat, El respiră asupra noastră Spiritul Său și El ne reîmprospătează și ne
întărește cu asigurările iubirii Sale. Simbolismul alăptării este profund
semnificativ. Observaţi următorul verset:
Şi în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe cineva care semăna cu
Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi
încins la piept cu un brâu de aur. — Apoc.1:13
Cuvântul pentru piept în limba greacă este mastos ceea ce înseamnă
sfârcurile unui bărbat sau sânii unei femei. Isus este Cuvântul lui Dumnezeu
și Petru ne spune:
…şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele
duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire,…
— 1 Petru 2:2
Cuvintele pe care Isus le rostește sunt "spirit și viaţă". Laptele Cuvântului
este simplitatea Evangheliei și dragostea lui Dumnezeu pentru noi.
În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi
trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale
cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de
hrană tare. — Evrei 5:12
Primele principii ale oracolelor lui Dumnezeu sunt marea Sa dragoste
pentru Fiul Său și marea Sa dragoste pentru noi. Laptele uman este cel mai
ușor aliment pe care trebuie să-l digerăm. Adevărul iubirii lui Dumnezeu
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este cea mai dulce și mai minunată mâncare pe care mintea noastră trebuie
să o digere.
Ne întoarcem încă o dată la principiul măririi în Modelul Divin. Sânul unei
femei este o mărire a sânului masculin. Ea poartă lapte și simbolizează astfel
primele principii ale oracolelor lui Dumnezeu.
Sânul Mântuitorului nostru este sursa invizibilă a hrănirii noastre. Ca un copil
mic în credinţă avem nevoie de îngrijirea tandră a femeii, care este un
simbol al bisericii. Dar când ieșim din copilărie suntem înţărcaţi de la sân;
dependenţa noastră este acum ferm ancorată în Hristos, astfel încât să
putem oferi hrană noilor credincioși care vin în credinţă. Astfel, există un
model divin de lapte de la sân. Laptele lui Hristos este cuvintele iubirii pe
care El le vorbește și darul Spiritului Său. Biserica oferă un canal pentru
dragostea fizică și bunătate și, astfel, mărește confortul lui Hristos în sânul
sau mijlocul bisericii. Să continui sa te ţii de pieptul femeii și dorind laptele
ei pentru un timp îndelungat vorbește de imaturitate spirituală, emoţională
și fragilitate:
Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este obişnuit cu
cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare
este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a
deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul. — Evrei
5:13-14
Deci, care este punctul cheie al tuturor acestor lucruri? Dacă primim
mângâierea Spiritului lui Hristos în ziua de sabat, unui bărbat îi va fi mai ușor
să renunţe la siguranţa și mângâierea pe care o găsește la sânul femeii. El
va găsi mai ușor să reziste tentaţiei de a pune mâna pe sânul ei pentru
nevoile sale personale de alinare, pentru că el găsește acest lucru în Hristos.
Pentru doamnele dintre noi, Spiritul lui Hristos le va da sentimentul de pace
și odihnă care le reduce anxietatea pentru atenţia care se manifestă prin
îmbrăcăminte senzuală/machiaj/bijuterii, reducându-le dorinţa de a se
degrada la poftele oamenilor și la standardele superficiale ale acestei lumi.
Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor[a], care să
rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pecare lumea
nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte, dar voi Îl
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cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şiva fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani,
Mă voi întoarce la voi. — Ioan14:16-18
Sabatul este ziua în care dragostea lui Dumnezeu se manifestă în Hristos cu
de două ori mai multă putere. Astfel, cei care intră în Sabat cu credinţa că
vor fi mângâiaţi în Spiritul lui Hristos vor putea exercita o putere mai mare
asupra ispitei sexuale.
Unii oameni mă întreabă, e în regulă să faci sex de Sabat? Sabatul este ziua
în care trebuie să ne odihnim în sânul lui Hristos și să fim îmbrăţișaţi de
Spiritul Său și să știm că Tatăl ne iubește. În ziua de sabat, dorim să profităm
de toate avantajele pentru a atrage confortul direct din sursa noastră.
Modul în care facem acest lucru este prin rugăciune, studiu, cântând și
închinându-ne împreună cu alţi credincioși. Este interesant de observat că,
atunci când Israelul s-a adunat la Muntele Sinai și s-a pregătit să-L
întâlnească pe Dumnezeu pe munte, au fost instruiţi să evite uniunea
sexuală.
El le-a spus: "Pregătiţi-vă pentru a treia zi și până atunci aţineţi-vă
de la a întreţine relaţii sexuale." — Exod 19:15
Acest lucru indică faptul că uniunea sexuală poate avea un impact negativ
asupra percepţiilor spirituale. Eliberarea hormonilor și impactul asupra
sistemului nervos pun o povară suplimentară asupra organismului. Ar fi
similar cu consumul de mâncare prea mult și introducerea unei extra
greutăţi pentru organism. Vrem să fim atenţi și concentraţi în ziua de sabat
pentru a primi Spiritul lui Dumnezeu și pentru a-I auzi clar glasul.
Acum, poate că există momente în care un cuplu căsătorit a fost separat de
ceva timp și se întâlnesc doar din nou când vine Sabatul. Nevoia și dorinţa
de conectare va fi adesea puternică și acest lucru este de înţeles. Tatăl
nostru nu ne condamnă pentru aceste lucruri, dar cei care îl iubesc pe
Dumnezeu vor căuta în aceste ore să-și concentreze energiile și tăria spre
închinarea Tatălui nostru și a Fiului Său.
Așa cum am menţionat mai devreme în acest capitol, realitatea minunată
este că Dumnezeu a înfiinţat un sistem de-a lungul timpului pentru a ne
asigura în credinţă. În timp ce ne uităm la celelalte momente în care au fost
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oferite sacrificii, există o creștere a confortului care vine la noi în timpul Lunii
Noi și al Sărbătorilor.
Timpul Lunii Noi și Sărbătorile sunt vremuri pentru adunări mai mari - în
special Sărbătorile. În aceste vremuri, mângâierea Duhului lui Hristos este
amplificată în femeia care este Biserica Sa. Acesta este motivul pentru care
femeia are luna sub picioarele ei, în scopul de a fi îmbrăcat de lumina
Soarelui:
Acum, un semn mare a apărut în cer: o femeie îmbrăcat cu
soarele, cu luna sub picioarele ei, și pe capul ei o ghirlanda de
douăsprezece stele. — Apoc.12:1
Sabatul săptămânal este cronometrat de soare. Lunile Noi sunt
cronometrate de lună, iar Sărbătorile sunt cronometrate de lună în legătură
cu soarele. Fiecare pas reprezintă o mărire de confort și binecuvântare, dar
Sabatul este sursa acestui canal reconfortant de binecuvântare.
Luna Nouă ne oferă o mărire de binecuvântare de patru ori mai mare decât
Sabatul și de același tip de alinare ca sabatul. În timpul Lunii Noi, sânul lui
Hristos devine simbolic ca o femeie. El poartă mai multă alinare și
binecuvântare pentru copiii Săi. În timpul Sărbătorii Paștelui, sânul lui
Hristos devine asemănător unei femei care tocmai a născut. El devine
umplut cu laptele Cuvântului lui Dumnezeu și este mai mare decât în mod
normal. Această sărbătoare este timpul primelor fructe; un timp de naștere
și care ies din pântecele pământului. 36 În timpul Corturilor, Spiritul ne este
oferit cu o sumă de aproape 100 de ori mai mare decât Sabatul. În simbolul
râului în Ezechiel 47, un om nu mai este de mers pe jos în râu, dar acum este
transportat de râu. El a ajuns la bărbăţie și acum simbolul unui râu larg și
adânc înlocuiește simbolismul sânului. La Corturi sărbătorim recolta.
Bărbatul și femeia au ajuns la bărbăţie și la feminitate în Hristos și nu mai au
nevoie de laptele Cuvântului; ei s-au maturizat pentru a mânca "hrana
solidă [care] aparţine celor care sunt de vârstă deplină". Ei sunt înţărcaţi de
la sân și acum beau paharul de apă vie direct din mâinile lui Hristos.

36

Omenirea a fost făcută din pământ.
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Ce legătură are asta cu povestea lui Pavel? Sunt momente când un bărbat
se simte lovit de furtunile ispitei sexuale. Furtunile pot face ravagii zile
întregi și el poate simţi că nu există nici o speranţă pentru el să scape de
dragonul naturii sale depravate. Dar când corabia ta vine în sânul (buzumul
)sau golful lui Hristos există speranţă de viaţă. Când vedem fluxul iubirii lui
Dumnezeu în Sabat și în Sărbători, putem renunţa la toate eforturile umane
de a ne salva pe noi înșine. Putem da drumul la ancora auto-condamnării
noastre și putem permite Spiritului să ne ducă în râul iubirii lui Dumnezeu.
Nava pe care am fost care a fost destinată Curvei Romane este distrusă în
acest proces și suntem eliberaţi. Din acest moment, când șarpele caută să
ne muște cu ispita sexuală, nu va mai avea niciun efect.
Pavel strânsese o grămadă de mărăcini şi-i pusese pe foc; o
năpârcă a ieşit afară din pricina căldurii şi s-a lipit de mâna lui.
Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis
unii către alţii: „Cu adevărat, omul acesta este un ucigaş, căci
Dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din
mare”. Pavel a scuturat năpârca în foc şi n-a simţit niciun rău.
Oamenii aceia se aşteptau să-l vadă umflându-se sau căzând
deodată mort, dar, după ce au aşteptat mult şi au văzut că nu i se
întâmplă niciun rău, şi-au schimbat părerea şi ziceau că este un
zeu. — Fapte 28:3-6
Tatăl nostru din cer a promis să-i despartă pe oamenii lui Dumnezeu prin
Sabaturi.
Le-am dat şi Sabatele Mele să fie ca un semn între Mine şi ei,
pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc. — Ezechiel
20:12
Sabaturile includ Sărbătorile pentru că ele au, de asemenea, Sabaturi în ele.
Dacă doriţi să învingeţi dragonul dorinţei sexuale, atunci veniţi la sânul lui
Hristos și primiţi Mângâierea Duhului Său Sfânt, veţi fi înţărcaţi de dorinţa
voastră de a fi mângâiaţi de femeie. Veţi deveni bărbaţi și veţi începe să o
alinaţi pe ea, oferindu-i ceea ce are nevoie pentru ca să existe pace în casa
voastră și o binecuvântare pentru copiii voștri.
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CAPITOLUL 13

Fii Roditor
şi înmulțește
Din acest moment, vom aborda unele puncte pentru cei care beau din
Fântâna Sabatului de confort și se bucură de darul Duhului în Noul
Legământ. Vom lăsa în urmă laptele Cuvântului în acest capitol și vom
aborda unele aspecte mai profunde ale modului în care înţelegerea noastră
a iubirii agape a Tatălui ne influenţează gândurile asupra sexualităţii.
Când Dumnezeu a vorbit cu primii noștri părinţi, El a spus:
Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi,
înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste
peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se
mişcă pe pământ.” — Geneza 1:28
Binecuvântarea lui Dumnezeu vine la noi în darul Spiritului Său. Spiritul
calmant, blând și gentil al lui Dumnezeu a fost suflat asupra lui Adam și a
Evei. Ei au fost încurajaţi să aducă alte fiinţe în acest mediu iubitor.
Subjugarea pământului înseamnă să-ţi pui spiritul păcii pe el. Primilor noștri
părinţi li s-a spus să fie rodnici, ceea ce înseamnă să aducă roade. Acesta
este rodul atât al cărnii, cât și al caracterului.
Ca fiinţe umane suntem atât fiinţe spirituale, cât și fizice. Pentru a fi rodnici
avem nevoie ca spiritele noastre să fie binecuvântate de Dumnezeu. În
îmbrăţișarea iubirii Sale inimile noastre sunt încărcate cu fluxul bogat al
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laptelui Său spiritual. Începutul rasei noastre a fost într-un teren spiritual,
precum și fizic - de lapte și miere.
Pentru a produce fructe umane așa cum a intenţionat Dumnezeu, relaţia
dintre soţ și soţie trebuie să fie fertilă din punct de vedere spiritual. Are o
semnificaţie profundă pentru om știind că femeia a venit dintr- o coastă din
pieptul lui. Ea va fi cu el aproape de inima lui și foarte preţuită. Un om
evlavios va fi profund recunoscător pentru ajutorul care i-a fost dat pentru
a împărtăși călătoria vieţii cu el. Pentru omul în poziţie de conducere, prima
parte in a fi rodnic este de a respira asupra soţiei sale binecuvântarea pe
care a primit-o de la Dumnezeu. Deoarece cuvintele lui Isus sunt "spirit și
viaţă", omul trebuie să ude sufletul soţiei sale vorbind cuvinte de alinare,
binecuvântare și încurajare pentru ea. Într-un spirit de agape al lui
Dumnezeu omul face acest lucru din dragoste pentru soţia sa. Nu face asta
așteptând nimic în schimb.
Femeia este amplificatorul bărbatului. Dacă el plantează sămânţa iubirii
graţioase, iubitoare și care se sacrifică în ea, ea o va extinde și o va mări în
caracterul ei dacă îl respectă și are încredere în Dumnezeu să-l conducă.
Atunci când există un sentiment profund de dragoste și apreciere între un
soţ și soţia sa, atunci există o dorinţă în ei pentru alţii de a experimenta
această dragoste. Ei doresc ca și copiii să fie făcuţi după chipul lor, nu numai
după chipul lor fizic, ci și după chipul spiritual pe care îl primesc de la
Dumnezeu.
Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra relaţiei dintre bărbaţi și femei a fost
una de rodnicie. Dumnezeu nu I-a spus lui Adam și Evei, folosiţi-vă trupurile
pentru a obţine cât mai multă plăcere pe care o puteţi stoarce din ele. El nu
a spus, încercaţi să găsiţi cât mai multe moduri variate și interesante de a
face sex pentru a vă satisface. Accentul este pus pe rodnicie. Este o rodnicie
de caracter care se manifestă in copii.
După cum am discutat mai devreme, falsele opinii despre Dumnezeu sunt
cele care conduc bărbaţii și femeile la o activitate sexuală excesivă pentru a
înlocui confortul care le lipsește de la Tatăl nostru ceresc iubitor.
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Dumnezeu nu le-a dat lui Adam și Evei îndrumare cu privire la contracepţie.
El nu intenţiona ca ei să fie atât de concentraţi pe sex încât contracepţia să
devină o problemă.
Când oamenii rămân în poruncile și standardele lui Dumnezeu, atunci ei vor
fi binecuvântaţi atât în copiii pe care îi au, cât și în hrana și adăpostul necesar
pentru a asigura o astfel de familie:
Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind şi
împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul,
Dumnezeul tău, îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de
pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi
de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului,
Dumnezeului tău: Vei fi binecuvântat în cetate şi vei fi
binecuvântat la câmp. Rodul pântecelui tău, rodul pământului
tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor
fi binecuvântate. Coşniţa şi postava ta vor fi binecuvântate.
— Deuteronom 28:1-5
Tatăl nostru iubitor, de asemenea, ne sfătuiește împotriva activităţii sexuale
în timpul perioadei unei femei:
Să nu te apropii de o femeie în timpul necurăţiei ei, când este la
soroc, ca să-i descoperi goliciunea. — Levitic 18:19
Naţiunile pervertite din jurul Israelului foloseau timpul perioadei pentru
activitatea sexuală, deoarece copiii nu pot fi concepuţi în acest timp. Când
corpul feminin este in stare de curăţare în timpul perioadei ei, devierea
energiei corpului la activitatea sexuală poate fi în detrimentul sănătăţii ei.
Biblia afirmă, de asemenea, că femeia trebuie să se odihnească în acest
timp. Dar problema mai profundă este că activitatea sexuală în acest timp
încurajează o cultură de sterilitate și lipsa de fructe.
Bărbaţii in această epocă caută să găsească cât mai multe modalităţi de a
se poticni să fie fructuoși. Datorită perversiunii sexuale crescute a bărbaţilor,
femeile încearcă să se protejeze devenind cât mai neroditoare posibil.
Femeia își dă seama că bărbatul nu se va angaja să crească un copil, prin
urmare femeia trebuie să se păzească pentru că trebuie să poarte
responsabilitatea dacă rămâne însărcinată.
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Locul unde viaţa umană ar trebui să înceapă este acum cel mai sterp și
mortal loc de pe pământ. Așa cum am menţionat mai devreme, în fiecare
an există 40-50 de milioane de avorturi pe an. Asta înseamnă, în
medie, 125,,000 de avorturi pe zi. În prezent, există aproximativ 130 de
milioane de nașteri în fiecare an. 37 Asta înseamnă că rasa umană ucide între
25 și 28% din rasa umană. Nici un fermier nu face asta cu agricultura sau
animalele sale. Asta e nebunie absolută. Este o rebeliune completă
împotriva dorinţei lui Dumnezeu ca omenirea să fie rodnică.
Atmosfera colectivă care devoră acest pământ este un sentiment de a tăia
rodnicia corpului uman. Creează o atmosferă spirituală de neputinţă și
moarte. Este preţul ascuns al determinării noastre teribile de a face sex în
afara căsătoriei, și este o manifestare în om a mecanismului cheie în ideea
care am creat-o pentru a elimina pe Dumnezeu din societatea occidentală
- selecţia naturală.
Pentru a îndeplini dorinţa lui Dumnezeu, concentrarea noastră asupra
sexualităţii este mediul creat pentru plantarea unei seminţe. Așa cum am
menţionat mai devreme, dorim ca sămânţa să fie învăluită într-o atmosferă
de dragoste faţă de sămânţa și gândurile prosperităţii seminţelor. În cazul
în care seminţele sunt plantate într-o atmosferă care spune - "Eu sunt întradevăr fericit de mine" sau "Vreau mai mult de acest sentiment", atunci
acesta este solul spiritual în care se plantează orice potenţial copil. Noi cu
certitudine însemnăm copilul cu ștampila egoismului în caracterele lor.
În ţările occidentale trăim într-o lume a contracepţiei. Una dintre
principalele diferenţe dintre ţările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare
este capacitatea de a întârzia nașterea copiilor. Atunci când tinerii care nu
și-au terminat studiile au copii, riscul lor de dificultăţi financiare crește
semnificativ. 38 Din cauza obsesiei sexuale a omenirii nu pledez pentru
îndepărtarea sau restricţionarea contracepţiei. Cei care operează în afara
mângâierii Tatălui și Mântuitorului nostru și nu iau parte la binecuvântarea
Sabatului la sânul lui Hristos vor sfârși prin a crea greutăţi nespuse pentru ei
înșiși prin sex neprotejat.
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Celălalt motiv pentru care nu exclud contracepţia este că lumea noastră
este atât de în dizarmonie cu natura. Pentru a utiliza numai metode naturale
poate însemna muncă suplimentară și concentrare pentru o femeie să știe
atunci când ea nu este fertilă. Unele femei nu le deranjează acest proces,
dar în cazul în care obiectul este de a avea uniune sexuală, fără dorinţa de
copii, atunci contracepţia nu este un lucru rău, atâta timp cât un cuplu este
angajat in relaţia sexuala cu aceeași regularitate ca si cum nu ar folosi
contracepţie, sau cu alte cuvinte contracepţia nu este folosita pentru a
crește activitatea sexuală peste capacitatea noastră biologică.
Când luăm în considerare toate perversiunile sexuale în această lume și
faptul că rasa umană ucide peste un sfert din urmașii săi, aceasta ne
spune că oamenii au prea mult sex. Umanitatea abuzează de sex pentru a
satisface foamea sufletului lor și acesta este un exerciţiu de deșertăciune.
Într-o lume în care bărbaţii și femeile se odihnesc în dragostea lui
Dumnezeu în ziua de Sabat și Sărbătorile desemnate; într-o lume în care
bărbaţii își tratează soţiile cu dragoste și apreciere și soţiile își onorează și
respectă soţii, ar fi mai puţină nevoie de sex. Accentul sexualităţii ar fi pe
fericirea generaţiei următoare și nu pe auto-satisfacţie. Acest factor mai
presus de toate celelalte este motivul pentru egoismul omenirii.
În timp, organismul uman nu poate continua să susţină nevoile de energie
și substanţe nutritive pentru a sprijini un apetit sexual de mai multe ori pe
săptămână. Trebuie să existe un timp de abstinenţă în timpul menstruaţiei
unei femei.
În lumea naturală există o scurtă perioadă în timpul ciclului feminin în cazul
în care este aproape imposibil să rămână gravidă. Acest lucru înseamnă că
în timpul lunii există o perioadă de una sau două ori pe lună în cazul în care
sexul poate avea loc fără o sarcină să apară. Nu sugerez să vă angajaţi in
acest lucru fără contracepţie. Mă refer la principiul rodniciei și la ceea ce
Dumnezeu a conceput. Vreau să spun că dacă intenţionaţi să faceţi sex fără
să doriţi copii, frecvenţa conformspecificului nostru uman este o dată sau,
eventual, de două ori pe parcursul unei luni.
Cea mai mare problemă de luat în considerare este ceea ce Dumnezeu nea cerut: să fim rodnici și să ne înmulţim. În fereastra de timp în care o femeie
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poate avea copii, compară ce procent de timp cuplul se gândește la
rodnicie faţă de procentul de timp în care aceștia se gândesc cum să evite
să aibă copii? Gândurile noastre ne afectează caracterele.
"Din acest motiv, un om își va părăsi tatăl și mama și va fi unit cu
soţia sa; și ei vor deveni un singur trup." — Geneza 2:24.
Pentru cuplurile proaspăt căsătorite există o perioadă importantă de lipire
în procesul de un singur trup. Pentru a se pregăti pentru venirea unui copil
există legătura dintre bărbat și femeie, care trebuie să aibă loc atât spiritual,
cât și fizic. În timpul actului sexual organismul eliberează ocitocină și
vasopresină. Acestea sunt hormoni de lipire care facilitează procesul de a
deveni un singur trup. Pentru un cuplu proaspăt căsătorit, care sunt noi la
activitatea sexuală, este nevoie de ceva timp pentru a se stabili în acest
proces și să se gândească la următoarea generaţie. Biblia ne dă câteva
îndrumări în această privinţă cu privire la alte fructe:
Când veţi intra în ţară şi veţi sădi tot felul de pomi roditori, roadele
lor să le priviţi ca netăiate împrejur; timp de trei ani să fie
netăiate împrejur pentru voi; să nu mâncaţi din ele. În al
patrulea an, toate roadele să fie închinate Domnului, spre
lauda Lui. — Levitic 19:23-24
Acesta este un principiu că fructele produse în primii ani nu vor fi cele mai
bune. Cred că același principiu se poate aplica căsătoriei. Mai ales pentru
cuplurile tinere primii ani sunt un timp de conectare împreună și bucurie în
relaţia pe care Dumnezeu a dat-o. Acest lucru contribuie la rodnicia
generaţiei viitoare. Este nevoie de timp pentru ca o relaţie să crească și să
devină legată. Sfatul meu, este să ne gândim la modul în care organismul
funcţionează și cum Dumnezeu la proiectat. Multe cupluri tinere folosesc
căsătoria ca o licenţă pentru exces sexual. Acest lucru nu creează o
atmosferă de rodnicie. Dacă primiţi alinare de la Tatăl nostru din cer prin
Fiul Său, atunci dorinţa voastră de activitate sexuală va fi reglementată mai
uniform. În capitolul următor vom vorbi despre modul în care dieta
afectează dorinţa sexuală și cum să vă păstraţi nivelat și echilibrat pentru a
avea o mentalitate de rodnicie.
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Există o tentaţie pentru mulţi să știe pur și simplu - cât de des putem face
sex? Această întrebare nu încurajează o mentalitatea de rodnicie. Mai
degrabă, întrebarea ar trebui să fie promovează sexul principiile rodnicii cu
care Tatăl nostru dorește să ne binecuvânteze? Biblia ne spune:
Nu-ţi da femeilor vlaga şi desmierdările tale celor ce pierd pe
împăraţi. — Proverbe 31:3
Prin darul Spiritului, un om poate învăţa să fie afectuos cu soţia sa fără a fi
nevoie de sex. Pentru mulţi bărbaţi orice semn de afecţiune înseamnă să
intri în dormitor. Acest lucru arată o lipsă gravă de maturitate emoţională.
Femeile trebuie să aibă dragostea exprimată fără ca rezultatul final să fie
sexul. Dacă întotdeauna se îndreaptă spre această cale, atunci funcţionează
împotriva principiilor rodniciei, deoarece îl înjosește pe bărbat și
devalorizează femeia.
După ce un cuplu a crescut copii și menopauza apare la o femeie, putem
apoi gândi acum este timpul pentru sex atunci când nu mai există un
accent pe a fi fructuos în sensul de a purta copii? Cum un cuplu se
concentrează pe o experienţă agape în sexualitate? Pe măsură ce un om
bea din fântâna sabatului și este mângâiat de Mântuitorul său, spiritul său
este complet în dragostea lui Dumnezeu. Apoi își poate alina soţia și îi poate
arăta afecţiunea mai intimă fără o dorinţă la fel de intensă de a face sex.
După ce copiii au crescut, dorinţele unei femei pot tinde să se concentreze
mai mult pe conversaţie profundă, atingere blând, cuvinte de apreciere, și
cadouri cu semnificaţie.
Acest lucru nu înseamnă că experienţa sexuală ar trebui să înceteze. Așa
cum am menţionat mai devreme, hormonii peptidei de Ocitocina si
Vasopresina sunt eliberate în timpul sexului și acestea păstrează un cuplu
conectat fizic. Perioadele lungi de abstinenţă pot slăbi legătura, dar acest
lucru variază la diferite cupluri. În cazul în care un cuplu este într-o relaţie
sănătoasă, apoi având un contact sexual uneori poate fi benefic, dar
accentul aici este pe rodnicie și nu pe egoism sau pe dorinţa propriilor
nevoi îndeplinite. Dacă cineva se simte iritat de neconformitatea unui
partener, aceasta sugerează o nevoie mai mare de intimitate cu Hristos. În
cazul în care un partener taie orice posibilitate de experienţă sexuală, acest
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lucru sugerează o cicatrice emoţională, care este nesănătoasă. Nu este
fructuos pentru relaţie de a lua o astfel de poziţie.
Așa cum am spus la începutul acestui capitol, acesta nu este lapte, ci mai
degrabă pentru cei care au găsit o abundenţă de bucurie și alinare în
Hristos. Trăind in lumea in care trăim, există mulţi oameni distruși, care
doresc sentimente de securitate, afecţiune si intimitate. Cei mai mulţi dintre
cei care nu sunt ancoraţi în Hristos vor simţi povara dorinţei sexuale foarte
accentuată. Pavel, vorbind cu astfel de oameni într-un spirit de compasiune
a oferit următorul sfat:
Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este
bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuşi, din pricina
curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi
aibă bărbatul ei. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă
datoria de soţ şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta
nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul
nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi
unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună
învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu
rugăciunea, apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă
ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul
acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă. Eu aş vrea
ca toţi oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu
darul lui: unul într-un fel, altul într-altul. — 1 Corinteni 7:1-7
Pavel nu a spus aceste lucruri ca o poruncă. Spune că e mai bine să te
căsătorești decât să comiţi curvie. Este mai bine să-L ai pe Hristos ca
Mângâietor decât să arzi în dorinţa ta de sex. Dar Pavel ia o cale plină de
compasiune pentru cei care sunt ispitiţi foarte mult. Este o prostie să
interpretezi cuvintele că o femeie nu are autoritate asupra corpului ei să
însemne că un bărbat poate cere sex oricând vrea. Acesta este egoism, nu
rodnicie. Dacă soţia are autoritate asupra corpului bărbatului și ea spune
"Vreau doar o îmbrăţișare și un sărut", ar trebui să accepte bărbatul acest
lucru dacă femeia are o astfel de autoritate? Desigur, oamenii pot folosi
aceste versete pentru a acţiona ca niște copii mici. Punctul pe care Pavel îl
face este de a servi unul pe altul și de a alege cel mai bun rezultat. La sfârșit
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Pavel spune că își dorește ca toţi să fie ca el însuși , celibatar. Asta îţi spune
direcţia la care se gândea Pavel. Acest lucru este pentru cei care pot suporta.
Dar acest dar nu este dat tuturor.
În cer vom fi ca îngerii care nu se căsătoresc și nici nu sunt daţi în căsătorie.
Aceasta înseamnă că experienţa sexuală va înceta:
Căci, la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor
fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. — Matei 22:30
Am auzit o mulţime de oameni, în principal bărbaţi, care caută să convingă
oamenii că nu va fi căsătorie și sex în cer. Când cunoașteţi dragostea lui
Dumnezeu și aţi învăţat să vă sprijiniţi pe sânul lui Hristos, atunci există
procesul de înţărcare din aceste lucruri. În prezent, dorinţa sexuală separă
mult mai mult decât aduce împreună. Bărbaţii și femeile trebuie să creeze
tot felul de bariere pentru a evita trimiterea de semnale greșite de teama
de a trezi dragonul dorinţei sexuale. De fapt, previne apropierea într-o
comunitate atunci când este gândit excesiv.
Să fim rodnici și să înmulţim harul lui Dumnezeu în caracterele noastre. SăL rugăm pe Dumnezeu să ne dea înţelepciune cu privire la modul cel mai
bun de a folosi darurile pe care El ni le-a dat, știind că în viaţa următoare
vom fi înţărcaţi de darul sexului pentru rodnicie.
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Înţeleptul este destul de direct când vine vorba de subiectul poftei.
Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte:
pune-ţi un cuţit în gât, dacă eşti prea lacom. Nu pofti
mâncărurile lui alese, căci sunt o hrană înşelătoare. — Proverbe
23:1-3
Nu numai că oamenii caută confort în sex sau porno, ei caută, de asemenea,
în produsele alimentare și alte substanţe care creează dependenţă care dau
o persoană un lift sau sentiment de euforie. Explozia sporturilor extreme
care dau iubitorilor de risc adrenalină este o altă formă de apetit pentru un
sentiment accentuat care ne face să ne simţim bine chiar și pentru un
moment. Așa cum se spune ceea ce merge în sus trebuie să vină în jos. Cu
cât este mai artificial, cu atât este mai mare prăbușirea.
Mulţi sunt familiarizaţi cu termenul de "mâncare de confort". Există un nivel
normal de bucurie în alimentaţie, mai ales în situaţii sociale. Persoanele care
suferă de stres și un sentiment de subestimare caută adesea să se
răsplătească cu alimente, în special alimente care conţin zahăr. Când
căutăm un mângâietor în afara sursei de confort, aceasta va duce la
dependentă. Mâncarea și sexul sunt o binecuvântare în contextul lor
potrivit, dar ele pot deveni o dependenţă atunci când sunteţi deconectaţi
de la sursa de confort, care se găsește în Tatăl nostru prin Hristos.
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Mulţi dintre noi sunt familiarizaţi cu poftele asociate cu consumul excesiv a
unui anumit element de alimente. Pavel ne oferă câteva sfaturi importante
în această privinţă:
Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru:
uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,
alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu,
în Hristos Isus. Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care
suntem desăvârşiţi; şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere,
Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă. Dar în lucrurile în
care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel. Urmaţi-mă pe
mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care
o aveţi în noi. Căci v-am spus de multe ori şi vă mai spun şi acum,
plângând: sunt mulţi, care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui
Hristos. Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele
şi slava lor este în ruşinea lor şi se gândesc la lucrurile de pe
pământ. Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi
aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba
trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei
Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate
lucrurile. Filipeni 3:13-21
Realitatea tristă este că mulţi oameni fac stomacul lor dumnezeu și în ultimii
40 de ani această tendinţă se înrăutăţește. Din 1975 numărul persoanelor
supraponderale s-a triplat. În 2016, un total de 1,9 miliarde de oameni erau
supraponderali, dintre care 650 de milioane erau obezi.39
Disciplina pe care o avem în ceea ce privește hrana este poarta de acces la
disciplină în cele mai multe alte domenii ale vieţii. Acesta este sensul
înţeleptului proverb. E ca și cum ţi-ai pune un cuţit la gât. Prin mijlocul poftei
de mâncare, Adam și Eva au căzut în păcat și, prin același mediu al poftei de
mâncare, Satana l-a ispitit pentru prima dată pe Hristos în pustie.
Pentru a ajuta rasa umană în combaterea sclaviei poftei de mâncare, Isus a
postit timp de 40 de zile la începutul slujirii Sale. El a fost făcut perfect prin
suferinţă (Evrei 2:10) pentru mântuirea noastră. Pe măsură ce vedem că Isus
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a cucerit apetitul în carnea noastră umană, putem avea încredere deplină
că El ne poate da puterea de a face același lucru atunci când cerem harul
Său. Dacă vă luptaţi cu orice dependenţă de un anumit tip de mâncare sau
băutură, Domnul Isus vă poate elibera. Căutaţi alinare de la El și nu de la
mâncare. Credeţi că sunteţi preţioși pentru El și pentru Tatăl Său și
revendicaţi promisiunile Bibliei așa cum vi s-au relatat direct. În capitolul 7
am enumerat câteva dintre versetele mele preferate de revendicat.
În afară de alimente, oamenii caută confort în alcool, ţigări și droguri. Chiar
dacă cei mai mulţi oameni știu că fumatul și consumul de alcool cauzează
probleme de sănătate, lumea este plină de fumători și băutori.
În întreaga lume în fiecare zi 15 miliarde de ţigări sunt fumate. 40 Taxa asupra
societăţii noastre al acestui obicei distrugător nu poate fi pe deplin
calculată. Nicotina este unul dintre cele mai aditive medicamente
consumate astăzi. Motivul pentru care este legal în cele mai multe ţări este
pentru că te ucide foarte lent. La fiecare 6 secunde o persoană moare de
cancer cauzat de fumat. Acest lucru se traduce la peste 50 de milioane de
oameni pe an. Câtă agonie provoacă acest Lucru Tatălui nostru din cer; 50
de milioane de copii dragi ai Săi mor atât de inutil și, în același timp, le
afectează procesele de gândire făcându-i susceptibili la alte dependenţe.
Fumatul face creierul să se micșoreze, ceea ce, evident, face ca luarea
deciziilor clare să fie mai dificil.41
Fumatul nu produce un confort de durată. E o formă lentă de sinucidere.
Tatăl nostru din cer nu condamnă pe nimeni pentru fumat. El îi iubește pe
toţi copiii Săi. Dacă te lupţi cu fumatul, poţi fi eliberat de asta. Există un
număr tot mai mare de programe disponibile pentru a vă ajuta să vă opriţi.
Cea mai mare problemă de depășit este să crezi că ești valoros. Vă rugăm
să luaţi în considerare cartea Războaie de identitate, concepută special
pentru a face faţă spiritual cu această problemă.42
Biblia vorbește despre alcool și avertizează oamenii despre pericolele sale.

40

https://www.who.int/tobacco/en/atlas8.pdf
https://www.menshealth.com/health/a19535664/smoking-hurts-your-brain/
42
Available at fatheroflove.info
41

– 101 –

MÂNGÂIETORUL

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase;
oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. — Proverbe 20:1
Alcoolul afectează capacitatea de a raţiona și de a face judecăţi corecte, și
interferează cu relaţia noastră cu Dumnezeu:
Nu se cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea
vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari; ca nu cumva,
bând, să uite Legea şi să calce drepturile tuturor celor nenorociţi.
— Proverbe 31:4-5
Există un brand foarte faimos de alcool numit "Southern Confort". 43 Dar nu
este nimic reconfortant despre alcool pe termen lung. În următorul cântec
vedem acest cântăreţ a înlocuit femeia cu o sticlă de whisky pentru a-l
confort. Cântecul se numește Like a Coat from the Cold.
Am găsit confort și curaj în sticle de whiskey, îţi jur, prietene, că vechea
viaţă mă sperie
Acum am plecat singur de la cei care credeam că mă vor arde, mi-am
blocat urechile, ca nimeni să nu mă înveţe.
Dar doamna de lângă mine este cea, aleasă să meargă prin viaţă cu
mine, ca o haină în frig.
Am zburat ca o pasăre din fiecare cușcă care m-a închiseși Am rupt
toate legăturile care mă legași
Am dansat, in toate acele triste situaţii și’ am luat avut mea din acele
invitaţii dulci.
Dar doamna de lângă mine este cea, mai aleasă merge prin viaţă cu
mine, ca o haină in frig.
Dar doamna de lângă mine este cea pe care am ales-o
Acum, mă plimb prin viaţă cu ea, ca o haină în frig.
Atât de mulţi oameni care caută confort într-o altă persoană și care se
confruntă cu respingerea și tristeţea de multe ori se îndreaptă către
43
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substanţe pentru a-si găsi confortul. Într-un raport recent, Organizaţia
Mondială a Sănătăţii a declarat că:
Alcoolul este o substanţă psiho activă cu proprietăţi
producătoare de dependenţă, care a fost utilizat pe scară largă în
multe culturi timp de secole. Consumul nociv de alcool cauzează
o mare povară socială și economică în societăţi.44
Raportul continuă cu faptul că în 2012 au existat 3,3 milioane de decese
legate direct de alcool, sau 5,9% din totalul deceselor la nivel global în acel
an. Bietele suflete care căutau alinare în sticlă au găsit moartea în schimb.
Există unii care pot avea ocazional băuturi sociale și nu suferă nici un rău
aparent, dar consumul regulat de alcool este un indicator puternic de
inutilitate care vine de la a nu lua in posesie confortul lui Dumnezeu, așa
cum a fost revelat în Fiul Său.
Ţările cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor sunt după cum
urmează:
1.

Moldova (17.4 litri per cap peste 15+ years)

2.

Belarus (17.1)

3.

Lithuania (16.2)

4.

Russia (14.5)

5.

Czech Republic (14.1)

6.

Romania (12.9)

7.

Serbia (12.9)

8.

Australia (12.6)

9.

Portugal (12.5)

10. Slovakia (12.5)45

Tatăl nostru nu condamnă pe nimeni care bea; El tânjește să elibereze pe
copiii Săi de suferinţa în care se angajează. Tânjește să dea har tuturor celor
care cer și să-i elibereze de această otravă care a distrus atâtea vieţi.
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Există multe alte stimulente pe care oamenii iau, care au un impact asupra
sistemului nervos. Ceai, cafea, Coca Cola, băuturi energizante cu cofeină
sunt doar câteva. Toate aceste lucruri au un efect asupra minţii într-o
anumită măsură prin înceţoșarea gândirii. Acest lucru afectează deciziile pe
care le luăm. Toate acestea se leagă de problema bărbatului in relaţie cu
femeia. Când aceste stimulente sunt consumate, capacitatea unui om de a
nega impulsul său natural de a se gândi la fanteziile sexuale declanșate de
imaginea unei femei devine mai greu de rezistat. Pentru femei, decizia de a
purta acea vestimentaţie revelatoare devine mai greu de rezistat.
Creierul uman este un organ incredibil de minunat pe care încă încercăm
să-i înţelegem complexitatea. Partea superioară a creierului, care se
numește lobul frontal, se ocupă de nivelul superior de luare a deciziilor și
elemente de raţionament ale minţii. Partea inferioară a spatelui creierului se
concentrează pe elementele animale inferioare ale corpului care se ocupă
cu emoţia, frica, foamea, sexul și supravieţuirea.

lobul parietal

lobul frontal

lobul occipital

lobul temporal
trunchiul cerebral

cerebelos

Luând alimente de stimulare și băuturi care afectează funcţionarea lobului
frontal permite partea inferioară a creierului să devină mai dominantă.
Puterile de raţionament ale minţii sunt concepute pentru a decide și
controla părţile inferioare ale minţii. Când această parte a minţii este
întârziată, impulsurile naturale în ceea ce privește foamea, frica, pasiunea și
sexul sunt mai puţin reţinute și disciplinate, și permit dependenţelor să i-a
stăpânire.
104

Apetitul

Apostolul Pavel vorbește despre menţinerea corpului sub disciplină, după
cum urmează:
Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva,
după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.
— 1 Corinteni 9:27
Creierul uman operează într-un model divin în care lobul frontal este sursa
/ cap și partea inferioară animalică a creierului este de a fi canalul supus. Prin
urmare, trebuie să fim atenţi să consumăm alimente și băuturi care vor hrăni
lucrarea din partea din faţă a creierului pentru a menţine poftele și pasiunile
noastre sub control. Toate stimulentele pe care le-am enumerat mai sus
reduc capacitatea unei persoane de a controla pasiunile lor mai mici.
Într-un studiu recent sa constatat că mâncătorii de carne sunt susceptibili
de a avea sex mai des decât vegetarienii. 46Consumul de carne întărește
pasiunile inferioare ale unei persoane; prin urmare, are sens că va crește
dorinţa de sex. Dieta originală pe care Dumnezeu a dat-o rasei umane nu a
inclus carnea. Dacă o persoană locuiește în regiuni în care fructe, legume,
nuci, cereale și seminţe sunt disponibile, atunci este mult mai ușor pentru
capacitatea unei persoane de a disciplina naturile lor inferioare ca un
vegetarian sau un vegăn.
Această întreagă discuţie este în contextul dorinţei lui Dumnezeu ca noi să
fim rodnici și să ne înmulţim și să oferim generaţiilor viitoare principiile
iubirii, bunătăţii, altruismului și bucuriei. Creșterea dorinţei animale pentru
sex reduce dorinţa de a avea copii și crește dorinţa de sterilitate, avort,
pornografie și toate celelalte elemente ale crizei actuale în care se află
lumea.
Este adevărat că oamenii care trăiesc în unele locuri din lume nu pot
supravieţui fără ceva carne în dieta, dar pentru cele mai multe alte ţări acest
lucru nu este o problemă. Cei care caută să vină în mentalitatea de rodnicie
va vedea înţelepciune în decizia de a mânca o dieta vegana simplă, fără
utilizarea de tutun, alcool, ceai, cafea și carne. Există mult mai multe lucruri
care ar putea fi spus despre carne și suferinţa animalelor în facilităţile de
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producţie în masă, impactul asupra mediului și cât de mult teren trebuie să
fie eliminat pentru a crește bovine, dar acest lucru este dincolo de domeniul
de aplicare al acestei cărţi.
Mulţi creștini simt că depășirea poftei este imposibilă. Ei au eșuat și au eșuat,
iar credinţa lor este afectată, deoarece ei cred că Dumnezeu nu poate sau
nu dorește să-i ajute să învingă. Stimate cititor, în cazul în care acesta eşti
tu, aș sugera cu adevărat încearcă recomandările sugerate în acest capitol.
Pentru mulţi, făcând acest pas a fost crucial în a merge mai departe spre
victorie.
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Slava lui Dumnezeu
De câteva ori în această carte am făcut referire la secvenţa pe care apostolul
Pavel o oferă în Romani cap.1. Elementul cheie care a determinat rasa
umană să înceapă coborârea sa în imoralitate, violenţă și moarte se
relatează la slava lui Dumnezeu.
În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi
dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu
băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot
dezvinovăţi, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu
L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au
dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.
S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit şi au schimbat slava
Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu
omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare
— Romani 1:20-23
Prima persoană care a scris o carte biblică a fost Moise și odată l-a rugat pe
Dumnezeu să-i arate care este slava Sa:
Domnul a zis lui Moise: „Voi face şi ceea ce-mi ceri acum, căci ai
căpătat trecere înaintea Mea şi te cunosc pe nume!” Moise a zis:
„Arată-mi slava Ta!”— Exod 33:17-18
Domnul a răspuns după cum urmează:
Domnul S-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a
rostit Numele Domnului. Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a
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strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare
şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi
credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri
de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu
socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte
fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la
al treilea şi al patrulea neam!” — Exod 34:5-7
Slava pe care Dumnezeu a revelat-o este caracterul Său. Revelaţia dată lui
Moise a fost un Dumnezeu milostiv, indurator, răbdător, bun, iertător. Acest
lucru sună absolut minunat! Dar ce înseamnă să vizitezi nedreptăţile tatălui
asupra copiilor la a treia și a patra generaţie? Un comentariu am auzit,
uneori, de la oameni este "de ce dumnezeu face copiii să plătească pentru
păcatele părinţilor lor? Nu mi se pare corect."
Când comparăm această afirmaţie cu descrierea dată în cele 10 porunci
descoperim un indiciu vital:
Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt
sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât
pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu,
Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos,
care pedepsesc (viziteaza)nelegiuirea părinţilor în copii
până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă
urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi
păzesc poruncile Mele. — Exod 20:4-6
Copiii sunt cei care îl urăsc pe Dumnezeu ca și părinţii lor, care, prin urmare,
continuă să facă păcatele părinţilor lor și sunt vizitaţi cu păcatele părinţilor
lor. Deci, cum vizitează Dumnezeu nedreptăţile părinţilor asupra copiilor?
Ce înseamnă a vizita în acest caz? Biblia King James traduce acest cuvânt în
felul următor:
număr (119x), vizită (59x), pedepsi (31x), numi (14x), comite (6x),
dor (6x), set (6x), taxa (5x), guvernator (5x ), lipsa (4x),
supraveghere (4x), ofiţeri (4x), numărate (3x), gol (3x), riglă (3x),
supraveghetor (3x), hotărâre (2x), diverse (28x).
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Cea mai comună traducere a acestui cuvânt ebraic este de a număra,
urmată de a vizita. Sintaxa ebraică a acestui cuvânt vizite în Exodul 20:5 este
în forma Qal. Menţionez asta doar pentru a restrânge gama de înţelesuri ale
cuvântului. Brown Driver și Briggs definiţie pentru acest cuvânt ebraic în
forma Qal este aceasta:
1) să acorde o atenţie, observa
2) să participe la
3) să caute, uita-te despre
4) să caute în zadar, nevoie, dor, lipsa
5) pentru a vizita
6) pentru a vizita, pedepsi
7) pentru a trece în revizuire, muștre, numărul
8) pentru a numi, atribui, pune ca pe o taxă, depozit
Primele cinci variante ale acestui cuvânt ne spun ceva foarte interesant.
Dumnezeu este atent la păcatele pe care le comit taţii. El numără lacrimile,
durerea și tristeţea bieţilor Săi copii păcătoși. El se ocupă de și caută pe cei
care comit aceste păcate. El îi vizitează pe aceștia prin Spiritul Său și prin
mesagerii Săi pentru a-i căuta și a-i avertiza de la căile lor rele.
Privind și îngrijind pe cei care păcătuiesc împotriva Lui, El le permite
oamenilor libertatea de a se răni și de a se distruge unii pe alţii. El nu
intervine cu cei care Îl urăsc. Îi lasă să aibă consecinţele alegerilor lor. Alte
părţi ale Bibliei confirmă acest lucru:
Domnul este cunoscut prin judecata pe care o execută; cel rău
este prins în lucrarea propriilor sale mâini. Selah
— Psalm 9:16
"De aceea, am vărsat indignarea Mea asupra lor; Eu i-am mistuit
cu focul mâniei Mele; și le-am răsplătit faptele pe propriile lor
capete",” spune Domnul DUMNEZEU. — Ezechiel 22:31
În timp ce Dumnezeu privește și supraveghează ceea ce fac oamenii, în
timp ce oamenii refuză să-L asculte și aleg să facă ceea ce doresc,
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Dumnezeu permite ticăloșiei lor să fie pedeapsa lor. Aceasta este natura
indignării și mâniei lui Dumnezeu. Nu este ca indignarea și mânia noastră
umană pentru că El este bun, milostiv și foarte răbdător cu noi. Deci
pedeapsa lui Dumnezeu nu este să oprească oamenii să fure, să ucidă, să se
violeze și să se distrugă unii pe alţii. După cum ne spune Pavel:
Nu vă lăsaţi înșelaţi, Dumnezeu nu este batjocorit; pentru orice un
om seamănă, va si secera. — Galateni 6:7
Când calamităţile cad asupra oamenilor din cauza păcatului lor, ei au ideea
că Dumnezeu îi pedepsește în mod activ permiţând răul să vină la ei. Ei
strigă la Dumnezeu spunând, "De ce mi-ai făcut asta?" Ei caută să transfere
responsabilitatea pentru consecinţele acţiunilor lor asupra lui Dumnezeu.
Aceasta transformă slava lui Dumnezeu într-o minciună și îl face pe
Dumnezeu ca ei înșiși, ca oameni coruptibili.
Cele mai multe religii îl prezintă pe Dumnezeu ca pe o fiinţă care este
răbdătoare până la un anumit punct în care El s-a săturat și în cele din urmă
va provoca moartea și distrugerea celor care au refuzat să facă ceea ce a
spus El.
În acest sens, linia adevărului și a erorii la început pare să fie strânsă una de
celălalt. Singura diferenţă este că Dumnezeu nu provoacă și nu forţează
moartea celor care Îl resping; El vizitează, acordă atenţie și supraveghează
păcatele pe care oamenii le comit și permite acestor păcate să-i
pedepsească pe cei care le comit. Diferenţa dintre a provoca și a permite
este monumentală. Provocând, mai degrabă decât să permită face pe
Dumnezeu un susţinător violent al forţei și schimbă complet slava sau
caracterul lui Dumnezeu pentru a fi ca cea a oamenilor răi.
Când oamenii cred că Dumnezeu este dispus să le osândească ca urmare a
păcatelor lor, aceasta favorizează dorinţa de răzvrătire împotriva lui
Dumnezeu și de a-i rezista. Îi face pe oameni să se îndoiască că Dumnezeu
îi iubește. Acest lucru taie oamenii de la dorinţa de a avea o relaţie cu
Dumnezeu. Acest lucru îi conduce chiar și pe unii oameni la credinţa că
Dumnezeu nu există. Îi face pe oameni să dorească să se răzvrătească
împotriva legii Sale și să încerce să încalce legea în răzvrătire și mânie pentru
că ei cred că Dumnezeu este tiranic, manipulator și excesiv de stăpânitor.
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Dar dacă ne uităm la respingerea umană a legii lui Dumnezeu, ceea ce
vedem nu este o pedeapsă directă de la Dumnezeu, ci mai degrabă omul
care se taie de binecuvântarea lui Dumnezeu, și Dumnezeu permite
consecinţele deciziei sale de a cădea asupra lui:
Ø Dumnezeu i-a făcut pe om și pe femeie să fie rodnici și să se
înmulțească. Omul decide să aibă relaţii sexuale între bărbat și
bărbat, care aruncă forţa de viaţă pentru sex neroditor.
Ø Dumnezeu spune, Amintiți-vă sabatul meu, astfel încât să vă
pot binecuvânta de două ori. Omul decide să se închine duminică
sau vineri sau nici o zi, și primește puţin sau deloc binecuvântare.
Ø Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său să ne arate cum este El cu
adevărat. Omul îi ia Fiul și Îl spânzură pe o cruce chinuitoare și Îl
ucide.
Ø Dumnezeu le spune oamenilor să nu comită adulter. Oamenii în
rebeliune comit adulter în fiecare zi cu ochii lor și mulţi cu faptele lor.
Ø Dumnezeu îi spune omului să supună sau să plaseze un spirit de
pace pe pământ. Omul distruge pământul și ia tot ce poate pentru
el să se bucure.
Acestea sunt lucrurile care se întâmplă atunci când aveţi o înţelegere greșită
a slavei lui Dumnezeu. Conduce o persoană într-o rebeliune totală. Acest
lucru poate fi subtil sau deschis, dar indiferent, nu puteţi iubi, eventual, un
Dumnezeu fără teamă, dacă credeţi că El ameninţă să te omoare dacă nu-L
ascultaţi.
Isus a venit pe acest pământ pentru a ne arăta cum este Tatăl. Apostolul
Ioan a consemnat rugăciunea lui Isus cu o noapte înainte de a muri.
Te-am glorificat pe pământ. Am terminat lucrarea pe care Mi-ai
dat-o să o fac. — Ioan 17:4
Oamenii și-au sucit înţelegerea caracterului lui Dumnezeu de-a lungul
secolelor. Fiul lui Dumnezeu a trebuit să clarifice concepţiile greșite pe care
oamenii le aveau despre Tatăl Său. El i-a spus lui Filip, unul dintre ucenicii
Săi:
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Isus i-a spus: "Am fost cu tine atât de mult timp, și totuși nu M-ai
cunoscut, Filip? Cel care M-a văzut pe Mine l-a văzut pe Tatăl;
Deci, cum poţi spune, Arată-ne pe Tatăl? " — Ioan 14:9
Viaţa lui Isus a fost una de slujire neobosită pentru umanitate. A fost o viaţă
de milă, dragoste, răbdare și bunătate; nu numai pentru prietenii Săi, ci și
pentru dușmanii Săi. Așa cum este Tatăl nostru din cer. Când vă veţi da
seama de asta, atunci frica ta de Dumnezeu va începe în curând să dispară.
Caracterul vostru va începe să se schimbe pentru a fi ca El pe măsură ce vă
apropiaţi de El prin viaţa pe care Isus a revelat-o pe pământ.
Din păcate, majoritatea religiilor lumii îl prezintă pe Dumnezeu ca pe unul
care își va arde dușmanii după un timp de așteptare. În esenţă, biserica
creștină spune lumii: "Dumnezeu vă spune :fie acceptaţi-L pe Fiul meu, fie
vă voi arde în cea mai oribilă moarte.". Pentru marea majoritate a creștinilor
aceasta este o ardere care ei cred că durează pentru totdeauna. Nu e de
mirare că oamenii se răzvrătesc împotriva acestei ideologii crude și
respingătoare.
Biserica creștină a schimbat slava lui Dumnezeu pentru a fi ca cea a oamenilor
coruptibili care provoacă moartea celor care nu sunt de acord cu ei. Este
același lucru pentru iudaism și islam. Potrivit lor, toţi păcătoșii ard în iad.
Unele biserici înmoaie poziţia și spun că Dumnezeu arde oamenii doar
pentru o perioadă scurtă de timp. Câţi dintre noi ne-am arde copiii după ce
le-am permite o anumită perioadă de libertate? Pentru câte ore le-ai arde?
O oră? Le-ai spune copiilor tăi că dacă nu te ascultă, va trebui să-i arzi până
la moarte? Asta i-ar face pe copiii tăi să te iubească? Are vreun sens? A
demonstrat Isus ceva din toate acestea când a fost aici pe pământ? A ucis
pe cineva? A ameninţat că va ucide pe cineva?
Este imposibil să găsim o alinare adevărată în braţele unui Dumnezeu care
este dispus să provoace chinuri, tortură și moarte creaţiei Sale, cu excepţia
cazului în care aceste acte sunt ceea ce dorește inima egoistă. Acesta este
cel mai mare motiv pentru care rasa noastră caută alinare în alte lucruri care
în sine nu pot satisface:
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Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au părăsit pe
Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care
nu ţin apă. — Ieremia 2:13
Nu e de mirare oamenii sunt obsedaţi de alimente, droguri, stimulente, sex,
porno, jocuri și un milion de alte diversiuni pentru a găsi un confort cat de
mic pentru a înfrunta viaţa! Ei au o idee falsă despre cum este Dumnezeu;
ei își imaginează un Dumnezeu care este răzbunător, tiranic și care este
dispus să-și ucidă și să-Și distrugă copiii.
Vă invit să studiaţi acest subiect în continuare în două cărţi pe care le-am
pregătit. Primul este Faptele Dumnezeului nostru Blând, iar al doilea este
Agape – A Revelaţie a Caracterului de dragoste a Tatălui. Puteţi descărca
aceste de la tatăliubirii.com în format de fișier PDF sau audiobook.
Credeţi că Isus a revelat cu adevărat caracterul adevărat al Lui Dumnezeu?
Sper că credeţi, astfel încât să puteţi găsi confort, confort adevărat de la
sursa confortului; de la un Dumnezeu care este milostiv, graţios, care
tânjește și abundă în bunătate și adevăr.
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Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele şi chiar patru pe care
nu le pot pricepe: urma vulturului pe cer,urma şarpelui pe stâncă,
urma corabiei în mijlocul mării şi urma omului la o fată.
— Proverbe 30:18-19
Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât
mărgăritarele. — Proverbe 31:10
Pentru cei care se pregătesc pentru căsătorie, dacă doresc rodnicie în viaţa
lor și doresc să împărtășească această rodnicie generaţiei următoare, atunci
ei se vor ruga cu sinceritate pentru ca Domnul săi îndrume către partenerul
potrivit în viaţă. Înţeleptul arată că o femeie virtuoasă e greu de găsit.
Motivul principal pentru aceasta este că taţii și mamele a celor mai multe
femei nu sunt virtuoși. Accentul este pus în primul rând pe tată, pentru că
Biblia ne spune că:
Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor şi părinţii sunt
slava(caracterul) copiilor lor. — Proverbe 17:6
Pentru ca o tânără femeie să devină virtuoasă, trebuie să crească în prezenţa
unui tată virtuos. Ea trebuie să știe că este preţioasă pentru el și să primească
de la el cuvinte de încurajare, sprijin și binecuvântare. Abilitatea unei tinere
femei de a preţui și de a primi cuvintele tatălui ei depinde de mama ei.
Mama determină cât de mult respect este dat la capul casei de modul în
care ea tratează cuvintele sale. Aceste principii sunt acoperite într-o
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profunzime mult mai mare în cartea Viaţa contează găsite pe
tatăliubirii.com.
O tânără femeie poate învăţa bunătatea blândă a unui bărbat, așa cum este
exemplificată de tatăl ei. Există o tendinţă puternică ca o fiică să caute un
bărbat ca tatăl ei. Acest lucru se datorează faptului că, după ce a trăit în
atmosfera tatălui ei, ea este în subconștient programată să caute un om ca
el. Este scris în fibrele fiinţei ei. E minunat dacă o tânără are un tată bun. Dar
dacă ea are un tată rău, atunci ea are nevoie de sprijin mult mai mare de la
comunitatea mai largă. Aceasta poate include un bunic, pastor sau profesor.
Desigur, cel mai mare exemplu pentru a găsi un om bun și iubitor este Isus
Hristos. Citind despre viaţa Sa și meditând asupra Lui și marea Sa dragoste
pentru noi, atmosfera din jurul ei poate începe să se schimbe și modelul
pentru omul pe care îl va căuta, va deveni mai mult ca un om care îl caută
și îl urmează pe Hristos.
Un tată este chemat să fie un gardian și protector al fiicei sale. Orice tânăr
care ar căuta mâna ei în căsătorie ar trebui să ceară permisiunea tatălui ei
de a face pasul de la prietenia normală la curte. Acest tânăr nu ar trebui să
arate afecţiune curte faţă de ea până când el nu a obţinut permisiunea de
la tatăl ei sau tutore.
Când un tânăr caută ca o femeie să-i fie soţie, el va fi, de asemenea, în mod
natural destinat să caute o femeie ca mama lui. Atmosfera feminină de
influenţă pozitivă pe care o creează în casa familiei va fi atmosfera familiară
de care el va fi atras cel mai natural la o tânără femeie când vine vorba de
căsătorie.
Dacă un bărbat nu are o relaţie salvatoare cu Salvatorul său și nu găsește
alinare în El, atunci motivaţia principală alternativă în căutarea unei femei
va fi să-și găsească confortul și intimitatea primară în ea. Un bărbat
neconvertit se poate închina instinctiv femeii și o va dori să umple în mare
măsură lipsa de confort pe care o simte.
Realitatea acestui lucru înseamnă că el nu caută în primul rând să fie o
binecuvântare și o alinare pentru o femeie, ci mai degrabă, primele sale
gânduri sunt de confort egoist. Ni se amintește de versetul care spune:
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... și voi sunteţi complet în El, [Hristos], care este capul tuturor
principatelor și puterii. — Coloseni 2:10
Viaţa spirituală și emoţională a unui om se găsește complet în Hristos.
Hristos respiră asupra oamenilor mângâierea pe care o primește de la sânul
Tatălui. Deplinătatea pe care un bărbat a găsit-o în Hristos, este cea care îl
face să dorească să împărtășească această bucurie cu o femeie. În acest
context, să luăm în considerare acest verset:
Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur;
am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. — Geneza 2:18
Acest verset este adesea înţeles în contextul în care Adam a fost deficitar
într-un fel. Cu toate acestea, nu a existat nici o deficienţă personală în Adam.
Problema este marea bucurie pe care a simţit-o necesară pentru exprimare
și mărire. Împărtășind bucuria Tatălui și a Fiului cu soţia sa, femeia este un
ajutor sau un ajutor pentru el în exprimarea acestei bucurii. Având unul
comparabil cu el, el i-ar putea spune cât de minunat este Tatăl nostru și săi vorbească despre dragostea pe care a găsit-o în El. El își poate dezvolta
apoi caracterul turnând asupra ei bucuria și binecuvântarea pe care le-a
primit.
Dragostea agape a lui Dumnezeu trebuie să fie exprimată și împărtășită
pentru ca ea să crească, iar Eva l-a ajutat pe Adam în acest proces. Mulţi
oameni simt greutatea singurătăţii pentru că nu sunt compleţi în Hristos.
Din această cauză, ei își vor compromite principiile pentru a obţine alinare
prin femeie, dar acea alinare satisfăcătoare poate fi găsită doar în
Dumnezeu. Omul care are alinare de la Dumnezeu va dori să împărtășească
acest lucru cu o femeie și să o binecuvânteze așa cum Hristos l-a
binecuvântat. În confortul pe care îl are de la Hristos, el nu va simţi nevoia
să-și compromită standardele; el nu va permite descurajării să-l conducă
chiar și atunci când Satana îl ispitește prin femei.
Bărbatul și femeia au fost făcuţi după chipul lui Dumnezeu și al Fiului Său.
Nu a fost bine pentru Tatăl să fie singur, astfel el l-a adus pe Fiul Său după
chipul Său pe tărâmurile eternităţii. Pentru mai multe despre aceasta a se
vedea cartea Înţelepciunea lui Dumnezeu la tatăliubirii.com. Fiul lui
Dumnezeu este strălucirea sau mărirea slavei de caracter a Tatălui. Fiul, de
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asemenea, atrage de la Tatăl dragostea, mila și harul Său în cererile și
rugăminţile Sale către El. Fiul lui Dumnezeu nu face cereri tatălui pe care
Tatăl nu dorește să le dea. Tatăl iubește să dea, și atunci când cererile
corespunzătoare sunt făcute, El se bucură în furnizarea acestor cereri.
În timp ce Eva îi cerea lucruri soţului ei, el s-a bucurat să-i dea lucruri. Acest
lucru a întărit caracterul lui Adam și l-a ajutat să devină mai asemănător lui
Dumnezeu. Eva, fiind asigurată de Adam, i-a permis să experimenteze
dragostea lui Dumnezeu într-un mod mai tangibil care i-a cauzat marea
încântare. Femeia este strălucirea și gloria bărbatului.
Căci un om nu ar trebui să-și acopere capul, deoarece el este
chipul și slava lui Dumnezeu; dar femeia este gloria omului.
— 1 Corinteni 11:7
Pe măsură ce omul primește binecuvântare și alinare în Hristos, el transmite
această alinare și binecuvântare soţiei sale într-o manieră mărită și, ca atare,
femeia devine strălucirea slavei omului. Este un sistem frumos conceput de
Tatăl nostru pentru cultivarea și dezvoltarea noastră.
Cel mai bun mod pentru un om de a primi alinare de la Dumnezeu este să
fie binecuvântat de tatăl său pământesc care la crescut. Un tată investeste
identitate și binecuvântare în fiul său. Un tată se va modela după Tatăl
nostru ceresc, care i-a spus acest lucru Fiului Său:
Si din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu
preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea”. — Matei 3:17
Unui fiu care învaţă să aibă încredere și să se supună unui tată evlavios îi va
fi mai ușor să aibă încredere și să se supună Tatălui său ceresc. Pentru cei
care nu au avut un tată evlavios sau nu au avut tată, acest loc poate fi
furnizat de un model de rol masculin evlavios, cum ar fi pastorul sau
învăţătorul. Îl vedem pe Pavel funcţionând în această calitate cu Timotei:
Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai
înainte despre tine, este ca prin ele să te lupţi lupta cea bună
— 1Timotei 1:18
Timotei fiind fiul lui Pavel s-a bazat pe primirea de către Timotei a
instrucţiunii și a Spiritului care era în Pavel. Legătura strânsă dintre ei a fost
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o tărie și o încurajare pentru Timotei pentru a-l ajuta să lupte în bătăliile
Domnului.
Revenind la principiile de a cere permisiunea de a lua mâna unei
domnișoare în curtare voi împărtăși o parte din experienţa mea.
Domnul Isus Hristos a intrat în viaţa mea într-un mod puternic când aveam
18 ani. Bucuria de a avea încredere și de a crede că păcatele mele au fost
iertate mi-a adus o alinare extraordinară. Am găsit atâta bucurie citind Biblia
și cărţile spirituale care m-au învăţat despre Hristos. Am găsit în Hristos o
exhaustivitate care mi-a satisfăcut sufletul. Pentru o vreme am lăsat
deoparte gândul de a fi căsătorit. Am vrut doar să împărtășesc bucuria pe
care am găsit-o în Hristos. Domnul Isus a fost cel care m-a condus printr-o
serie de circumstanţe pentru draga mea soţie.
La vârsta de 24 de ani, am luat parte la organizarea unui program de
sănătate căci am dorit să adaug munca de sănătate la misiunea de
evanghelizare. La acest program de formare o doamnă mai în vârstă a
întrebat "nu există nici o tânără domnișoară în jurul tău de care eşti
interesat?" Am spus că am fost complet mulţumit în relaţia mea cu Hristos.
M-a presat un pic mai mult. Nu există nici o domnișoară cu care să vă placă
să discutaţi subiecte biblice? M-am gândit o clipă și Lorelle mi-a venit în
minte. Am indicat că a existat una care a arătat un interes real în Scripturi și
dorinţa de a săpa mai adânc în Cuvântul lui Dumnezeu. M-a îndemnat să o
contactez și s-o invit să adâncească prietenia. Metoda ei a fost directă, dar
acest lucru este destul de comun pentru femeile europene, și a fost ceea ce
am avut nevoie pentru a mă motiva să caute un companion.
Am sunat-o pe Lorelle, care lucra la acea vreme la un centru de bătrâni și cu
dizabilităţi din partea de sud a Orașului Brisbane. Ea a fost foarte fericită
pentru că ea a avut un interes în mine de ceva timp. Am început să
petrecem timp împreună, dar m-am simţit convins că nu ar trebui să o ating
ţinând-o de mână, îmbrăţișând-o sau sărutând-o. Am fost sub convingerea
că o legătură spirituală în Hristos ar trebui să fie dezvoltată mai întâi. Îi
mulţumesc Domnului pentru că mi-a dat aceste impresii din studiul meu
asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă o relaţie nu poate sta doar pe
împărtășirea lucrurilor spirituale, atunci nu are o adevărată fundaţie
spirituală pe care să crească.
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Lorelle a crescut într-o casă în care îmbrăcarea senzuală și machiajul au fost
complet evitate. S-a îmbrăcat într-o manieră simplă și modestă. Nu era în
băgăreaţa sau cochetă. Ea nu a acţionat într-un mod excesiv de glumeţ sau
prost gust. Ea nu medita la lucruri triviale sau frivole. Am găsit aceste
trăsături foarte atractive. Astfel, principalul lucru care m-a atras la ea a fost
dragostea ei pentru Dumnezeu și Cuvântul Său. Aceasta a fost și este baza
prieteniei noastre. Dragostea pentru Dumnezeu și Cuvântul Său.
Din principiile pe care le învăţasem în cuvântul lui Dumnezeu nu am căutat
să petrecem timp împreună doar pentru a ne distra pe noi înșine; am vrut
să fim o binecuvântare pentru comunitatea din jurul nostru. Am participat
la programe de evanghelizare în biserică, am cântat în cor împreună și am
făcut diverse alte lucruri conectate cu biserica.
Prietenia noastră a început să se dezvolte destul de bine, când Satana și-a
exercitat influenţa și a încercat să rupă relaţia. Din păcate, trecutul meu a
implicat vizionarea a o mulţime de filme despre bărbaţi și femei care nu
iubesc pe Dumnezeu. Am dezvoltat în carnea mea dorinţa pentru o femeie
care a fost seducătoare în natură și îmbrăcată într-o manieră senzuală.
În viaţa mea de rugăciune, m-am rugat pentru ca aceste lucruri să fie
eliminate. Am încetat să mă uit la filme și televiziune, dar seminţele plantate
în mine din anii mei adolescenţi încă mai aveau o influenţă. Am fost presat
cu gânduri de frumuseţe fizică exterioară, așa cum este exprimată de lume.
Asta m-a făcut să mă îndoiesc de direcţia prieteniei noastre. Din păcate, am
cedat presiunii pe care satana o aplica și am sunat-o pe Lorelle și i-am spus
că vreau să pun capăt relaţiei. Evident, acest lucru a rănit-o și îmi pare rău
pentru egoismul care l-am manifestat.
Ca răspuns la acestea Lorelle căutat pentru confort în Cuvântul lui
Dumnezeu, și a găsit acest pasaj:
Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va
lucra, — Psalm 37:4-5
Una dintre sensurile cuvântului desfătare este "a fi moale și flexibil." Ea a
hotărât să fie lut moale și flexibil în mâinile Olarilor și să fie modelată de El
prin acest proces.
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Nu s-a enervat, dar prin lacrimi a crezut această promisiune. În întunericul
acestui moment, frumuseţea caracterului ei a strălucit. Ca răspuns la
rugăciunea ei, Spiritul lui Isus a venit la mine în timp ce eu eram în rugăciune
și mi-a vorbit foarte direct: "Dacă te întorci de la această doamnă, vei muri."
Am fost speriat. A fost un avertisment dur, dar în inima mea am știut că a
fost adevărat. Știam că eram influenţat de dorinţele carnale mai presus de
lucrurile spirituale și am realizat veridicitatea acestui avertisment.
Mi-am mărturisit păcatul și am contactat-o din nou pe Lorelle și i-am cerut
iertare pentru nebunia mea. M-a iertat cu amabilitate. Nu au existat cuvinte
furioase; nu a existat nici o răzbunare pentru ceea ce am făcut. Aceasta este
adevărata frumuseţe a caracterului și am recunoscut-o.
Lorelle și cu mine am fost implicaţi în evanghelizare la biserica noastră
locală. Am fost un lider de echipă al unui grup care a făcut studii biblice.
Lorelle și cu mine gătim o masă, îi invitam pe alţii să vină la ea acasă și apoi
studiam Biblia cu ei. Am început să cântăm împreună și am înregistrat
câteva cântece scripturale împreună.47
După ce am petrecut timp împreună timp de aproximativ 3 luni, am decis
să vizitez pe părinţii lui Lorelle. Locuiau într-un alt oraș la 12 ore de mers cu
mașina de noi. Când am vizitat, am profitat de ocazie pentru a vizita o
persoană pentru studiu biblic, care locuia, de asemenea, în Sydney. Ea a fost
o însoţitoare de zbor și a arătat un anumit interes în ceea ce am studiat în
Biblie. Lorelle și cu mine ne-am dus să ne întâlnim cu ea la părinţii ei acasă.
Am vizitat acolo o dată sau de două ori înainte și am cunoscut părinţii
acestei domnișoare. Când am ajuns, domnișoara nu era acolo. Am sunat-o
și era în alt loc. M-a întrebat dacă pot veni, dar singur Nu eram sigur de asta,
dar părea tulburată. Lorelle a stat cu părinţii ei în timp ce eu m-am dus s-o
ajut. Când am ajuns am găsit-o într-o încurcătură emoţională. I s-a întâmplat
ceva groaznic în timpul în care fusese în Bali. Am încercat s-o consolez cu
Scriptura și rugăciune.
În același timp, Lorelle s-a întors acasă la părinţii fetei, primind indicii blânde
că își doresc ca fiica lor să aibă o relaţie cu mine. Acest lucru a fost, evident,
destul de dureros. M-am întors la scurt timp după aceea, și în timp ce
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călătoream spre casă mi-a spus ce s-a întâmplat. M-am simţit prost. Mi-a
spus că i-a fost greu să asculte cât timp nu eram acolo, și gândindu-se la
mine mângâind pe cealaltă fată. Apoi, ea a vorbit cu convingere: "Dar dacă
acest lucru a ajutat-o să se apropie de Dumnezeu, atunci a meritat." Am fost
uimit. Cele mai multe femei am întâlnit ar afișa un anumit nivel de gelozie
și apoi ar vorbi cuvinte de vină într-o situaţie ca asta. Când s-a manifestat în
acest fel, am știut imediat că aceasta era fata cu care ar trebui să mă
căsătoresc. Ea a arătat o încredere atât de trainică în Domnul cu privire la
mine, încât am fost profund impresionat.
I-am spus că intenţionam să vorbesc cu tatăl ei și să-i cer permisiunea să fac
următorul pas în relaţia noastră. Ministrarea morţii48 pe care a primit-o i-a
adus harul mult mai din belșug.
Am menţionat anterior că am fost sub convingerea de a nu o atinge pe
Lorelle până când am dezvoltat o relaţie spirituală. O parte din motivul mea
pentru acest raţionament a fost că Lorelle a fost sub tutela tatălui ei. ea îi
aparţinea, orice încercare a mea de a o atinge într-un mod de a dezvolta o
relaţie fără aprobarea tatălui ei ar fi fost furt.
Aveam nevoie de aprobarea tatălui ei să fac următorul pas în curte înainte
să o pot ţine de mână. Mă bucur că am urmat acest sfat. Atingerea fizică
între un cuplu crește nivelul de dopamină în organism și dă un sentiment
minunat de bine. Un tată trebuie să știe că fiica lui va fi îngrijită înainte ca
legătura fizică și chimică să aibă loc într-un cuplu.
Există unii care susţin ideea că un cuplu nu ar trebui să se atingă deloc
înainte de a se căsători. Fiecare cuplu ar trebui să urmeze convingerile lor
personale. După înţelegerea mea a Modelului Divin, spiritualul începe să se
manifeste în fizic. Dacă un cuplu are un puternic sentiment de alinare în
Tatăl lor ceresc și mănâncă și beau sănătos și într-un mod disciplinat, atunci
ei au o bază spirituală și nu trebuie să întârzie semne fizice de afecţiune
până la nuntă.
Acest lucru exclude în mod evident actul sexual și atingerea fizică, care este
în forma ademenitoare de preludiu care duce la relaţii sexuale. De
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asemenea, exclude îmbrăţișări frontale complete reciproc în cazul în care
pelvisul este atinge pelvisul sau fiind uniţi la solduri cum se spune. Aceste
acţiuni pun oamenii în poziţii vulnerabile și îi permit lui Satan să-i ispitească.
În relaţia de căsătorie astfel de îmbrăţișări se simt bine prin eliberarea de
dopamina si ocitocină, dar în afara căsătoriei aceste sentimente pot duce
cu ușurinţă la curvie în cazul în care o persoană nu este puternic conectat
la Dumnezeul nostru reconfortant sau este încă nou în înţelegerea lor de
adevăr.
Pentru a menţine lucrurile în context, mai presus de toate, bărbaţii trebuie
să aibă permisiunea gardianului femeii. Acum, dacă o persoană a trăit o
viaţă anterior imorală și are slăbiciuni mari în acest domeniu, atunci nu
atinge la orice nivel până la nunta , aceasta ar putea fi cel mai bun sfat. Dar
dacă cineva este încă de această mentalitate, atunci va trebui să-și pună
întrebarea dacă persoana a găsit confortul lor în Tatăl și Fiul Său. Astăzi trăim
într-o lume păcătoasă, și cât mai mulţi oameni au trăit vieţi păcătoase,
atunci dacă o persoană încă se luptă cu excitare pur și simplu prin atingere,
atunci să fie înţelept și să nu se atingă deloc până când a pecetluit relaţia
prin căsătorie. Vorbesc asta doar cu permisiunea, dar nu prin poruncă.
Revenind la povestea noastră de curtare, am fost un pic nervos de această
conversaţie pe care a urmat de a o avea cu tatăl lui Lorelle. Era un om liniștit
și blând și m-am rugat pentru înţelepciune cu privire la ce să-i spun. I-am
spus că am fost foarte apreciativ de fiica lui și că ea a fost un dar pentru el și
soţia lui. I-am spus că toate lucrurile fiind așa cum erau în acel moment, că
aș vrea să mă căsătoresc cu fiica lui cu permisiunea lui. I-am promis că voi
avea cea mai bună grijă de ea pentru el. Mă uit înapoi acum și mă minunez
de harul lui Dumnezeu pentru a pune aceste cuvinte pe buzele mele. Chiar
în timp ce scriu, stârnește emoţii profunde de recunoștinţă faţă de
Dumnezeu pentru că mi-a spus ce să spun și ce să fac.
Tatăl lui Lorelle nu a spus nimic pentru ceea ce părea a fi o eternitate. Am
început să-mi fie puţin frică de răspunsul lui. Dar apoi a zâmbit cu lacrimi în
ochi, spunând că am avut cu siguranţă permisiunea lui și el mi-a dorit bine.
Am făcut un legământ cu el pentru protecţia și siguranţa fiicei sale.
Înţelegerea a fost între noi. M-am gândit adesea la acest acord pe care l-am
făcut cu el și la responsabilitatea mea faţă de fiica lui. Am hotărât că în orașul
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ceresc îi voi prezenta socrului meu pe fiica sa și îi voi spune că, prin harul lui
Dumnezeu, mi-am ţinut promisiunea de a avea grijă de ea.
Nu am înţeles implicaţiile complete ale acestui act la momentul respectiv,
dar acum îmi dau seama că acesta este modul în care rodnicia trece de la o
generaţie la alta; un legământ între un tată și un viitor fiu, este un legământ
de a avea grijă de fiica sa preţioasă. Plâng de bucurie în timp ce contemplez
ecourile legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Fiul Său pentru a avea
grijă de fiica Sa, de biserică și de hotărârea lui Hristos de a-I prezenta fiica
Tatălui și de a-I spune: "Am avut grijă de fiica ta, ţi-o prezint cu bucurie".
Deci, vă spun bărbaţilor care căutaţi o soţie: trebuie să faceţi un legământ
cu tatăl sau tutorele unei femei că veţi avea grijă de ea. Doamnelor le spun
că în mod ideal ar trebui să ai un tată sau un tutore bărbat în viaţa ta, unul
pe care îl știi care te iubește și are grijă de tine și iţi dorește cât mai bine.
Dacă nu aveţi un tată sau o rudă de sex masculin, atunci pastorul sau un
vârstnic din biserică poate acţiona în această calitate. Să fie un legământ
făcut între tată și fiu pentru salvarea miresei. Acest lucru vă va binecuvânta
de multe ori peste dacă faci acest lucru.
Un alt lucru de reţinut în curte este să nu petreceţi o mulţime de timp
singuri, mai ales pe timp de noapte. Petreceţi timp în comunitate cu alţii
sau cu alţii din jur. Dacă stai până târziu în noapte singur devine mai greu
pentru lobul frontal să funcţioneze corect, și luarea deciziilor pot fi afectate
și alegeri greșite făcute. Cuplurile mai noi vor sta singure într-o cameră
vorbind până la ora 2 dimineaţa. Nu e înţelept să faci asta. Relaţiile bune nu
trebuie grăbite. Nu trebuie să te pui în situaţii vulnerabile pentru a crește în
prietenia ta.
Nicio discuţie despre curtare nu este completă fără a spune povestea
căutării unui tovarăș al lui Avraam pentru Isaac. Isaac nu s-a bazat pe
raţionamentul și impulsurile sale pentru a-și găsi o soţie. A avut încredere în
anii de experienţă ai tatălui său pentru a-și găsi o soţie. Un bărbat ar trebui
să se consulte cu tatăl și mama lui în legătură cu o viitoare soţie. Vor vedea
lucruri pe care el nu le poate vedea. Cei mai mulţi tineri în lipsa lor de
experienţă văd adesea doar o faţă destul de tânără și o formă corporală care
îl poate fermeca; acest lucru este cu siguranţă valabil pentru fiecare om
neconvertit. Doamnelor, atunci când un bărbat vă caută mâna, stabiliţi dacă
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îl iubește pe Hristos în primul rând. Tatăl sau tutorele tău te poate ajuta în
acest proces.
Unirea dintre bărbat și femeie ar trebui să fie un loc sigur unde alţii ar putea
găsi binecuvântare în această relaţie. Când reflectam la aceste lucruri atunci
când Lorelle și eu am considerat sa ne căsătorim, i-am spus Lorelle că ar
trebui să petreacă o săptămână separat să se roage și să mediteze cu privire
la disponibilitatea noastră de a lua acest pas. O uniune a vieţilor noastre ar
aduce binecuvântare Tatălui și Mântuitorului nostru? ar binecuvânta pe toţi
cei din jurul nostru și ar fi înălţător în faţa lumii?
Am fost presaţi să luăm în considerare aceste întrebări pentru că Lorelle
primise o cerere de a începe o slujbă în Sydney, orașul în care locuiau
părinţii ei. Trebuia să decidem dacă ne căsătorim și ne mutăm împreună.
Am fost respectat în biserica noastră locală și nu am fost sigur dacă ar trebui
să părăsesc munca mea acolo pentru sufletele de care am avut grijă. Așa că
am petrecut ceva timp despărţiţi. După trei zile de rugăciune și reflectând
asupra Cuvântului lui Dumnezeu, am primit un telefon de la o cunoștinţă
din Sydney care mi-a oferit un loc de muncă într-un domeniu pentru care
fusesem antrenat.
Am știut imediat că aceasta era mâna lui Dumnezeu care îmi dădea semnul
necesar că ar trebui să merg la Sydney. Am sunat-o pe Lorelle și i-am spus,
"Pune-ţi cea mai bună rochie; ieșim la cină în seara asta." A fost foarte fericită
să facă asta. Așa că în acea noapte i-am prezentat cererea mea în căsătorie
într-un legământ spiritual. Am întrebat-o:
"Ești dispusă să-ţi combini darurile și talentele cu ale mele pentru
proclamarea mesajului celui de-al treilea înger?"
Relaţia noastră de căsătorie se va baza pe predicarea Evangheliei către alţii.
A fost piatra de temelie a căsătoriei noastre în ultimii 26 de ani. Este o
uniune bazată pe angajamentul de a sluji altora cu binecuvântările și
mângâierea pe care le-am primit de la Tatăl nostru din cer. Binecuvântândui pe alţii, am fost binecuvântaţi minunat. Am călătorit pe unele drumuri
provocatoare împreună, dar Lorelle a fost ajutorul furnizat de Dumnezeul
meu tot drumul. Munca mea în Evanghelie este amplificată și încoronată de
mărturia caracterului ei blând. Așa cum se spune în proverbe:
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Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce
laude zicând: — Proverbe 31:28
Mă rog să fi distilat câteva principii pozitive dintr-o relaţie care are
binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne-am confruntat cu provocările noastre,
așa cum fac toate cuplurile în această viaţă, dar prin harul lui Dumnezeu am
fost capabili să le înfruntăm împreună. Sunt atât de recunoscător că Tatăl
nostru din cer mi-a ales soţia pentru mine. În timp ce savuram bucuria și
deplinătatea mea în Hristos, El a adus femeia la mine pentru a mi se alătura
în a-L lăuda pe Tatăl nostru și pe singurul Său Fiu născut.
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Căsătoria e pentru o viaţă întreagă. Angajamentele care sunt destinate
pentru o viaţă nu pot fi construite pe capricii, fetișuri sau dorinţe de confort
primite în afara Tatălui nostru iubit.
În capitolele anterioare am subliniat câteva principii cheie care vor fi bune
de rezumat în acest moment:
1.

Tatăl nostru din cer este prima noastră sursă de alinare și intimitate.
Acest lucru este pus la dispoziţia noastră prin Fiul Său.

2.

Căsătoria este modelată pe relaţia Dintre Tatăl și Fiul, pentru că noi
am fost făcuţi după chipul lor. Relaţia lor funcţionează în domeniul
altruist, dăruind, o dragoste agape. Geneza 1:26.

3.

Căsătoria funcţionează pe principiul rodirii spirituale și fizice.
Căutarea confortului în sex sau încercarea de a te face atractiv
pentru a fi dorit duce la o cultură de egoism, dependenta,
sterilitate, și în cele din urmă moartea.

4.

Fiecare persoană poartă o atmosferă în jurul lor. Atmosfera creată
în relaţia dintre soţ și soţie este moștenită de generaţia următoare.
O atmosferă de egoism va înmulţi, desigur, egoismul. O atmosferă
de dragoste, graţie și pace va înmulţi aceste atribute în generaţia
următoare.
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5.

Din moment ce omul a căzut prin păcat, nu este posibil ca un
bărbat sau o femeie să fie altruist fără Spiritul lui Hristos. Trebuie să
primim Spiritul lui Hristos în fiecare zi pentru a fi iubitori, milostivi,
graţioși și buni.

6.

Sabatul este o zi specială de odihnă în care ni se dă în mod liber o
dublă binecuvântare a Spiritului lui Hristos pentru a fi asemenea lui
Hristos. Această binecuvântare de Sabat este amplificată în
calendarul Lunilor Noi și al Sărbătorilor. Pe măsură ce ne întoarcem
la Dumnezeu în aceste momente, recunoscând nevoia noastră de
Spiritul Său, vom primi în conformitate cu dorinţa noastră de a cere
în aceste momente.

7.

Se face un legământ de căsătorie între tatăl sau tutorele unei femei
că ea va fi îngrijită de viitorul soţ.

8.

Legământul căsătoriei dintre soţ și soţie trebuie să fie o
binecuvântare unul pentru celălalt și pentru cei din jurul lor.
Căsătoria oferă o oportunitate pentru alţii să vină și să ia parte la
dragostea, bucuria și pacea din acea casă.

9.

Așa după cum suntem făcuţi după chipul lui Dumnezeu și al Fiului
Său, femeia va moșteni în mod natural tot ce posedă prin
intermediul bărbatului. Când această moștenire va fi recunoscută
atât de soţ, cât și de soţie, soţul își va recunoaște datoria de a avea
grijă de soţia sa, iar soţia își va asuma poziţia ei de recunoștinţă și
supunere faţă de soţul ei într-un mod similar cu cel pe care Hristos
îl face Tatălui Său (1 Corinteni 11:3). Pentru mai multe pe acest
principiu a se vedea broșura Dragoste originală și cartea Viaţa
contează disponibile la tatăliubirii.com

10.

Când dragostea operează în inimile soţului și soţiei, nu va exista
forţă, cereri, constrângere, manipulare, ţipete sau orice formă de
abuz. Toate acestea sunt manifestări ale egoismului.

În ultimii 25 de ani, consiliind cupluri în dificultate conjugală, accentul
copleșitor al frustrării lor este că cealaltă parte nu face ceea ce trebuie.
Subliniind defectele partenerului în tonuri frustrate nu rezolvă problema, ci
mai degrabă va exacerba problema.
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Dacă există un principiu pe care l-aș putea împărtăși cu soţii, este acela de
a măsura puterea cuvintelor tale:
Moartea și viaţa sunt în puterea limbii: și cei care o iubesc vor
mânca rodul ei. — Proverbe 18:21
Dacă vedeţi o problemă în soţia voastră, duceţi-o domnului și rugaţi-vă
pentru ea fără să spuneţi nimic. Rostiţi cuvinte de încurajare și
binecuvântare în viaţa ei. Trebuie să știe că o apreciezi pe deplin și că ai grijă
de ea. Cu cât o femeie a avut un trecut mai tulburat, cu atât mai multă
tandreţe și răbdare vor trebui arătate. Acest lucru necesită adesea efortul de
a purta crucea ta și de a-L urma pe Isus. Acest lucru necesită negarea de
sine și numai Isus vă poate oferi acest lucru.
De fiecare dată când le spunem cuvinte dure soţiilor noastre, le blestemăm.
Atmosfera de tensiune și frustrare o face pe soţie să se simtă inutilă și
condamnată. Acest lucru va duce la represalii și comportamente
autodistructive.
În generaţia în care am fost crescut, femeile erau de obicei mai concentrate
pe o casă ordonată decât bărbaţii. Pentru soţii, ofer un sfat nu te aștepta ca
soţul tău să fie automat la fel de ordonat în jurul casei ca și tine. Mulţi bărbaţi
nu au fost instruiţi în îndatoririle interne. Cu siguranţă eu nu am fost. A fost
nevoie de timp și practică pentru mine să-mi amintesc sa pun prosopul
meu corect și de a face alte lucruri în baie pentru a păstra lucrurile in ordine.
Dacă vă exprimaţi frustrarea și furia faţă de soţul dumneavoastră pentru
acest lucru, îi vei consolida comportamentul său și, ca răspuns la
resentimentele tale el va eșua din nou și din nou. Schimbarea necesită
dragoste, răbdare, credinţă și bunătate.
Un alt lucru să luaţi în considerare este de a păzi casa ta de influenţe care ar
putea afecta comunicarea dintre voi. Muzica, filmele, cărţile și jocurile care
vin din lume aduc cu ele o atmosferă corespunzătoare. Dacă aveţi aceste
lucruri în casa voastră se creează o ruptură care permite Satanei și îngerilor
săi să confunde și să enerveze atât soţul și soţia. Satana caută întotdeauna
să distrugă o căsătorie fericită pentru că, procedând astfel,, aduce
dezonoare lui Dumnezeu și Fiului Său. Orice film care vine de la Hollywood
va aduce o influenţă greșită în casa ta. Orice program TV care prezintă
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imoralitate, crimă, violenţă, și limbaj murdar va crea o încălcare în casa ta.
Aceste lucruri pot fi atât de subtile în influenţa lor, dar ele vă va provoca
multe probleme.
Îţi faci griji că nu ai destui bani să trăiești? Amintiţi-vă cuvintele lui Hristos:
De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă
ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă
cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi
trupul, mai mult decât îmbrăcămintea?. Uitaţi-vă la păsările
cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic
în grânare, şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu
sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? . Şi apoi, cine dintre voi,
chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea
lui? . Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare
de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a
îmbrăcat ca unul din ei. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu
iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în
cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin
credincioşilor?. Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau:
‘Ce vom bea?’, sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’. Fiindcă toate aceste
lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi
trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi
neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va
îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei. — Matei 6:25-34
Este nevoie de un efort să nu vă faceţi griji despre astfel de lucruri. De multe
ori am avut nevoie de a merge pe genunchi și a mă ruga până când simt ca
stresul dispare. Tatăl nostru din cer va avea întotdeauna grijă de noi dacă Îl
întrebăm. Uneori, vom fi conduși pe căi dificile din cauza orbirii noastre faţă
de lucrurile pe care le facem și care îi permit lui Satan să ne hărţuiască și să
ne facă rău. Dacă știţi că Tatăl nostru este mereu milostiv, atunci știţi că
urechea Sa este întotdeauna atentă la rugăciunile voastre. Poate dura mult
timp ca lucrurile să se schimbe, dar credinţa crește în timpul așteptării. Un
ultim gând pe această temă pe care o știţi bine:
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Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului, căci
bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul
Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Şi, după cum Biserica este supusă
lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate
lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos
Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a
curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea
Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva
de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi
iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte
nevasta se iubeşte pe sine însuşi. — Efeseni 5:22-28

– 131 –

– 132 –

CAPITOLUL 18

Divorț si recăsătorie
Ratele ridicate de divorţ care au loc în societăţile noastre de astăzi este încă
o dovadă de orbire la slava caracterului lui Dumnezeu de dragoste. În
Statele Unite există un divorţ la fiecare 36 de secunde sau 876.000 de
divorţuri pe an. În aceeași ţară, 42% din primele căsătorii se termină cu
divorţul. Pentru cei care caută pășuni mai verzi într-o a doua căsătorie,
lucrurile se înrăutăţesc: 60% din căsătoriile secundare se termină în divorţ și
73% din căsătoriile terţe se termină în divorţ. 49 Enumerate mai jos sunt ţările
cu cele mai mari rate de divorţ din lume:
1.
2.

50

Federaţia

Rusă

68%

11.

Moldava

52%

65%

12. Statele Unite ale Americii 49%

3.

Suedia

64%

13.

Ungaria

46%

4.

Letonia

63%

14.

Canada

45%

5.

Ucraina

63%

15.

Norvegia

43%

61%

16.

Franţa

43%

6.

Republica

7.

Belgia

56%

17.

Germania

41%

8.

Finlanda

56%

18.

Olanda

41%

9.

Lituania

55%

19.

Elveţia

40%

53%

20.

Islanda

39%50i

10.
49

Belarus

Regatul

Cehă

Unit

www.mckinleyirvin.com/family-law-blog/2012/october/32-shocking-divorce-statistics/
http://divorce.com/worldwide-divorce-statistics/
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Divorţul este destul de traumatic pentru cupluri, dar pentru copiii născuţi
într-o familie de divorţ efectele sunt devastatoare. Am discuta mai multe
despre impactul asupra copiilor în cartea războaiele Identităţii disponibila la
tatăliubirii.com.
În cazul în care o căsătorie este dedicata dorinţei lui Dumnezeu pentru
rodnicie, atunci ideea de divorţ garantează distrugerea generaţiei
următoare, mai ales în cazul în care divorţul se întâmplă în timp ce copiii
sunt încă acasă. Știind acest lucru, un cuplu îl va căuta cu sinceritate pe
Domnul pentru a evita divorţul.
Biblia vorbește despre acest subiect. Este interesant să comparăm cuvintele
lui Moise cu cuvintele lui Hristos.
Când cineva îşi va lua o nevastă şi se va însura cu ea şi s-ar
întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a
descoperit ceva ruşinos în ea, să-i scrie o carte de despărţire şi,
după ce-i va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui.
— Deuteronom 24:1
Cuvintele lui Moise par foarte dure până când Hristos interpretează pentru
noi înţelesul lor:
„Pentru ce dar”, I-au zis ei, „a poruncit Moise ca bărbatul să dea
nevestei o carte de despărţire şi s-o lase?” Isus le-a răspuns: „Din
pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi
nevestele, dar de la început n-a fost aşa. — Matei 19:7-8
Isus ne dezvăluie că divorţul este pentru cei ale căror inimi sunt întărite.
Moise nu a scris această lege ca principiu al vieţii; el a scris-o sub inspiraţia
lui Dumnezeu pentru a reflecta duritatea inimilor oamenilor. Legea lui
Moise conţine multe porunci care, ca o oglindă, reflectă duritatea inimilor
oamenilor, deoarece Legea este o oglindă pentru a arăta omului păcatele
sale. Iată un alt exemplu de duritate a oamenilor:
La înviere, nevasta căruia din cei şapte va fi ea? Fiindcă toţi au
avut-o de nevastă.” Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru
că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.
— Deuteronom 22:28-29
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Acest lucru a fost scris din cauza durităţii inimilor oamenilor, dar de la
început nu a fost așa. Ar trebui ca o femeie să fie măritată cu un bărbat care
a violat-o? Acest lucru ar fi de neconceput crud și dur pentru femeie.
Această poruncă într-o oglindă vorbește oamenilor în limba lor pentru a
face ca gândirea lor păcătoasă să abundă (Romani 5:20). De asemenea,
spune bărbaţilor: Dacă violează o femeie, atunci el va trebui să devină
responsabil pentru ea. Acesta acţionează ca un factor de descurajare pentru
bărbaţi, dar reflectă, de asemenea, duritatea bărbaţilor și a comunităţii,
gândind că prin forţă sexuală el poate obţine posesia femeii. Nu exista
ajutor social sau pensie de la stat în acele zile, așa că atunci când o femeie
era exploatată sexual, niciun alt bărbat n-ar mai fi vrut-o. Cine ar avea grijă
de ea? Pentru un bărbat să violeze o femeie știind toate aceste lucruri, ar fi
foarte egoist si dezvăluie duritatea inimii sale. Nu este o mentalitate de
rodnicie, ci de moarte. Atmosfera unei case într-o astfel de relaţie duce doar
la moarte și tristeţe pentru copiii născuţi acolo.
Biblia este clar despre ceea ce Dumnezeu crede de divorţ:
Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul
lui Israel, şi pe cel ce îşi acoperă haina cu silnicie, zice Domnul
oştirilor. De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu fiţi
necredincioşi! — Maleahi 2:16
Acestea sunt cuvinte puternice și pe bună dreptate. Divorţul nu este un
principiu al rodniciei, ci al tristeţii, sterilităţii, bolii și morţii. Când un bărbat
sau o femeie alege să divorţeze, este pentru că ei nu mai au Spiritul lui Isus
care guvernează în inimile lor. Când Isus conduce în inima unei persoane,
ei nu vor căuta divorţul. Acest lucru nu împiedică divorţul, desigur, pentru
că este nevoie de ambele persoane în relaţie pentru a decide să ureze bun
venit lui Isus să conducă în viaţa lor. Dacă cineva refuză să onoreze căsătoria
și vrea să plece, atunci cel mai des partea rămasă este lăsată neputincioasă
să o prevină.
Divorţul este rezultatul natural al bărbaţilor și femeilor care caută confortul
lor primar într-o altă fiinţă umană. Când o femeie se simte neapreciată și
nedorită, ea este tentată să caute atenţia altor bărbaţi care îi vor spune
lucrurile pe care vrea să le audă. Bărbaţii o vor ademeni cu daruri și îi vor
spune că este frumoasă pentru că caută alinare prin sex. Adevărata alinare
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vine de la Dumnezeu doar prin canalele pe care El le-a stabilit. Nu există
alinare adevărată în curvie și adulter. După cum am menţionat în ultimul
capitol:
Dar căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu și neprihănirea Sa
și toate aceste lucruri vă vor fi adăugate. — Matei 6:33
Ce trebuie să facă o femeie într-o situaţie în care soţul ei devine violent? În
primul rând, ea trebuie să se roage pentru înţelepciune cu privire la propriul
comportament. Femeile pot fi violente cu limbile lor. Când o femeie strigă
la soţul ei într-un mod exigent și impunător, ea sădește seminţele de
violenţă. Dacă își minimalizează soţul și își bate joc de el în public, ea
seamănă seminţele violenţei. Cea mai rapidă cale pentru o femeie de a
aduce violenţă asupra ei este de a abuza verbal și emoţional soţul ei. Bărbaţii
urăsc să fie nerespectaţi.
Un om care nu a avut o copilărie bună sau a venit dintr-o casă divorţată va
găsi cel mai probabil o astfel de lipsă de respect copleșitor de dificil de a
face faţă. Realitatea tristă este că, dacă mama sa a fost verbal abuzivă cu
tatăl său, atunci el va fi atras în subconștient la femei abuzive verbal. Dacă,
ca femeie, îl luaţi pe Hristos și căutaţi să nu vă dezonoraţi soţul și sunteţi
supuse în spirit așa ar fi Hristos, și el încă vă lovește, trebuie să faceţi un pas
înapoi.
Nu există nici o scuză în nici un caz pentru a lovi o femeie. E o încălcare a
jurământului de căsătorie pe care l-ai făcut să-ţi iubești și să ai grijă de soţia
ta. O femeie care este lovită de soţul ei, sau chiar atunci când un soţ este
lovit de soţie, trebuie, și repet trebuie să caute un loc de refugiu pentru a
trimite un mesaj că acest comportament abuziv nu poate continua. În cazul
în care unul din soţi tolerează acest comportament, atunci el permite
celuilalt să continue abuzul lor. Atmosfera dintr-o casă în care un soţ își bate
partenerul este complet otrăvitoare pentru copii și, evident, toxică pentru
partenerul care suferă.
Dacă, de exemplu, un om dă dovadă de puţine remușcări sau deloc pentru
că și-a lovit soţia și încearcă să o învinovăţească pentru situaţie, când ea a
fost ca Hristos blândă în cuvintele ei, ea trebuie să caute refugiu. Aceasta
este o situaţie extrem de dificilă. Bătrânii și conducătorii comunităţii trebuie
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să o ajute aici. Deși înseamnă un potenţial conflict cu alţi bărbaţi, situaţia
trebuie abordată.
O femeie ar trebui să se separe fizic pentru o perioadă de timp de un soţ
care devine violent. Acest lucru, uneori, pare imposibil, dar atunci când
există o comunitate de susţinere, atunci ea ar trebui să caute aceste resurse
pentru a păstra căsătoria pe termen lung. Să rămâi într-o relaţie abuzivă
distruge încet viaţa spirituală a unei femei. Stresul, frica și bătaia fizică uzează
sufletul și, cu o legătură slăbită cu Tatăl nostru din cer, capacitatea de
recuperare devine imposibilă. Nu așteptaţi să fii lovit a doua oară. Rugaţi-vă
Tatălui nostru să vă ajute să găsiţi adăpost, astfel încât să vă puteţi regrupa
gândurile.
În prezent, 137 de femei în fiecare zi sunt ucise de partenerul lor sau fostul
partener în violenţa domestică. 51Această statistică este oribilă dincolo de
descriere. Câtă suferinţă eliberează aceasta în lume? Câtă agonie provoacă
acesta Mântuitorului nostru? În SUA, trei femei pe zi sunt ucise de partenerii
lor intimi. 52În Africa, această cifră ajunge la 50 de femei pe zi. Aceeași cifră
apare în Asia. În Franţa este o femeie la fiecare trei zile. 53În Australia este
una sau două femei pe săptămână. 54Aceste cifre sunt dovada unei lumi pe
cale să se autodistrugă. Societatea noastră nu poate continua să susţină
aceste statistici.
Din aceste motive, doamnelor, dacă vâ pasă de soţul vostru, trebuie să vă
refugiaţi. Dacă nu, s-ar putea să reacţionaţi sub epuizarea nervoasă, și s-ar
putea dovedi să fie distrugerea voastră. Furia care duce un bărbat să bată o
femeie este pur satanică.
Violenţa împotriva altui suflet este dovada sentimentului de neputinţă al
făptașului. Cei dintre noi de noi din casele creștine binecuvântate trebuie
să ne rugam pentru lume, și pentru Hristos, care suferă aceste evenimente
oribile în fiecare zi. Lumea are nevoie de o revelaţie a adevăratului caracter
51
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al lui Dumnezeu. Vă invit să citiţi cartea Agape, disponibilă la tatăliubirii.com
pentru a explora mai profund evidenţa biblică de un Dumnezeu cu
adevărat milostiv.
Ce ziceţi de o relaţie care nu este atât de violentă, dar în care nu există nici
o bucurie? Isus prezintă acest sfat:
S-a zis iarăşi: ‘Oricine îşi va lăsa nevasta să-i dea o carte de
despărţire’. Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, în afară
numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va
lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte. — Matei
5:31-32
Isus ne spune că singurul motiv pentru care un bărbat ar putea lua în
considerare divorţul de soţia sa este pentru că ea comite adulter. Cele mai
multe femei care sunt iubite și apreciate de către soţii lor sunt puţin
probabil să comită adulter, dar este întotdeauna posibil.
Simbolul adulterului este folosit pentru a descrie modul în care poporul lui
Dumnezeu acţionează faţă de El atunci când se închină altor zei. Hristos este
soţul spiritual al tuturor celor care fac parte din biserică:
Soţi, iubiţi-vă soţiile, așa cum Hristos a iubit și El biserica și S-a dat
pentru ea... — Efeseni 5:25
Acesta este un mare mister, dar vorbesc despre Hristos și biserică.
— Efeseni 5:32
Când Israelul s-a întors către alţi zei, adevăratul ei soţ a făcut apel la ea:
Dar, cum este necredincioasă iubitului său o femeie, aşa Mi-aţi
fost necredincioşi voi, casa lui Israel, zice Domnul! — Ieremia 3:20
Ești o soţie adulteră, care ia străini în locul soţului ei. — Ezechiel
16:32
Dumnezeu îl avertizează pe Israel în limba pe care o înţeleg, că vor suferi
pentru că L-au părăsit. Totuși, după toate acestea, Dumnezeu nu renunţă la
el. Ascultaţi cum vorbește Dumnezeu soţiei Sale capricioase – Biserica:
Trebuie să-ţi porţi, în adevăr, nelegiuirile şi urâciunile, zice
Domnul.’ Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ‘Îţi voi face
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întocmai cum ai făcut şi tu, care ai nesocotit jurământul, rupând
legământul! Dar Îmi voi aduce aminte de legământul Meu
făcut cu tine în vremea tinereţii tale şi voi face cu tine un
legământ veşnic. Atunci îţi vei aduce aminte de purtarea ta, te
vei ruşina când vei primi la tine pe surorile tale, mai mari şi mai
mici, pe care ţi le voi da ca fiice, dar nu pe temeiul legământului
făcut cu tine. Voi face legământul Meu cu tine şi vei şti că Eu
sunt Domnul, ca să-ţi aduci aminte de trecut şi să roşeşti şi
să nu mai deschizi gura de ruşine când îţi voi ierta tot ce ai
făcut’, zice Domnul, Dumnezeu.”. — Ezechiel 16:58-63
Acesta este modul în care Dumnezeu îi tratează pe cei care comit adulter
spiritual împotriva Lui. Vedem, de asemenea, femeia prinsă în adulter în
timpul lui Hristos. Isus nu a condamnat-o pentru păcatul ei. El a iertat-o în
mod liber pentru că a putut, ca cel care a făcut-o și a creat-o.
Atunci, S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât
pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu tea osândit?” 11 „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a
zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai păcătuieşti.”)
— Ioan 8:10-11
Dacă soţul sau soţia ta se vede cu un alt individ, ar trebui să-i condamni?
Isus nu a condamnat-o pe femeie când a căzut în adulter. Tatăl nostru nu
condamnă oamenii în niciun moment. Dar cei care păcătuiesc se vor
condamna pe ei înșiși și pe alţii:
Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci a lăsat toată judecata Fiului.
— Ioan 5:22
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece
lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 18 Oricine crede în El nu
este judecat, dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a
crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. — Ioan 3:17-18
Când partenerul tău se vede cu altcineva când ai făcut tot posibilul să fii
credincios, provoacă dureri imense. Această durere poate provoca furie și
amărăciune. Expresia amărăciunii nu ajută la reconciliere, ci doar intensifică
durerea. Tatăl nostru din cer se adresează acelora dintre noi care trec prin
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această vale întunecată și tristă. Vrea să fie confortul și sprijinul tău. Fără a
primi mângâierea Sa prin Hristos, este imposibil ca vindecarea să aibă loc în
relaţie. În aceste momente, gândiţi-vă la aceste versete:
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
— Matei 11:28
Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi
îngrijeşte de voi. — 1 Petru 5:7
Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei
proslăvi! — Psalm 50:15
Numai prin harul Duhului Sfânt poate trece o persoană printr-o încercare
ca aceasta. Este important să ne amintim că sunteţi preţioși pentru Tatăl
nostru și pentru Salvatorul nostru. Ei suferă cu tine când suferi. Când verși
lacrimi, ei plâng cu tine. Ei sufere să te vadă suferind.
Dacă l-aţi făcut pe preaiubitul nostru Tată sursa mângâierii voastre, atunci
este mai greu pentru alţi oameni să vă facă să vă simţiţi fără valoare. Dacă
iţi găsești confortul și valoarea în partenerul tău, atunci vei fi complet
spulberat.
Isus știe cum este să fii respins. Știe cum e să fii scuipat. El este bine calificat
pentru a-i alina pe cei care se simt copleșiţi. Dacă lași respingerea de către
partenerul tău să te copleșească, atunci vei deveni o altă persoană, o
persoană mai rea.
Cei mai mulţi oameni încearcă să se întărească pentru a opri durerea. Dar
dacă îţi întărești inima, vei pierde cel mai preţios lucru pe care îl ai: o inimă
tandră. Nu lăsa inima ta să fie întărită de Satana; să fie dată Mângâietorului,
Domnului Isus care vă poate umple cu putere, alinare și binecuvântări de
durată.
Dacă soţul tău se uită la filme porno? Șansele ca acest lucru să se întâmple
în societatea noastră tehnologică sunt foarte mari dacă există probleme în
relaţie. Un om care se uită la filme porno dă semne clare că Tatăl său ceresc
nu este primul său confort. El este într-o stare spirituală slăbită. Satana îl
copleșește cu ispita. Ţipând la el și spunându-i că e rău îi va crește vina dacă
mai are conștiinţă. Nu vorbi cu soţul tău cu mânie în inimă. Amintiţi-vă că
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bărbaţii nu gândesc ca femeile. Atașamentul lor emoţional este diferit. Este
un apetit și dorinţa de confort prin sex în minte. Dacă arăţi furie către el, îl
vei conduce mai adânc în aceste vicii.
Apelează la soţul tău să întrebe dacă aceasta este voia lui Dumnezeu. Chiar
dacă întrebarea pare o prostie, procesul de apel trebuie să fie luat. Întrebaţil cu blândeţe dacă este împăcat cu asta. Fii ca Isus cu el la cât de mult poţi
și poartă crucea prin rugăciune.
Isus ne spune că a privi o femeie și pofti după ea comiţi adulter. Vizionarea
porno este o încălcare a jurământului de căsătorie; încalcă cele Zece
Porunci.
Înapoi la începutul anilor 2000, atunci când internetul a început să ia loc,
am încercat de a instalez un filtru pe computerul meu pentru a preveni
imagini imorale. Am testat filtrul pe browser-ul meu și unele imagini au
venit. Curiozitatea a pus imediat stăpânire pe ea și am început să mă uit la
unele poze. După o scurtă perioadă de timp, am simţit un mare război în
mintea mea și am simţit nervii mei ca și cum au fost pe foc. Spiritul lui
Dumnezeu mă implora să nu merg pe această cale către iad. Războiul a fost
mare în inima și mintea mea. Știam că a fost ofensator pentru Tatăl meu din
cer și l-a rănit pe Mântuitorul meu. Pentru primele 5 minute Satana a
furnizat scuză că a fost ok pentru că am doar de testat filtrul. Când a ajuns
la 15 minute nu am mai putut folosi această scuză. Când am ajuns la o
jumătate de oră nu am putut continua; conflictul a fost prea mare și i-am
mulţumit Domnului pentru că m-a salvat de această cale distructivă.
Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul,
împotriva firii pământeşti; sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa
că nu puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu
sunteţi sub Lege. — Galateni 5:17-18
După acel scurt incident nu am îndrăznit să mă uit la așa ceva. M-am rugat
lui Dumnezeu pentru harul de a lăsa aceste lucruri în urmă, și El m-a ajutat .
Isus este Mângâietorul meu și asta ia pofta de pornografie. După cum am
indicat mai devreme, acesta este un război constant care cere unui om să
se supună lui Dumnezeu în fiecare zi și să ceară ca harul Spiritului să fie

– 141 –

MÂNGÂIETORUL

întărit în omul interior. Adevărul minunat al Scripturii este că Spiritul lui
Hristos poate locui în voi:
Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este
bogăţia slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în
voi, nădejdea slavei. — Coloseni 1:27
Prin Spirit avem mintea lui Hristos:
Căci "cine a cunoscut mintea Domnului ca să-l instruiască?" Dar
avem mintea lui Hristos. — 1 Corinteni 2:16
Mintea lui Hristos nu poftește după femei și nici nu vrea să se uite la filme
porno sau să se uite la imagini cu femei dezbrăcate sau îmbrăcate în mod
sugestiv. Această minte poate locui în noi ca oameni. Trebuie doar să cerem
Spiritul Său și să credem că îl vom primi. Rugaţi-vă fără încetare, spune
Biblia. Dacă vă simţiţi copleșit, examinaţi-vă dieta, muzica, și lucrurile pe care
le urmăriţi. Este imposibil să oprești aceste imagini dacă continui să privești
și să asculţi lucruri care permit acelor demoni să te ispitească în
perversiunea sexuală și imoralitate.
Pentru fiecare film porno un om privește el va fi obligat să dea cont de acest
lucru în ziua judecăţii. Nu că Dumnezeu ar face condamnarea; dar când
vedem dragostea altruistă a lui Dumnezeu și a lui Hristos manifestată, și apoi
o comparăm cu dorinţele noastre rele egoiste din interior, atunci imaginile
care au fost urmărite sau actele sexuale imorale care am fost angajaţi în, vor
atârna în jurul gâtului ca o piatră de moară pentru a zdrobi viaţa. Fugiţi la
Hristos și acceptaţi iertarea Sa acum, astfel încât să scăpaţi de propria
condamnare a voastră. Căci Isus ne spune clar:
Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură
măsuraţi, vi se va măsura. — Matei 7:2
Toţi cei care se pângăresc cu carnea altora își vor da seama în cele din urmă
că au violat fiii și fiicele preţioase ale Tatălui, care sunt, de asemenea, fraţii și
surorile lor spirituale. Dacă un astfel de om nu crede într-un Dumnezeu
milostiv care acum va ierta, atunci nu va fi nici o speranţă la sfârșit. Autocondamnarea va fi copleșitoare.
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Cine e liber să se recăsătorească? Aceasta este întrebarea arzătoare pe
multe minţi. Dacă soţul sau soţia ta e cu altcineva? Mulţi oameni care știu
ce spune Biblia speră în secret că partenerul lor fuge cu altcineva, astfel
încât acestea să poată fi liberi să se căsătorească cu o altă persoană. Aceasta
nu este o iubire agape; aceasta este egoismul. Unii își vor manipula chiar
partenerii și le vor face subtil viaţa grea, astfel încât să plece la altcineva.
Manipulatorul este apoi văzut ca fiind liber să se recăsătorească pentru că
nu au fugit. Se pare că sunt credincioși în ochii celor care se uită.
Dacă partenerul tău te părăsește pentru altcineva, așteaptă-L pe Domnul.
Epuizează toate căile posibile pentru a-și realiza greșeala. Cei care caută
imediat un alt partener după ce soţul/soţia pleacă nu acţionează conform
Spiritului lui Hristos. Dacă căutaţi alinare în Hristos, atunci nu trebuie să fiţi
în braţele sau sânul altuia.
Dacă partenerul tău divorţează de tine și se căsătorește cu altul, atunci
continuă să aștepţi o vreme. O inimă care este învineţită de o astfel de
respingere nu este gata să se recăsătorească. O astfel de inimă are nevoie
de dragostea tandră a lui Hristos pentru a putea fi pregătită pentru căsătorie
din nou. Ne amintim că cei care aleg să se recăsătorească au un risc
semnificativ mai mare de eșec al celei de-a doua căsătorii. O persoană are
nevoie de câţiva ani pentru a procesa un astfel de eveniment. Fă-l pe Hristos
mângâierea ta și vindecătorul tău, mai degrabă decât un alt bărbat sau o
altă femeie.
În aceste condiţii, este mai bine să fii pacient și constant în rugăciune. În
cazul în care soţul / soţia realizează eroarea lor, le puteţi restabili. Salvatorul
nostru a făcut asta pentru biserică. El a așteptat în timp ce biserica Sa se
comporta adesea ca o prostituată. Dacă v-aţi împiedicat și aţi căzut în
braţele altei persoane, dar nu aţi divorţat de primul soţ sau soţie și vă
recunoașteţi greșeala și o mărturisiţi, atunci vă puteţi revendica căsnicia,
mai ales dacă sunt implicaţi copii.
Mulţi își imaginează că atunci când o persoană comite cu intenţie adulter,
acesta este sfârșitul pentru ei. Dar până când partenerul tău credincios
divorţează de tine și se recăsătorește, există o oportunitate de reconciliere
și vindecare. Cheia aici nu este de a fi pripit pentru a începe o nouă relaţie.
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În cazul în care un bărbat sau o femeie comite adulter și divorţează de
primul soţ, ei nu au motive pentru recăsătorie cu o altă persoană. În cazul
în care soţul lor iniţial le-a iertat, atunci ei se pot întoarce. Dar dacă partea
credincioasă se căsătorește cu o altă persoană, partea ofensată rămâne
singur în confortul lui Hristos.
Desigur, cei mai mulţi oameni nu urmează acest sfat. Dar dacă am urma cu
credinţă acest sfat, atunci persoana credincioasa ar trebui să realizeze că,
dacă se recăsătoresc, își trimit fostul partener la o viaţă de celibatar.
Așa cum spune Biblia, Dumnezeu urăște divorţul. Cine vrea să facă lucruri
pe care Dumnezeu le urăște? De ce nu-i place? Este pentru că merge
împotriva celor mai bune intenţii pe care El le dorește pentru creaţia Sa.
Întoarcerea de la sfatul Său provoacă o mizerie și o suferinţă nespusă. Nu vă
întăriţi inimile în scrierea certificatelor de divorţ. Acesta nu este modul lui
Hristos de a rezolva lucrurile.
Dacă aţi trecut printr-un divorţ înainte de a fi creștin, Tatăl nostru nu vă
condamnă. Nu ai păcătuit în lumina adevărului biblic. Acest lucru nu
înseamnă că nu va fi nici o suferinţă; o casă care se confruntă cu divorţul
este foarte instabilă și plină de incertitudine din cauza provocărilor
relaţionale în curs de desfășurare care apar.
Există mai multe întrebări specifice care apar pe acest subiect. Am încercat
să stabilesc câteva linii directoare de bază și mă rog ca Dumnezeul tuturor
mângâierilor să vă dea înţelepciune în timp ce cugetaţi la aceste lucruri.
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Părinte singur
sau solo
Când a fost întrebat pe tema divorţului Isus a făcut o declaraţie interesantă:
Eu însă vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de
curvie, şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte şi cine ia de nevastă
pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.” Ucenicii Lui I-au zis:
„Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul şi nevasta lui, nu este de folos
să se însoare”. El le-a răspuns: „Nu toţi pot primi cuvântul acesta,
ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni care s-au
născut aşa din pântecele maicii lor, sunt fameni, care au fost
făcuţi fameni de oameni şi sunt fameni care singuri s-au
făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să
primească lucrul acesta să-l primească.” — Matei 19:9-12
Comentând acest pasaj, John Wesley a scris:
Există eunuci care s-au făcut eunuci de dragul împărăţiei
cerurilor- Fericiţi ei! care s-au abţinut de la căsătorie (deși fără a-o
condamna sau a-o dispreţui) pentru ca ei să poată merge mai
îndeaproape cu Dumnezeu! Cel care este capabil să-l primească,
lasă-l să-l primească - Această comandă graţioasă (pentru astfel
este fără îndoială, deoarece să spun, un astfel de om poate trăi
singur, nu spune nimic. Cine s-a îndoit vreodată de asta?) nu este
conceput pentru toţi oamenii: ci numai pentru cei puţini care sunt
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capabili să-l primească. O, lasă-o pe aceștia să-o primească cu
bucurie!
Vedem că Isus însuși a fost exact acest lucru. El a trăit o viaţă de
celibatar ca El sa se poată dedice să servească pe alţii complet.
Salvatorul nostru nu a lăsat un exemplu negativ asupra instituţiei
căsătoriei pentru că primul Său miracol a fost făcut la o nuntă.
Relaţia pe care Isus a susţinut-o tatălui a revelat caracterul complet al
mângâierii pe care El a primit-o de la Tatăl Său. La un moment dat, El a vorbit
despre a fi singur:
Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui,
şi pe Mine Mă veţi lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este
cu Mine. — Ioan 16:32
Isus putea îndura să fie respins de alţii pentru că încrederea Sa era în
dragostea Tatălui Său. Apostolul Pavel, care a predicat, de asemenea,
Evanghelia ca un om singur, 55 a spus următoarele:
Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la
Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul. — 1 Corinteni
7:7
Vedem că cei mai mari doi predicatori ai Evangheliei, Hristos și Pavel, erau
oameni singuri. Ce serviciu minunat pentru umanitate le-a fost dat.
Celibatul este o chemare specială de la Dumnezeu pentru serviciul omenirii.
Totuși, acest dar se bazează pe o credinţă iubitoare simplă în Tatăl și pe
încrederea în mângâierea Sa. Nu este dăruită magic, ci mai degrabă o
persoană răspunde la adevărul frumos al Tatălui nostru ceresc și îl slujește
pe Dumnezeu și pe Om în poziţia de celibatar.
Există mulţi astăzi care trăiesc vieţi singure. Mulţi suferă de singurătate și de
lipsa de intimitate. O parte din motivul pentru aceasta este că societatea
noastră în Occident a devenit mult mai izolată într-un sens comunitar.
Internetul cauzează multe persoane să comunice digital, mai degrabă decât
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Many believe Paul must have been married to be a member of the Sanhedrin or Jewish
leadership. His conversion to Christianity may have led to his singleness through being divorced
by his wife but this is not proved for certain.
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în grupuri. Prin tehnologie tot mai mulţi oameni sunt capabili să facă
lucrurile de la sine, fără ajutorul altora. Alţii au trecut printr-o experienţă de
căsătorie teribilă și se tem să fie într-o altă relaţie, dar ei încă doresc
companie cu alţii.
Celibatul este în creștere, potrivit rapoartelor recente. 56În 2017, 42% dintre
americani trăiau fără soţ sau partener, iar acest lucru a crescut de la 39% cu
un deceniu mai devreme. Familiile monoparentale reprezintă aproximativ
8% din populaţie. Aceste cifre sunt mai mari în ţări precum Australia,
Canada, SUA și Mexic; în aceste ţări cifra este de aproximativ 10%. Cifrele
sunt de aproximativ jumătate din acestea în locuri precum Elveţia,
Germania și Bulgaria, în jur de 5%.
Persoanele singure simt adesea un stigmat sau o rușine despre a fi singur.
Ea poartă adesea sentimentul că ai eșuat la viaţă într-un fel. Multe femei
care se despart de partenerii lor este greu să aibă un venit stabil în timp ce
cresc copiilor lor. Mulţi sunt forţaţi să intre în ajutor social ca urmare.
În noaptea recensământului din 2016, în Australia existau
aproximativ 959.000 de familii monoparentale, dintre care 82%
erau mame singure. Majoritatea părinţilor singuri cu copii sub
patru ani nu sunt în muncă remunerată. În schimb, ele sunt de trei
ori mai susceptibile de a trăi sub pragul sărăciei. Venitul lor
median de 974 dolari pe săptămână este de aproximativ
jumătate din cea a tuturor gospodăriilor. În total, aproximativ o
treime dintre părinţii singuri și copiii lor trăiesc în sărăcie, potrivit
Consiliului Australian al Serviciilor Sociale.57
În timp ce celibatul este prezentat ca un pozitiv în Scriptură, societăţile în
care trăim cei mai mulţi dintre noi găsesc foarte greu să trăiască o viată
singură viaţă. Presiunile economice ale democraţiilor occidentale înseamnă
că a trăi singur implică adesea dificultăţi financiare. Acest lucru poate duce
la depresie și inutilitate.
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Multe mame singure în astfel de situaţii pot deveni disperate pentru a găsi
un partener pentru a supravieţui. Acest nivel de disperare sau depresie din
cauza circumstanţele lor poate crea efectul involuntar al unui tip de lepră
relaţională în cadrul unei comunităţi. Biserica este chemată să-i viziteze pe
cei fără tată și pe văduve sau pe cei singuri (Iacov 1:27), dar multe cupluri
căsătorite sunt puţin nervoase că aducă o singură persoană în familia lor
sau le permită să rămână în casa lor, deoarece nevoia lor ar putea afecta
negativ relaţia cuplului căsătorit.
Pentru cei care se luptă în căsătoria lor, teama de a aduce o persoană
vulnerabilă sau potenţial disperată în casa lor pune bariere pentru a ajuta
astfel de oameni. Oamenii singuri se simt adesea excluși în setările bisericii,
precum și sentimentul elementului de rușine pentru a fi singur atunci când
aceștia sunt dincolo de douăzeci sau treizeci de ani.
Comunităţile bisericii au o responsabilitate faţă de cei singuri dintre ei.
Există o nevoie mai mare de a-și deschide căminele pentru a-i invita în
părtășie. Există, de asemenea, o nevoie pentru mame de a primi adevărata
conducere spirituală de sex masculin și binecuvântare pentru copiii lor. Isus
oferă cel mai bun exemplu în acest sens:
I-au adus nişte copilaşi ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat
pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi
le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci
Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că
oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş cu
niciun chip nu va intra în ea!” Apoi i-a luat în braţe şi i-a
binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. — Marcu 10:13-16
Cel mai bun confort pe care îl poate primi un copil este să fie binecuvântat
de Isus. Mamele pot aduce această alinare copiilor lor în rugăciunile lor și în
vorbirea lor despre dragostea lui Dumnezeu și a Fiului Său. De asemenea,
ei îi pot binecuvânta în predarea Evangheliei. Dar acest lucru nu este
suficient pentru un copil. Ei au nevoie de binecuvântarea lui Isus pentru a fi
amplificată pentru ei prin munca de pastori și bătrânilor.
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Povestea de mai sus a lui Isus a fost o piatră de temelie a slujirii mele. Tatăl
nostru ceresc vorbește prin profeţii Săi despre dragostea și grija Sa pentru
cei fără tată și pentru văduve.
Un tată al celor fără grăsime, un apărător al văduvelor, este
Dumnezeu în sfânta Sa locuinţă. — Psalm lm 68:5
Domnul veghează asupra străinilor; El îi eliberează pe cei fără tată
și pe văduvă; Dar calea celor răi se întoarce cu susul în jos.
— Psalmi 146:9
Învaţă să faci bine; Caută dreptatea, mustră-l pe asupritor; Apărăi pe cei fără tată, pledează pentru văduvă. — Isaia 1:17
Primul confort de care are nevoie o persoană mai presus de orice altceva
este să știe că este un copil al lui Dumnezeu care este iubit de Tatăl lor din
cer. Una este să citiţi acest lucru, dar este un alt lucru să vi se vorbească și să
fiţi binecuvântaţi cu cuvintele Tatălui nostru din cer printr-un canal uman.
Este în acest scop că am scris cărţi cum ar fi Războaie de identitate, Viaţa
contează, Dragoste originală și Modelul divin al vieţii. Din acest motiv, căutăm
să ne adunăm împreună în timpul Sabatului, al Lunii Noi și al zilelor
Sărbătorilor în care Spiritul Tatălui nostru curge din abundenţă pentru a
chema oamenii să primească o binecuvântare, o binecuvântare precum cea
pe care Isus a dat-o pentru copiii care i-au fost aduși.
Pentru ca părinţii singuri sau solo să se simtă mângâiaţi și binecuvântaţi,
trebuie să existe în comunitate o structură care să-i binecuvânteze. Nu este
simplu ca cuplurile căsătorite să includă oamenii singuri în viaţa lor.
Trebuie să existe o abundenţă de binecuvântări în cadrul unei familii pentru
ca cei singuri să ia parte la acea binecuvântare, intrând astfel în odihnă și
fiind mângâiaţi.
Pentru ca acest lucru să aibă loc necesită o reconstrucţie a unei societăţi
care a fost decimată de decenii de asalt asupra unităţii familiei. Înapoi în
anul 2008 am vorbit cu niște prieteni despre viziunea mea pentru acest
proces de reconstrucţie. Am vorbit despre dorinţa de a construi o
comunitate în care soţii și soţiile intră într-o armonie a relaţiei care aduce o
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mare binecuvântare în casă. Din această binecuvântare, cei fără tată și
văduvele sau cei singuri ar putea veni să locuiască și să găsească alinare.
Acest întreg sistem comunitar este construit pe următorul pasaj din
Scriptură dat lui Avraam:
Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa
tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un
neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei
fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi
voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile
pământului vor fi binecuvântate în tine.” — Geneza 12:1-3
Casa lui Avraam a fost una mare. Avea mulţi servitori în familia lui. Casa lui a
fost un loc binecuvântat în care alţii ar putea găsi confort și comunitate.
Pentru a intra în acest sistem, Avraam a trebuit să lase în urmă sistemul
Babilonului. A trebuit să vină într-o altă ţară pentru a stabili acest sistem.
Astăzi suntem chemaţi să facem acest lucru, de asemenea. Trebuie să
părăsim sistemul Babilonului în modul în care sunt conduse relaţiile și să
intrăm pe canalul binecuvântării și mângâierii pe care Tatăl nostru l-a
conceput pentru noi. Am împărtășit partea de bază a viziunii mele pentru
acest lucru în cartea Viaţa contează, disponibil la tatăliubirii.com
În aceste ultime zile, Domnul trimite un mesaj de restaurare care va întoarce
inimile copiilor către părinţi și inimile părinţilor către copii (Maleahi 4:4-6).
Efectul acestei lucrări va fi după urmează:
Cei nenorociţi şi cei lipsiţi caută apă şi nu este; li se usucă limba de
sete. Eu, Domnul, îi voi asculta; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi
părăsi. Voi face să izvorască râuri pe dealuri şi izvoare în mijlocul
văilor; voi preface pustia în iaz şi pământul uscat în şuvoaie de
ape; voi sădi cedri, salcâmi, mirţi şi măslini în pustie; voi pune
chiparoşi, ulmi şi merişori turceşti la un loc în pustie, ca să vadă cu
toţii şi să ştie, să priceapă şi să înţeleagă că mâna Domnului a
făcut aceste lucruri şi Sfântul lui Israel le-a zidit. — Isaia 41:17-20
Acest sistem de binecuvântare este ancorat în Sabaturi. Prin sabaturi,
Mângâietorul, Spiritul lui Isus vine la noi și ne vindecă singurătatea, tristeţea
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și depresia. Ea trebuie să se manifeste prin familii pentru că, așa cum citim
mai sus, toate familiile de pe pământ trebuie să fie binecuvântate în
binecuvântarea lui Avraam.
În plus, calificările de conducere în biserica lui Dumnezeu depind de
capacitatea omului de a iubi și de a avea grijă de soţia și copiii săi.
Deci, un bătrân trebuie să fie un om a cărui viaţă este mai presus
de reproș. Trebuie să-i fie credincios soţiei sale. El trebuie să exercite
auto-control, să trăiască cu înţelepciune, și sa aibă o bună
reputaţie. El trebuie să se bucure de a avea oaspeţi în casa lui, și el
trebuie să fie în măsură să predea. Nu trebuie să fie un băutor greu
sau violent. Trebuie să fie blând, nu certăreţ, și să nu iubească
banii. El trebuie să-și gestioneze bine propria familie, având copii
care îl respectă și îl ascultă. Căci dacă un om nu-și poate conduce
propria gospodărie, poate avea grijă de biserica lui Dumnezeu?
— 1 Timotei 3:2-5 (NLT)
Dacă vă uitaţi cu atenţie la acest verset, veţi vedea că îngrijirea bisericii este
construită pe un om care este credincios soţiei sale și îi pasă cu dragoste de
ea și de copiii săi. În această casă oaspeţii pot veni și poate exista o biserică
formată în jurul acestei familii. Familiile iubitoare sunt cele care formează
apele de izvor ale unei comunităţi bisericești. Nu este un grad de la o
instituţie care face o un pastor; un pastor este cel care îl iubește pe Tatăl și
pe Fiul Său prin studiul său atent al Cuvântului lui Dumnezeu și în
binecuvântarea care există în casa sa, alţii pot veni și pot găsi umbră de
arșiţa lumii.
De aceea vorbesc cu soţii și soţiile. Dragostea voastră unul pentru celălalt
nu este pur și simplu să vă bucuraţi de voi și de copiii voștri. Puterea acelei
iubiri este să fie împărtășită cu cei fără tată și cu cei fără familie. Să căutăm
să invităm sufletele singure în casele noastre pentru a avea părtășie. Această
responsabilitate nu se poate baza pe una sau două familii.
Celor singuri le-aș spune: În primul rând, Tatăl nostru din cer vă iubește
foarte mult. Se gândește continuu la tine și tânjește să te consoleze. Dacă
sunteţi plini de bucuria care curge de la Dumnezeu prin Hristos, atunci
puteţi fi o binecuvântare. Dacă ești vesel, bun și iubitor, ai șanse mult mai
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mari să-ţi găsești sufletul pereche. Fie ca atmosfera din jurul tău să fie una
de bucurie, recunoștinţă și zel, temperată cu autocontrol și umilinţă.
Pentru o singură persoană care a fost divorţat de partenerul lor,
sentimentele de respingere le poate descuraja foarte mult. Descurajarea
poate duce la depresie, iar acest lucru creează o atmosferă în jurul lor, care
este una de respingere. E ca și cum le-ai pune un semn pe frunte pe care
scrie respinge-mă fără să spui un cuvânt. Nu este întotdeauna posibil ca o
persoană să iasă din întunericul de a fi singură, iar familiile ar trebui să
încerce să discearnă acest lucru și să-i ajute cu părtășie. În același timp, noi
toţi ar trebui să-L facem întotdeauna pe Domnul încrederea noastră. Dacă
ne lipsește compania, putem cere și crede că Domnul ne va oferi. Meditând
despre singurătatea noastră va crește probabilitatea de a fi singur. Așa cum
spune Biblia:
Cine îşi face mulţi prieteni îi face spre nenorocirea lui,
dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.
— Proverbe 18:24
O persoană care se plânge de a nu avea prieteni crește probabilitatea de nu
a avea nici unul. Pentru a avea prieteni avem nevoie de veselie și spirit
minunat, care va crește posibilitatea de prietenii.
În ceea ce privește mamele singure cu copii, lăsaţi-le să-și aducă copiii la
vârstnici pentru a fi binecuvântaţi. Mamele din timpul lui Isus L-au rugat să
le binecuvânteze copiii. Bătrânilor, căutaţi ocazii de a binecuvânta copiii
mamelor singure. Ei au nevoie de o influenţă masculină pozitivă în viaţa lor
pentru a le spune că Dumnezeu îi iubește. Ei trebuie să simtă mâna caldă
de îngrijire pe umărul lor cu cuvintele încurajatoare, "Tatăl nostru din cer te
iubește." Acestea sunt seminţe care dau roade vieţii.
Pentru taţii singuri ai copiilor, vă puteţi binecuvânta copiii în fiecare zi, dar
copiii dumneavoastră au nevoie și de o mamă. Biserica este simbolizată de
o femeie și este concepută pentru îngrijirea copiilor. Mamele din biserică le
pot oferi copiilor dragoste și afecţiune în plus pentru ca ei să știe că sunt
preţioși pentru Tatăl și Mântuitorul nostru.
Mai presus de toate, să ne amintim adevărul care spune: "Dumnezeul Meu
vă va satisface toate nevoile" și "Cereţi și veţi primi".
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Subiectul căsătoriei între persoane de același sex este o întrebare în mintea
a milioane de oameni din întreaga lume. În multe ţări este acum legal ca
bărbaţii să se căsătorească cu bărbaţi și femei pentru a se căsători cu femei.
Demografia variază de la o ţară la alta, dar se pare că există aproximativ 3%
la 4% din populaţie, care sunt în relaţii de același sex. 58Argumentul avansat
în favoarea homosexualităţii este în primul rând legat de libertatea de
exprimare, egalitatea în conformitate cu legea, și că este o trăsătură cu care
s-au născut.
Relaţiile între persoane de același sex au fost o crimă în multe ţări cu doar
decenii în urmă. Multe s-au schimbat în cadrul societăţilor noastre pentru a
fi incluzive faţă de cei care doresc să trăiască și să se exprime în acest fel.
În Australia a existat o controversă pe scară largă cu privire la această
întrebare din cauza faptului că un jucător de rugby de profil înalt, Israel
Folau, a declarat public că iadul așteaptă homosexualii cu excepţia cazului
în care se pocăiesc. În postarea sa online homosexualitatea a fost plasată pe
o listă cu hoţi, beţivi, adulteri, fornicatori și idolatri. Acest lucru a cauzat
jucătorul de rugby de milioane de dolari să-și piardă locul de muncă. El a
împărţit, de asemenea, naţiunea și a creat o mulţime de furie pe ambele
părţi ale problemei. Acesta este textul Bibliei din care Israel Folau a citat:
Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?
Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la
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idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei
lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost
spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele
Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.
— 1 Corinteni 6:9-11
Biblia prezintă un răspuns foarte direct la problema homosexualităţii.
Motivul pentru care multor oameni nu le place să prezinte aceste declaraţii
puternice ale Scripturii este pentru că pare atât de dur.
Majoritatea creștinismul ne învaţă că Dumnezeu va arde oamenii de vii
pentru vieţile lor păcătoase. Ne învaţă că este o suferinţă eternă în flăcările
iadului. Deci creștinismul dă lumii impresia că Dumnezeu spune: "Dacă nu
faci ce-ţi spun, atunci te voi arde de viu și te voi face să suferi pentru
eternitate." Gândul acesta este un lucru atât de oribil că mulţi oameni pur și
simplu nu doresc să aibă o relaţie cu un astfel de Dumnezeu. Cine poate da
vina pe ei?
Putem spune cu adevărat că oamenii care se supun unui astfel de
Dumnezeu experimentează adevărata libertate a minţii? Singurul motiv
pentru care nu vor ţipa în agonie în flăcările iadului este pentru că s-au
supus cererilor lui Dumnezeu. Realitatea tristă este că acesta este modul în
care funcţionează toate dictaturile despotice: ascultaţi de lider sau veţi fi
făcuţi să suferiţi intens.
Am prieteni care au o orientare de același sex și am întâlnit, de asemenea,
mai multe fiinţe umane minunate, care fac parte din comunitatea Gay.
Observaţia mea este că o mulţime dintre ei sunt creativi și talentaţi în artă.
Mulţi sunt extrem de inteligenţi și au o înţelegere puternică a istoriei și
știinţei. Gândul unui Dumnezeu care este atât de punitiv, tiranic și sadic este
respingător faţă de sensibilităţile lor. Fiind sensibili în natură, ei resping
Dumnezeul Bibliei și astfel resping îndemnurile pe care le conţine.
Aceasta se întoarce la ceea ce apostolul Pavel a scris în Romani 1. Ce îi
conduce pe oameni în direcţia curviei și homosexualităţii?
În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi
dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu
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băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot
dezvinovăţi, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu Lau proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la
gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. 22 Sau fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit şi au schimbat slava
Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul
muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
— Romani 1:20-23
Schimbarea înţelegerii lui Dumnezeu este aceea de a fi ca omul care îi face
pe oameni să se răzvrătească și să respingă ceea ce ei cred că este
Dumnezeul Bibliei și al învăţăturilor Sale. Dacă oamenii ar fi învăţaţi adevărul
Evangheliei că Dumnezeu este milostiv, graţios și iubitor și că El nu folosește
niciodată forţa și nu condamnă pe nimeni, ar rezulta o atitudine complet
diferită. Am petrecut mulţi ani căutând să armonizez viaţa lui Isus cu
Dumnezeul revelat în Vechiul Testament. Concluziile mele din această
cercetare se găsesc în cartea numită Agape. Puteţi descărca acest lucru de
la tatăliubirii.com sau urmăriţi seria video pe același site.
Adevărul este că Dumnezeu nu a condamnat pe nimeni care a ales un stil
de viaţă de același sex. Isus ne-a spus clar că Tatăl nu condamnă și nici El.
Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci a lăsat toată judecata
Fiului.— Ioan 5:22
Tu judeci după trup; Eu Nu judec pe nimeni. — Ioan 8:15
Fiecare persoană născută pe acest pământ este un copil al lui Dumnezeu.
El îi iubește foarte mult pe toţi copiii Săi. Nu condamnă pe nimeni.
Când oamenii sunt învăţaţi că Dumnezeu este atât de crud încât să ardă
oamenii pentru totdeauna sau chiar să-i ardă în timp ce ţipă în agonie, ei
vor căuta alinare într-un alt loc. Dacă Dumnezeu nu este un loc de alinare,
atunci oamenii caută alinare într-una dintre cele mai plăcute experienţe
oferite rasei umane.
Pentru a uita trauma de a fi învăţaţi că Dumnezeu arde și distruge păcătoșii,
ei caută alinare și intimitate în sexualitatea lor. Acest lucru este complet de
înţeles. Dacă nu există nici o alinare în Dumnezeu cum creștinismul învaţă,
– 155 –

MÂNGÂIETORUL

atunci confort trebuie să fie găsit în altă parte. Este adevărat că mulţi creștini
prezintă faptul că Dumnezeu a creat homosexualitatea și că este complet
bine. Această reacţie este de înţeles, dar este o poziţie care nu este explicată
din Biblie, iar Biblia este schimbată pentru a satisface nevoia umanităţii
pentru acest confort.
În contextul Scripturii, fiecare persoană este un copil al lui Dumnezeu;
aceasta este identitatea fundamentală și esenţială a fiecărei fiinţe umane.
Pot exista traume de lungă durată atunci când copiii nu sunt siguri că
părinţii lor îi iubesc sau cred că părinţii lor nu doresc ceea ce este mai bine
pentru ei – și același principiu este adevărat și în legătură cu Tatăl nostru
ceresc. Mulţi oameni sunt nesiguri de identitatea lor din cauza unei confuzii
și neînţelegeri a relaţiei lor cu Creatorul lor; ei caută alinare și libertate de la
o viziune monstruoasă asupra lui Dumnezeu și, prin urmare, îl resping pe
Tatăl lui Isus Hristos. Lipsa de valoare și nesiguranţa care rezultă din acest
proces, despre care am vorbit intens, se manifestă în relaţiile noastre
umane.
Homosexualitatea se mută în afara liniilor de procreare biologică.
Experienţa sexuală a unui bărbat și a unei femei este pentru consolidarea
legăturilor de uniune pentru a aduce copii și pentru a menţine aceste
legături puternice pentru a crește acei copii. Homosexualitatea se mută în
afara acestei abilităţi naturale de a fi fructuoasă și să se înmulţească.
Atunci când un cuplu operează ca un fiu sau fiica lui Dumnezeu în
identitatea lor, experienţa lor sexuală nu este identitatea lor. Este o expresie
a rodniciei de la ei. Experienţa lor sexuală nu a fost menită să satisfacă pur și
simplu scopul unei uniuni iubitoare, ci mai degrabă o expresie a unirii legată
de crearea unei alte fiinţe. Acesta este modul în care sexualitatea
funcţionează în cadrul comenzii de a fi fructuos și a se înmulţi.
Când Adam a ales-o pe Eva ca sursă principală de alinare în locul lui
Dumnezeu, el a întors rasa umană spre ideea de a face sexul scopul unirii.
Pentru cei care doresc copii, acest principiu al sexului ca scop final este
atenuat oarecum prin creșterea unei familii.
Pe măsură ce bărbaţii au crescut din ce în ce mai mult în dorinţa lor de sex,
ei au dezvoltat principiile prostituţiei și pornografiei în ceea ce privește
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femeile. Bărbaţii au inceput să idolatrizeze și să dispreţuiască femeile în
același timp. A avut loc o tranziţie în natura omului, iar satisfacerea
pasiunilor sale de bază a devenit mai degrabă zeul mângâierii decât
Creatorul. Bărbaţii devin definiţi prin sex pentru că acesta este scopul final
al gândurilor lor cele mai preţuite.
Când bărbaţii își mută concentrarea de la rodnicie și procreare la sex, devine
irelevant dacă acel sex este avut cu un bărbat sau o femeie.
Homosexualitatea este sigiliul acestei tranziţii de la rodnicie la sexualitate,
deoarece nu pot exista pași naturali posibili de procreare din corpurile a doi
bărbaţi împreună sau două femei împreună. Aceasta înseamnă că crearea
unei noi vieţi împreună a încetat să mai fie de orice consideraţie în
experienţa sexuală.
Când omul are o viziune tiranică asupra lui Dumnezeu, este complet de
înţeles pentru el să caute să găsească alinare în sex în locul lui Dumnezeu.
Dar această tranziţie ridică sexul într-un cadru pentru care nu a fost
niciodată intenţionat.
În Sydney, Australia, există un festival numit "Mardi Gras". Este una dintre
cele mai mari parade LGBT și festivaluri din lume. Evenimentul este o
expoziţie a cărnii prin expunerea corpului uman, care implică un
comportament bizar în "onoarea" formelor mai puţin acceptate de
sexualitate umană. Este un cult al experienţei sexuale și libertatea de
exprimare a acesteia. Toate acestea au sens pentru oamenii care se simt atât
de respinși de Dumnezeu încât creștinii caută să le prezinte. Din cauza
repulsiei pe care o simt faţă de acest Dumnezeu, ei vor căuta alinare în altă
parte.
Este ipocrit pentru bărbaţi și femei care fac sex accentul lor într-o relaţie de
a vorbi împotriva homosexualităţii. Obsesia cu sexul de către heterosexuali
are o tranziţie naturală la obsesia cu sexul de către homosexuali. Ceea ce
face apel la bărbaţi care au alţi bărbaţi este că ambele doresc cu adevărat
același lucru, au aceleași dorinţe și nu au nevoie să se ocupe de procesul de
excitare mai lent de o femeie cu toate elementele ei relaţionale și
emoţionale. Prin urmare, în cazul în care sexul este accentul, atunci sexul
homosexual poate oferi o experienţă mai bună pentru mulţi bărbaţi. Un
principiu similar se poate aplica pentru femei; este o experienţă sexuală într– 157 –
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un mod pe care o femeie ar aprecia. În ambele cazuri, o experienţă sexuală
de același sex oferă plăcerea fără riscul de sarcină. Prin urmare, în cazul în
care plăcerea fără angajament este scopul, atunci o experienţă
homosexuală are complet sens. Desigur, există homosexuali care se
angajează la o relaţie monogamă; dar vorbim aici despre logica sexului doar
pentru plăcere și confort.
O problemă care apare de obicei cu acest lucru este că acest tip de
experienţă sexuală nu aduce sentimentul de pace dorită și împlinirea pe
termen lung. Experienţa sexuală, probabil, este auto-concentrata pentru a
primi eliberarea minunat de dopamina, ocitocină, și vasopresină în
organism, care dau un sentiment de calm într-o lume haotică.
Biblia ne spune că homosexualitatea este împotriva naturii.
Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor
patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea
firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii
au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele
lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte
bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata
cuvenită pentru rătăcirea lor. — Romani 1:26-27
Frumoasele chimicale pe care Dumnezeu le-a pus în trupurile masculine și
feminine în timpul actului sexual au fost pentru lipirea pe tot parcursul vieţii;
a fost menit să contribuie la asigurarea unei relaţii stabile pentru creșterea
copiilor. Aceste substanţe chimice nu servesc acestui scop într-o relaţie
homosexuală. Ea nu are nimic de-a face cu rodnicie și multiplicarea cum
Dumnezeu a proiectat-o prin natura.
Uită-te la ceea ce lista clinica Mayo la potenţiale probleme cu care se
confruntă bărbaţi homosexuali.
Bărbaţii care fac sex cu bărbaţi sunt la risc crescut de a contracta
HIV, virusul care cauzează SIDA, precum și alte infecţii cu
transmitere sexuală.
Homosexualii și bărbaţii care fac sex cu bărbaţi ar putea fi la risc
mai mare de depresie și anxietate.
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Homosexualii sunt mai susceptibile de a experimenta probleme
de imagine corporală și tulburări de alimentaţie, cum ar fi
anorexie și bulimia nervoasa, decât sunt omologii lor
heterosexuali.
O explicaţie potenţială este că, ca urmare a creșterii cu imagini de
bărbaţi subţiri și efeminaţi gay sau bărbaţi cu corpuri musculare,
unii bărbaţi gay și bisexuali își fac griji excesiv despre greutatea lor.
În SUA, homosexualii sunt mai susceptibili de a fuma decât sunt
bărbaţi heterosexuali și bărbaţi gay sunt mai susceptibili la alcool
decât este populaţia generală.59
Punctele ridicate mai sus de clinica Mayo indică faptul că homosexualitatea
nu ajută la abordarea problemelor de identitate de bază cu care se
confruntă fiecare persoană. Un alt studiu recent arată că jumătate din toţi
adolescenţii transgender de sex masculin au încercat să se sinucidă.60
Aceste statistici sunt incredibil de triste. Este evident că comunitatea LGBTQ
este extrem de fragilă din punct de vedere emoţional. Pot vedea că o parte
din această fragilitate este creată de creștinism în viziunea sa asupra lui
Dumnezeu. Știu că Israel Folau a avut intenţia de a salva oameni, dar a spune
oamenilor fragili că vor arde în iad va face ca mai mulţi dintre ei să vrea să-și
pună capăt zilelor. Nu ajută să încerci să salvezi oamenii în acest fel.
Pe termen scurt, s-ar putea ca singurul confort în această lume mizerabilă
pe care o persoană o poate găsi să fie într-o relaţie de același sex.
Dumnezeu nu condamnă pe nimeni pentru ceea ce fac, deși adevărul
spiritual este că fiecare se va confrunta cu propria judecată de ei înșiși și
judecata pe care o dau altora este judecata pe care o vor transmite asupra
lor în cele din urmă, atunci când vor vedea puritatea vieţii lui Hristos așa
cum a revelat-o El.
Cei din comunitatea LGBTQ etichetează orice persoană care nu acceptă
ceea ce fac ca homofobe. Furia care există în cadrul comunităţii LGBTQ
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împotriva oricărei persoane care nu îi susţine stilul de viaţă este o formă
răzbunătoare de judecată reciprocă. Răspunde în mod egal cu suprimarea
puternică a voinţei altora. Astfel, este autoritara in natură și condamnă pe
oricine își exprimă îngrijorarea.
Pe de altă parte, creștinismul, precum și alte religii, a fost extrem de
condamnatori fată de oameni gay. Homosexualii au suferit teribil de la
mâinile și amvoanele comunităţilor noastre religioase; lucrurile au fost
făcute în mod fals în numele lui Isus, dar aceste acţiuni nu au fost ale
Spiritului Său, deoarece Isus ne spune să nu judecăm pe nimeni:
Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi
judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. — Matei 7:1-2
Când ne uităm la viaţa lui Isus, atât de milostiv, graţios,, și lung răbdător,, și
vom compara cu modul în care oamenii de pe ambele părţi ale acestei
întrebări au judecat și condamnat reciproc este ca zi și noapte.
Când Hristos a venit pe acest pământ ,a iubit pe toţi oamenii. El nu a respins
nici o persoană pe baza rasei, crezului sau sexualităţii lor. Când atât cei
pentru și împotriva stilului de viaţă de același sex compara caracterele lor
cu Hristos se vor simţi rușinaţi și, probabil, având chiar remușcări pentru
atitudinile lor judeca. Aproape toată lumea a avut ocazia de a citi Biblia
pentru ei înșiși. Umanitatea știe că Isus nu a condamnat oamenii și că El a
iubit oameni care chiar L-au urât. Aceasta este ceea ce fiecare persoană se
va confrunta în hotărârea lor.
Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec,
căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe
cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l
osândi: – Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua
de apoi. — Ioan 12:47-48
Acestea sunt cuvintele pe care Isus le-a rostit:
Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe
vrăjmaşul tău’. Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri,
binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc
şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai
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Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său
peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei
nedrepţi. — Matei 5:43-45
Câţi creștini pot spune că îi iubesc pe cei care se opun când vine vorba de
relaţii de același sex? Pentru orice creștin care stabilește că oamenii de
același sex vor fi pedepsiţi de Dumnezeu pentru păcatele lor și apoi le
condamna pentru acţiunile lor vor găsi aceasta este judecata pe care ei
însuși vor primi.
După ce detaliază faptele celor care trăiesc un stil de viaţă păcătos, Pavel
spune următoarele cuvinte:
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi
dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur,
fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri. Ştim, în adevăr,
că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de
lucruri este potrivită cu adevărul. Şi crezi tu, omule, care judeci pe
cei ce săvârşesc astfel de lucruri şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa
de judecata lui Dumnezeu? — Romans 2:1-3
Pentru orice persoană persecutată care citește Biblia, ei pot vedea că Isus a
spus că trebuie să-i iubim pe cei care ne persecută. Dacă o persoană
persecutată îi poate iubi pe cei care se opun și nu se simte preocupată de
cei care îi atacă, va fi mai tolerabil pentru el în judecată decât un creștin care
condamnă oamenii de același sex în iad. Observaţi cuvintele lui Hristos.
Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul
Sodomei şi Gomorei, decât pentru cetatea aceea. — Matei 10:15
Isus spune foarte clar că El nu a venit pentru a condamna lumea, ci pentru
a salva lumea. Oricine condamnă alţi oameni se va confrunta în cele din
urma cu judecata pe care el crede că Dumnezeu ar trebui sa o exercite
asupra altora. Condamnarea imediată asupra altora se va întoarce asupra
condamnatorului când, în cele din urmă, se va vedea caracterul altruist al
lui Hristos.
... in ziua in care Dumnezeu va judeca secrete oamenilor prin Isus
Hristos, in conformitate cu Evanghelia mea. — Romani 2:16
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Și îi va judeca Dumnezeu? Isus ne-a arătat deja.
Apoi, S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ. Când au
auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au
ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la
cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în
mijloc. — Ioan 8:8-9
Și unde se duc cei condamnaţi de conștiinţă?
Atunci, împăratul a zis slujitorilor săi: ‘Legaţi-i mâinile şi picioarele
şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo vor fi
plânsul şi scrâşnirea dinţilor. — Matei 22:13
Și de ce este legat un om?
Nedreptăţile lui îl prind pe omul cel rău, și el este prins în corzile
păcatului său. — Proverbe 5:22
Dumnezeu nu condamnă pe nimeni așa cum am spus. Fiecare persoană va
fi condamnată în propria conștiinţă și legată de corzile propriului păcat, iar
când nu-i cer lui Dumnezeu neprihănirea Sa, se vor pune în întunericul de
afară. Acesta este motivul pentru care James spune:
Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe
un frate sau judecă pe fratele său vorbeşte de rău Legea sau
judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci
judecător. — Iacob 4:11
În cazul în care cei de același sex sau stilul de viaţă creștin poate produce
un caracter care nu condamnă persecutorii lor, ci mai degrabă iubește și își
dă viaţa pentru dușmanii lor, atunci cu siguranţă, ei pot avea viaţă veșnică,
pentru că conștiinţa lor nu le va condamna la judecată. Este posibil să se
facă acest lucru în stilul de viaţă gay? Este posibil să facem acest lucru ca un
creștin care crede că Dumnezeu arde oamenii de vii pentru totdeauna și îi
condamnă la damnare veșnică? Nu e treaba mea să-i judec și să-i condamn
pe alţii. Pur și simplu doresc să citesc Scripturile pentru mine și să le cred,
având încredere în harul lui Dumnezeu pentru a mă ajuta să iubesc toţi
oamenii ca să-i pot chema la o viaţa de milă și închinare a Dumnezeului lui
Isus Hristos care nu a condamnat pe nimeni.
162

Același sex

Ceea ce fiecare persoană trebuie să facă este să citească Biblia pentru ei
înșiși ajutaţi de Spiritul lui Hristos, pentru că, potrivit ei, propria conștiinţă îi
va judeca. Observaţi din nou cuvintele lui Pavel::
Chiar și neamurile, care nu au legea scrisă a lui Dumnezeu, arată
că ei cunosc legea Sa atunci când se supun instinctiv ei, chiar și
fără să o fi auzit. Ei demonstrează că legea lui Dumnezeu este
scrisă în inimile lor, pentru că conștiința și gândurile lor fie îi
acuză, fie le spun că fac bine. — Romani 2:14-15 (NLT)
În studiul meu al Scripturilor sunt convins că a-mi face sexualitatea
identitatea de bază va face extrem de greu să găsesc un adevărat confort
pentru sufletul meu, care mi-ar da harul de a-mi iubi dușmanii. Am
încredere că Scripturile îmi spun cu dragoste ce este mai bine pentru viaţa
mea și îmi arată unde pot găsi adevărata fericire și că specificul trupului meu
a fost făcut să fie rodnic și să se înmulţească.
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CAPITOLUL 21

Când Pământul
Vomită
Când rasa umană s-a întors de la Dumnezeul tuturor mângâierilor pentru a
căuta alinare în mâncare, sex și divertisment, consecinţele nu vor afecta
doar negativ relaţiile umane; acestea ar afecta, de asemenea, lumea
naturală din jurul nostru. Alegerile noastre de stil de viaţă afectează însăși
pământul. În capitolul șase am menţionat despre atmosfera din jurul
fiecărei persoane: Putem simţi tensiune într-o cameră atunci când există
furie; putem simţi fericirea într-un loc unde există bucurie.
Această atmosferă în interiorul fiinţelor umane este solul spiritual în care va
crește concepţia unui nou copil. Aceeași atmosferă din oameni afectează
întreaga lume naturală:
Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi,
înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste
peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se
mişcă pe pământ.” — Geneza 1:28
Modul în care rasa umană a fost să supună pământul era pentru ca
atmosfera care a fost în ei să fie respirat pe pământ cu pace. Vedem în viaţa
lui Isus, care este al doilea Adam, spiritul Său a calmat pământul cu câteva
cuvinte.
El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: „Taci! Fără gură!” Vântul
a stat şi s-a făcut o linişte mare. — Marcu 4:39
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Pacea din interiorul lui Hristos a fost cea care a afectat valurile mării. Când
Spiritul păcii de la Hristos locuiește într-o persoană, aduce binecuvântare și
vindecare oriunde merge.
... i-au scos pe bolnavi pe străzi și i-au așezat pe paturi și canapele,
pentru ca măcar umbra lui Petru care trecea pe lângă ei să cadă
peste unii dintre ei. — Fapte 5:15
După ziua Cincizecimii, Petru a fost umplut cu Spiritul lui Hristos. Acest lucru
a produs o atmosferă de pace și vindecare. Generează frecvenţele si
vibraţiile generate calmează sufletul și vindecă corpul.
Când Adam a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, atmosfera din jurul lui s-a
schimbat. A afectat toate animalele, copacii, plantele și florile. Frunzele
anumitor plante s-au ghemuit strâns și sa transformat în noduli pentru a
crea spini. Spinii au fost o manifestare a spinilor în caracterul lui Adam:
Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai
mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: ‘Să nu mănânci
deloc din el’, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu
multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini şi
pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarbă de pe câmp. — Geneza
3:17-18
Dumnezeu nu a blestemat pământul; Adam a fost cel care a blestemat
pământul cu atmosfera din jurul lui. În timp ce Adam se plimba prin grădina
Edenului cu spiritul răzvrătirii în el împotriva lui Dumnezeu, frecvenţele
emanând din sufletul său făceau ca frunzele să moară și să cadă din copaci.
A cauzat suferinţa plantelor. Frica pe care Adam a simţit-o când Dumnezeu
a venit la el a trecut peste animale. Pe măsură ce Adam s-a temut de
Dumnezeu, animalele s-au temut de el:
S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe
orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe pământ şi pe toţi peştii
mării: vi le-am dat în mâinile voastre!. — Geneza 9:2
Dumnezeu nu a făcut animalele să se teamă de Adam. Atmosfera de frică
din Adam a influenţat animalele pentru a le face să se teamă. Frica în Adam,
că Dumnezeu îl va distruge, a făcut animalele să se teamă că Adam le va
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distruge. Aceasta este ceea ce face lei și tigri și multe alte animale de pradă
în natură.
Când Spiritul lui Hristos va conduce din nou pământul, toate aceste creaturi
prădătoare vor fi din nou creaturi ale păcii:
Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia, brâul
mijlocului Său. Atunci, lupul va locui împreună cu mielul şi
pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele
îngrăşate vor fi împreună şi le va mâna un copilaş; vaca şi
ursoaica vor paşte la un loc şi puii lor se vor culca împreună. Leul
va mânca paie ca boul, pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei
năpârcii şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina
basilicului. Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele
Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului,
ca fundul mării de apele care-l acopăr. — Isaiah 11:5-9
Spiritul crimei din Cain a afectat negativ fertilitatea pământului. Moartea lui
Abel a eliberat frecvenţe violente în solul care a sufocat pământul însuși:
El spuse: "Ce-ai făcut? Vocea sângelui fratelui tău îmi strigă din
pământ. Deci acum ești blestemat din pământ, care si-a
deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta.
Când vei lucra pământul, nu-ţi va mai da puterea. Un fugar și un
vagabond vei fi pe pământ." — Geneza 4:10-12
Cuvântul ebraic pentru strigăte este de fapt ţipete. Agonia din corpul lui
Abel în timp ce murise din mâinile violente ale fratelui său a eliberat
frecvenţe în aer, și prin vărsarea oribilă de sânge a început să păteze și să
distrugă pământul. Pământul a fost slăbit de uciderea lui Abel.
Dumnezeu i-a spus lui Cain că ceea ce a făcut va cauza un blestem să vină
asupra lui chiar de pe pământ. Nu Dumnezeu l-a blestemat pe Cain;
consecinţele acţiunilor lui Cain au afectat pământul. Cain a încercat să dea
vina pe Dumnezeu pentru acest blestem care a venit asupra lui.
Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi.
Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa pământului; eu va trebui să
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mă ascund de Faţa Ta şi să fiu pribeag şi fugar pe pământ, şi
oricine mă va găsi mă va omorî.” — Geneza 4:13-14
Cain l-a acuzat pe Dumnezeu că l-a alungat și că a cauzat problemele de pe
pământ. Cain a făcut-o un act al lui Dumnezeu, dar a fost un act de om.
Toate dezastrele naturale de pe pământ provin din frecvenţele vibraţionale
ale omenirii care afectează pământul.
Când ne gândim la vărsarea de sânge de pe pământ de astăzi, pământul se
zbate ca reacţie la păcatul omului. Acţiunile păcătoase ale oamenilor au
făcut ca frecvenţele să dăuneze pământului atât de mult în timpul lui Noe
încât a provocat un potop:
Pământul, de asemenea, a fost corupt înaintea lui Dumnezeu, și
pământul a fost umplut cu violenţă. Așa că Dumnezeu s-a uitat
la pământ și, într-adevăr, a fost corupt; căci toată carnea șia corupt calea pe pământ. — Geneza 6:11-12
Biblia afirmă clar că pământul era corupt pentru că oamenii se corupeau pe
pământ. În capitolul șase, am observat că există 40-50 de milioane de
avorturi pe an. Intenţia de a ucide un copil nenăscut în pântecele unei
mame transmite o frecvenţă de coruperea pe pământ. Nu-i de mirare că
pământul devine din ce în ce mai puţin capabil să producă hrană. Nu este
de mirare că alimentele sunt cultivate cu pesticide, substanţe chimice și
îngrășăminte.
Fiecare crimă de pe acest pământ afectează pământul. În harul Său
minunat, Domnul Isus caută să absoarbă cât mai mult din acest blestem
posibil. Când Și-a dus crucea la Calvar, a purtat coroana de spini. A fost un
simbol al blestemului pe care El îl poartă în fiecare zi în confruntarea cu
efectul păcătos al umanităţii asupra pământului însuși. Așa cum Isus gemea
și se zbătea sub greutatea crucii acum două mii de ani, așa și astăzi toată
creaţia geme sub greutatea păcatului nostru. Hristos reţine vânturile
conflictelor care ar trebui să cadă deja asupra lumii, pentru a ne da mai mult
timp să ne pocăim.
Căci știm că întreaga creaţie geme și suspina sub durerile de
naștere împreună până acum. — Romani 8:22
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După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele
patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale
pământului, ca să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici peste
vreun copac. Şi am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul
soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu
glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme
pământul şi marea, zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea,
nici copacii până nu vom punpecetea pe fruntea slujitorilor
Dumnezeului nostru!” — Apoc,7:1-3
Vânturile sunt gata să sufle pe pământ, vânturi create de păcatul omului.
Îngerii lui Dumnezeu le ţin pe acestea înapoi până când slujitorii lui
Dumnezeu sunt pecetluiţi cu caracterul lui Dumnezeu. Atunci Hristos va fi
coborât de pe această Cruce pe care o poartă pentru a susţine creaţia, iar
vânturile vor fi eliberate. Tot ce a făcut omenirea se va întoarce să-i distrugă
pe cei care au distrus pământul prin păcatele lor.
Nu numai vărsarea de sânge afectează pământul; exces sexual va afecta, de
asemenea, pământul. Dorinţa egoistă în experienţa sexuală are un efect
negativ asupra pământului. Acest lucru este ceva să se ia în considerare
pentru cupluri. Oare experienţa ta sexuală aduce fertilitate pământului, sau
trimite vibraţii de egoism?
Biblia enumeră pentru noi activităţile care vor face pământul să reacţioneze
împotriva oamenilor de pe pământ.
Și pământul este pângărit: de aceea vizitez nedreptatea ei asupra
ei, iar pământul însuși vomită pe locuitorii ei. — Levitic 18:25
(KJV)
Capitolul 18 din Levitic oferă detalii despre ceea ce va face ca pământul
însuși să vomite locuitorii săi. Acest lucru înseamnă că pământul va
reacţiona prin dezastre naturale care distrug oamenii care trăiesc pe
pământ. Să ne uităm cu atenţie la ceea ce sunt lucrurile care fac ca
pământul să reacţioneze negativ:
Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Eu sunt Domnul,
Dumnezeul vostru. Să nu faceţi ce se face în ţara Egiptului, unde
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aţi locuit, şi să nu faceţi ce se face în ţara Canaanului, unde vă duc
Eu: să nu vă luaţi după obiceiurile lor.’ — Levitic18:2-3
Această listă de păcate sexuale a adus o secetă asupra Canaanului și a adus
secetă și urgii asupra Egiptului. Pământul însuși începuse să-i distrugă pe
cei de pe pământ. Ce este apoi pe lista de lucruri înregistrate?
Incest
Nu trebuie să aveţi niciodată relaţii sexuale cu o rudă apropiată,
pentru că eu sunt Domnul. — Levitic 18:6
Mai mulți parteneri dintr-o familie
Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fetei ei. Să nu iei pe fata
fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să le descoperi goliciunea. Îţi sunt
rude de aproape: este o nelegiuire. — Levitic 18:17
Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci în necaz, descoperindui goliciunea alături de nevastă-ta, cât timp ea este încă în viaţă. —
Levitic18:18
Sex în timpul ciclului menstrual
Să nu te apropii de o femeie în timpul necurăţiei ei, când este la
soroc, ca să-i descoperi goliciunea. — Levitic 18:19
În timp ce mulţi terapeuţi recomanda sex în timpul perioadei unei femei,
Biblia ne spune acest lucru va produce frecvenţe vibraţionale în pământ,
care influenţează pământul negativ.
Adulter
Să nu te împreunezi cu nevasta semenului tău, ca să te pângăreşti
cu ea. — Levitic 18:20
Sacrificarea copiilor pentru prosperitate
ă nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui Moloh şi
să nu pângăreşti Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.
— Levitic18:21
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Avortul copiilor se face pentru a evita îngrijirea, responsabilitatea și costurile
suplimentare. Sunt copii oferiţi zeilor comodităţii și prosperităţii personale.
În cele mai vechi timpuri, copiii erau oferiţi în mod obișnuit zeilor lor pentru
bogăţie și binecuvântare.
Homosexualitate
Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie.
Este o urâciune. — Levitic 18:22
Biblia ne spune că homosexualitatea are un nivel ridicat de descărcare de
frecvenţă negativă în pământ. Este sex fără fertilitate sau rodnicie.
Dumnezeu nu condamnă indivizii, deși El ne avertizează că proiectarea
corpurilor noastre este de așa natură încât acţiunile homosexuale vor
descărca vibraţii negative mari în pământ. Nu condamn persoanele care se
angajează în aceste acte; Mă rog pentru ei așa cum fac pentru orice altă
persoană care are nevoie de un Adevărat Mângâietor. Cu toate acestea,
cred, de asemenea, că ar trebui să evităm să rănim pământul cât mai mult
posibil.
Mișcările Eco de astăzi combină dorinţa de a salva planeta cu libertatea de
a fi homosexual. Aceste două principii sunt în opoziţie în conformitate cu
Biblia. Unul îl anulează pe celălalt. Una dintre cele mai bune modalităţi de a
salva planeta este de a apela la adevăratul Dumnezeu al Bibliei pentru
confort și a înceta să mai folosească sexul în conformitate cu această listă în
Levitic 18 pentru a găsi confort.
Bestialitate
Să nu te culci cu o vită ca să te pângăreşti cu ea. Femeia să nu se
apropie de o vită ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie.
— Levitic 18:23
Dumnezeu a proiectat pământul pentru a reflecta caracterele oamenilor.
Cu cât oamenii devin mai blânzi, buni și mai altruiști, cu atât pământul va
deveni mai frumos. Cu cât bărbaţii devin mai egoiști și caută alinare în
activităţile sexuale, cu atât pământul va fi distrus și va vomita locuitorii.
Noi nu ar trebui să fim ca Cain atunci când aceste calamităţi vin pe pământ
dând vina pe Dumnezeu pentru a le provoca. De asemenea, nu trebuie să
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condamnăm locurile care suferă de calamitate spunând că Dumnezeu le-a
distrus prin acţiunea Sa directă asupra lor. Pământul însuși este cel care
reacţionează la acţiunile oamenilor.
Să ne întoarcem la Dumnezeul Cel Viu al Bibliei. El este Dumnezeul milostiv
și graţios care nu ne condamnă. Ne spune să nu facem aceste lucruri pentru
siguranţa și protecţia noastră. El caută cât mai mult posibil să ne protejeze
de propriile noastre căi autodistructive. Domnul ne avertizează în dragoste:
Ţara este pustiită de tot şi prădată; căci Domnul a hotărât aşa.
Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi şi tânjesc;
căpeteniile poporului sunt fără putere, căci ţara a fost spurcată de
locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile şi rupeau
legământul cel veşnic! De aceea, mănâncă blestemul ţara şi
suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sunt
prăpădiţi locuitorii ţării şi nu mai rămâne decât un mic număr din
ei — Isaia 24:3-6
Această lume se va sfârși din cauza păcatului oamenilor. Așa cum
Dumnezeu l-a avertizat pe Cain, blestemul va veni chiar de pe pământ.
Cerul a fost înfășurat ca un pergament, și toţi munţii și insulele au
fost mutate din locurile lor. — Apoc. 6:14
Vor exista în viitorul apropiat dezastre naturale care vor nimici milioane de
oameni. Aceste dezastre vor fi cauzate de păcatele oamenilor care
afectează pământul. Păcatele oamenilor se depozitează în pământ ca
bateriile gata să explodeze când pământul nu mai poate ţine nici o
încărcătură. Singura modalitate de a ne pregăti pentru aceste evenimente
este să fiţi plini de Spiritul păcii care se găsește în Isus Hristos. Pământul nu
poate face rău celor care sunt plini de Spiritul păcii; pământul va reflecta pur
și simplu ceea ce este în el. Ei pot fi înconjuraţi de furtuni furioase în jurul
lor cum Isus a fost în barcă, dar nu le va face rău, deoarece nu i-a făcut rău.
Așa cum am menţionat în capitolul 12, unul dintre secretele primirii acestui
Spirit pașnic se găsește în Sabat și în Sărbători. Când bateriile pământului
din Egipt erau pe punctul de a exploda, Moise l-a întrebat pe Faraon dacă
ar putea ţine o sărbătoare. Sărbătoarea pe care plănuiau s-o ţină a fost
Paștele. Păstrând această sărbătoare, mai mult din Spiritul păcii ar fi venit la
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ei. Ei ar fi fost plini de Mângâietor și acest lucru ar fi avut o influenţă pozitivă
asupra pământului. Ar fi întârziat molimele care au avut loc în Egipt.
Faraon a refuzat să-i lase să ţină sărbătoarea și Moise l-a avertizat ce se va
întâmpla:
Moise şi Aaron s-au dus apoi la Faraon şi i-au zis: „Aşa vorbeşte
Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Lasă pe poporul Meu să plece,
ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea
Mea’.” Faraon a răspuns: „Cine este Domnul, ca să ascult de glasul
Lui şi să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul şi nu
voi lăsa pe Israel să plece.” Ei au zis: „Ni S-a arătat Dumnezeul
evreilor. Dă-ne voie să facem un drum de trei zile în pustie, ca să
aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau
cu sabie.” — Exod 5:1-3
Limbajul Bibliei vorbește despre Dumnezeu care cade peste ei cu pestilenţă
și sabie. După cum am menţionat anterior, judecăţile lui Dumnezeu se
manifestă permiţând oamenilor să primească consecinţele propriilor lor
acţiuni. El nu previne aceste calamităţi. Dacă ar fi păstrat sărbătoarea,
aceasta ar fi calmat sufletele israeliţilor; și când s-ar fi întors în Egipt, ar fi fost
pace pe pământ și bunăvoinţă faţă de oameni.
În aceste ultime zile, Dumnezeu cheamă oamenii înapoi să-și amintească
de statutele și judecăţile Sale, așa cum sunt consemnate în Legea lui Moise,
și făcând acest lucru am putea fi protejaţi de calamităţile care vin pe pământ
prin ticăloșia oamenilor.
Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat
în Horeb rânduieli şi porunci pentru tot Israelul! — Maleahi 4:4
Această poruncă este dată împreună cu lucrarea lui Ilie de a-i întoarce pe
oameni la adevăratul Dumnezeu și de a restaura unitatea familiei pentru a
aduce binecuvântare pe pământ:
Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului,
ziua aceea mare şi înfricoşată. 6 El va întoarce inima părinţilor spre
copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea
Mea, să lovesc ţara cu blestem!” — Maleahi 4:5-6
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Dacă doriţi pace, atunci veniţi la Domnul Sabatului și El vă va da odihnă.
Dacă doriţi să fiţi în siguranţă în calamitatea care vine, amintiţi-vă de statute
și judecăţi și veţi găsi locul secret al Celui Prea Înalt unde există confort și
odihnă.
El ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra
Celui Atotputernic zice despre Domnul: „El este locul meu de
scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” Da,
El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci
scut şi pavăză este credincioşia Lui!
Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de
săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric
nici de molima care bântuie ziua namiaza mare.
O mie să cadă alături de tinei zece mii la dreapta ta, dar de tine nu
se va apropia. — Psalm 91:1-7
Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel neprihănit şi
credincios. Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea,
căci se încrede în Tine. 4 Încredeţi-vă în Domnul pe vecie,
căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor. — Isaia 26:3-4
Te lupţi cu poftele tale sexuale sau de altă natură? Vino în Sabat și în
Sărbători. Pe măsură ce experimentaţi încântarea în Sabat, atunci nu vă veţi
mai face propriile plăceri și veţi găsi plăcere în braţele Dumnezeului și
Mântuitorului vostru.
Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile
tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să
sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile
tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la
flecării, 14 atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe
înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău
Iacov”, căci gura Domnului a vorbit. — Isaia 58:13-14
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Prostituata Călărește
Bestia
Cartea Apocalipsei ne aduce la punctul culminant al istoriei umane. Este
potrivit să existe un simbol care ne-a fost prezentat de o femeie prostituată,
reprezentând o biserică idolatrică, călărind pe o fiară mare și puternică
reprezentând regii pământului care i-au supus puterea lor.
Această imagine ne duce înapoi în grădină, când femeia a părăsit partea
soţului ei pentru a se infecta cu cuvântul sau sămânţa șarpelui. Cuvintele pe
care Isus ni le vorbește sunt reprezentate ca sămânţă:
Acum, pilda este aceasta: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu.
— Luca 8:11
Astfel, Satana, prin mijlocul șarpelui din grădină, și-a impregnat sămânţa în
femeie. Ea a fost prostituata originală care și-a predat mintea satanei prin
șmecheria lui. Ea l-a sedus și l-a supus pe soţul ei, care i-a transformat natura
într-o bestie:
Apoi unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit
de a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei
mari, care şade pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pământului
şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!” Şi m-a
dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară
de culoare stacojie, plină cu nume de hulă şi avea şapte capete şi
zece coarne. — Apoc.17:1-3
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Femeia care călărește fiara este un simbol care reflectă supunerea
masculului la femelă sau tranziţia sursei primare de dragoste și alinare a
bărbatului de la Dumnezeu la femeie. Acest model de relaţie a fost
amplificat în relaţia dintre Nimrod și Semiramis. Relaţia mamă/soţie și soţ/fiu
este o altă expresie a acestei femei care călărește bestia. Atâta timp cât
femeia ar putea atrage omul cu farmecele ei, hrănind și satisfăcând natura
lui bestial, ea ar putea să-l controleze și să păstreze inima lui de la slujirea
dumnezeu adevărat. Ca regină a cerului, ea putea conduce. Imaginile cu
femeia călărind fiara este punctul culminant al schimbării care a venit la
Adam și Eva când au căzut. În trup, Adam a devenit o bestie și Eva a devenit
o prostituată prin natura sa. Aceasta este ceea ce au devenit în dorinţa lor
disperată de alinare unii de la alţii în afara mângâierii care vine de la
Dumnezeu.
O femeie din profeţia Bibliei este reprezentată ca poporul lui Dumnezeu. O
prostituată este o biserică care s-a prostituat la puterea statului pentru a
câștiga putere și bogăţie. Biserica creștină, după ce s-a confruntat cu o mare
persecuţie, si-a compromis poziţia și a cedat în faţa vicleniilor lui Constantin.
Ea a fost sedusă în alianţe cu regii pământului.
La scurt timp după aceasta, regele pământului de atunci, Justinian, a dat
Bisericii Catolice puterea tronului său, astfel încât, simbolic, femeia să poată
călări puterea bestială a regilor pământului.
Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de
urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui
de domnie şi o stăpânire mare. — Apoc. 13:2
Aceeași putere este reprezentată în Apocalipsa 13 ca un leopard cu șapte
capete și 10 coarne. Unul dintre capetele fiarei primește ceea ce pare a fi o
rană mortală. Dar bestia își revine și întreaga lume se miră după această
bestie.
Această profeţie simbolică a Apocalipsei este un simbol al bisericii papale.
Biserica lui Isus Hristos nu a folosit niciodată puterea sabiei de oţel pentru a
conduce inimile oamenilor. Biserica Romană s-a prostituat cu regii
pământului pentru a-și lua puterea și domnia. Ea pretinde că acţionează în
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locul lui Hristos și că îl reprezintă pe Dumnezeul cerului, dar ea a întors
inimile oamenilor falsificând ceea ce Dumnezeul cerului este cu adevărat.
Învăţătura ei este ca un vin care intoxică mintea și confundă sufletul. Regii
pământului se înrobesc de bunăvoie acestei femei pentru că ei caută
alinare în afara adevăratului Lor Creator. Astfel, cea mai puternică motivaţie
a bărbaţilor, uniunea întâlnirii sexuale, este simbolizată în prostituata care
călărește bestia. Acesta este fructul suprem al seminţelor plantate în inima
lui Adam și Eva. Ea reprezintă tot ceea ce este încercarea omului de a căuta
alinare în femeie, mai degrabă decât în Creator.
Zeul pe care această prostituată îl venerează va fi învăluit într-un mister
complex. Simplitatea relaţiei Tată și Fiu este înlocuită cu misterul Trinităţii.
Pe frunte purta scris un nume, o taină: „Babilonul cel mare,
mama curvelor şi spurcăciunilor pământului” — Apoc. 17:5
Prostituata este geloasă să-și protejeze tronul, și astfel ea persecută și caută
să distrugă pe oricine caută să urmeze adevăratul Dumnezeu al cerului:
Şi am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinţilor şi de
sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat
minune mare. — Apoc. 17:6
Femeia aflată sub îndrumarea dragonului știa că, pentru a-și ţine supușii în
stăpânirea ei, trebuia să-i împiedice să intre în fântâna sabatului și să
primească acel Spirit care mângâie sufletul și înlătură nevoia de alinare de
la prostituată.
Aceeași putere religioasă-politică din Daniel reprezentată ca cornul mic este
revelată ca căutând să schimbe vremurile în care poporul lui Dumnezeu se
închină:
El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe
sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi
legea, şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două
vremuri şi o jumătate de vreme. — Daniel 7:25
În secolul al IV-lea, biserica Romei a înscăunat Trinitatea ca Dumnezeu, a
schimbat ziua de închinare de la Sabat la Duminică și a schimbat calendarul
Paștelui în Ester. De asemenea, a schimbat calendarul penticost
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(cinzecimea) în Duminica Rusaliilor și Tabernacolele în Crăciun. Ea a făcut
aceste lucruri pentru a fi mai ușor de acceptată de păgânism. Prin vinul
acestei învăţături Roma a făcut toate naţiunile să se îmbete cu curvie.
Așa am descoperit în capitolul 12, Spiritul adevăratului Mângâietor vine în
ziua de sabat, în Lunile Noi și în Sărbători. Prostituata, în încercarea de a
atrage oamenii de pe pământ departe de mângâietorul adevărat, oferă
oamenilor duminică, Paște, Rusalii și Crăciun. Aceste sărbători nu au nici un
fir de sprijin biblic. Ei aduc cu ei un spirit diferit. Fiul Omului este Domnul
zilei de sabat (Mat 12:8). Duminica este semnul autorităţii romane asupra
Scripturilor. Poartă semnul răzvrătirii împotriva Creatorului.
Spiritul lui Dumnezeu vine la copiii Săi în ziua de sabat pentru a-i pecetlui
în caracterul Său, iar spiritul răzvrătirii vine la copiii Romei duminică pentru
a primi semnul fiarei. Duminica va deveni un semn al fiarei când prostituata
va căuta să impună toate naţiunile să se închine fiarei și imaginii ei prin
semnul autorităţii sale, care este duminica.61
Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se
dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să
facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. I s-a dat
putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească
şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
Şi a făcut ca toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi
să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte.
— Apoc.13:14-16
În acel moment, Sabatul devine marele test dintre cei care se închină Tatălui
și unicului Său Fiu născut și cei care se închină bisericii susţinute de regii
pământului.
Toţi vor fi chemaţi să se închine duminică, iar cei care caută să se închine în
ziua de sabat se vor confrunta cu ameninţarea cu moartea pentru credinţa
lor. Acest test este similar cu ceea ce s-a întâmplat cu cei trei tineri evrei care
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au refuzat să se închine în faţa imaginii din Babilon. Ei ar muri mai degrabă
decât să renunţe la închinarea lor la Dumnezeul adevărat (Daniel 3).
Cei care aud glasul Mângâietorului venind la ei în dublă măsură în ziua de
sabat și în măsuri mai mari la Luna Nouă, Paște și alte Sărbători, nu se vor
închina acestei presiuni. A da în sabatul fals va însemna că lămpile lor se vor
stinge și ei nu vor avea puterea de a merge la cina de căsătorie a Mielului.
Cei care și-au antrenat minţile să fie mângâiaţi de alinarea sufletului prin
hrană, sex și divertisment, precum și să se închine în vremurile stabilite ale
prostituatei vor avea o singură minte cu fiara și își vor primi semnul pe frunte
cu bucurie... sau ei vor primi semnul în mâinile lor în frică.
Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva
lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume:
pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de
la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec, dar cine face voia lui
Dumnezeu rămâne în veac. — 1 Ioan 2:15-17
Cei care caută confortul lor primar în sursa greșită va coborî pas cu pas în
dependenţă și în cele din urmă moartea. Oamenii se supun pentru o vreme,
dar în cele din urmă se vor sătura de religia ei falsă și se vor întoarce
împotriva ei:
Apoi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva,
sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi. Cele zece coarne pe care
le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală.
Carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus
în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe
deplin şi să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor
îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. — Apoc.17:15-17
Acest model de a căuta confort prin dependenta are să conducă la pustiirea
prostituatei și în cele din urmă la moartea ei. Aceasta se reflectă în cantitatea
tot mai mare de sex violent și porno. Există o creștere tot mai mare de femei
fiind sufocate de moarte în timpul sexului. În Marea Britanie, o femeie moare
la fiecare două săptămâni. 62 Acest lucru dezvăluie nebunia absolută de a
62
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căuta confort în locul nepotrivit. De asemenea, dezvăluie ce se va întâmpla
cu prostituata în cele din urmă. Regii pământului se vor despoi de
bunătăţile ei, o vor învinovăţi pentru goliciunea lor, o vor distruge și o vor
arde cu foc.
Astfel, prostituata va ajunge la sfârșitul ei. Pământul va coborî în chinurile
morţii sale și apoi va veni Fiul lui Dumnezeu pentru a pretinde mireasa Sa
răbdătoare: cei care ţin poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui Isus.
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Chemat la
Căsătoria Mielului
Şi am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe,
ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul,
Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să
împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă!
Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se
îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele
neprihănite ale sfinţilor.) Apoi mi-a zis: „Scrie: ‘Ferice de cei
chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!’ Apoi mi-a zis: ‘Acestea sunt
adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!’ — Apoc.19:6-9
Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe Muntele Sionului şi
împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii,
care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. Şi
am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul
unui tunet puternic şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce
cântă cu alăuta şi cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă
înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi
înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară
de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi
de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt
verguri[a] şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au
fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru
Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci
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sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
— Apoc. 14:1-5
Cât de minunată va fi căsătoria Mielului cu Mireasa Lui. Cine este Mireasa?
Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire pline cu
cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine şi mi-a zis:
„Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!” Şi m-a dus, în Duhul,
pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă,
Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava
lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră
de iaspis, străvezie ca cristalul. — Apoc. 21:9-11
Şi eu am văzut coborându-se, din cer de la Dumnezeu, cetatea
sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru
bărbatul ei. — Apoc. 21:2
Mireasa lui Hristos este orașul sfânt, Noul Ierusalim. Este capitala împărăţiei
lui Dumnezeu. Căsătoria reprezintă împărăţia lui Dumnezeu care vine în
realitate. Noi, copiii acestui pământ, vom locui în oraș, Noul Ierusalim, care
este mama noastră a tuturor.
Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă şi unul din
femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel
din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă. Lucrurile acestea
trebuie luate într-alt înţeles – acestea sunt două legăminte: unul
de pe muntele Sinai naşte pentru robie şi este Agar, căci Agar este
muntele Sinai din Arabia; şi răspunde Ierusalimului de acum, care
este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus
este slobod şi el este mama noastră. — Galateni 4:22-26
Oaspeţii care sunt chemaţi la nuntă sunt virgini și nu sunt pângăriţi cu
femeile, așa cum am citit acum un moment. Asta înseamnă că nu au făcut
din femei sursa lor coruptă de alinare. Ei urmează mielul oriunde se duce El
pentru că El este sursa lor de alinare:
Atunci, Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şiau luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele
erau nechibzuite, şi cinci, înţelepte. Cele nechibzuite, când şi-au
luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn, dar cele înţelepte,
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împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.
Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. La miezul
nopţii, s-a auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!
— Matei 25:1-6
Chiar și printre cei care l-au făcut pe Hristos sursa lor, reprezentată de cele
10 fecioare, există încă o problemă. Jumătate dintre fecioarele care
plănuiseră să meargă la nuntă nu aveau destul ulei. Uleiul reprezintă darul
Mângâietorului, Duhul Sfânt al lui Hristos. Sunt unii care pretind că îl fac pe
Hristos mângâietorul lor, dar în cele din urmă ei nu au avut cu adevărat
mângâierea Sa și la ora întunecată de la miezul nopţii au descoperit că uleiul
din lămpile lor nu mai era. Și-au pierdut legătura cu Mângâietorul.
Biblia ne spune că Isus este Mângâietorul:
Copilașii mei, aceste lucruri vi le scriu, ca să nu păcătuiţi. Și dacă
cineva păcătuiește, avem un Avocat [Mângâietor] cu Tatăl, Isus
Hristos cel neprihănit. — 1 Ioan 2:1
Isus ne mângâie prin Spiritul Său:
Și mă voi ruga Tatălui, și el vă va da un alt Mângâietor, pentru
ca el să rămână cu voi pentru totdeauna; Chiar și Spiritul
adevărului; pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede,
nici nu-L cunoașteţi: dar voi îl cunoașteţi; căci El locuiește cu voi și
va fi în voi. Nu te voi lăsa fără confort: voi veni la tine.
— Ioan 14:16-18
Va fi un grup mare care este încrezător că l-au făcut pe Isus singura lor sursă
de alinare, dar fiind confuzi de prostituată se închină cu tristeţe misterului
Sfintei Treimi al cărei vin ne învaţă că Duhul Sfânt este o fiinţă separată faţă
de Hristos. Duhul Sfânt nu este o fiinţă separată; dar este adevărat că Duhul
Sfânt este o entitate separată de Hristos. Duhul Sfânt este o agenţie a lui
Dumnezeu pentru a aduce persoana lui Hristos în inimile noastre. Ca un râu
puternic de dragoste, Spiritul operează sub îndrumarea Tatălui și a Fiului
pentru a aduce prezenţa lor permanentă peste tot unde este binevenită. A
fost prin Duhul Sfânt, că Isus a fost înputernicit să apară oamenilor pe
drumul către Emmaüs într-o formă directă:
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După aceea, S-a arătat într-alt chip la doi dintre ei pe drum,
când se duceau la ţară. Aceştia s-au dus de au spus lucrul acesta
celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut. — Marcu 16:12-13
Cum apare Isus într-o altă formă? Este prin "un alt Mângâietor", agenţia
Duhului Sfânt, în care Hristos se poate revela. Dacă acele fecioare chemate
la cina de căsătorie a mielului cad victime ale unui Duh Sfânt greșit, atunci
vor rămâne fără ulei. Să ne agăţăm de Isus Mângâietorul nostru și să primim
darul Spiritului Său omniprezent pentru ca lămpile noastre să fie curăţate și
arse atunci când suntem chemaţi la căsătorie.
Un alt lucru de reţinut este că Mângâietorul vine la noi la timpurile speciale
ale lui Dumnezeu. Acele fecioare care se bucură în lumina Sabatului au
ocazia să primească partea dublă a Spiritului. Acele fecioare care își dau
seama că fac parte din femeia care are luna sub picioare (Apocalipsa 12:12) se vor bucura de uleiul suplimentar. Când Hristos bate la ușă în timpul
Sărbătorilor, El va veni cu noi și va lua cina sau se va ospăta cu noi pentru ca
noi să fim mângâiaţi de dragostea Sa. Porţile templului sunt deschise larg
în aceste momente de revigorare din prezenţa Domnului.
Așa spune Domnul DUMNEZEU: "Poarta curţii interioare care se
îndreaptă spre est va fi închisă în cele șase zile lucrătoare; dar în
ziua de sabat va fi deschisă, iar în ziua Lunii Noi va fi deschisă."
— Ezechiel 46:1
Să ne ţinem lămpile tăiate și arse ca să fim pregătiţi la miezul nopţii pentru
strigătul care vine cu privire la Mire.
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Îmbrăcămintea
fină a sfinților
Binecuvântaţi sunt cei care fac poruncile Sale, pentru ca ei să aibă
dreptul la pomul vieţii și să poată intra prin porţile orașului. Dar
afară sunt câini și vrăjitori și curvarii și criminali și idolatri, și oricine
iubește și practică o minciună. Apoc. 22:14-15
şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.”
(Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.) — Apoc.19:8
Promisiunea minunată a Mântuitorului nostru pentru noi este că, prin darul
Spiritului Său, vom avea poruncile lui Dumnezeu scrise în inimile noastre.
Pentru cei care au găsit alinare în Mântuitor, asigurarea ne este dată nouă.
V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele
Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică. Îndrăzneala pe care o
avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi,
dacă ştim că ne ascultă orice i-am cere, ştim că suntem stăpâni
pe lucrurile pe care I le-am cerut. — 1 Ioan 5:13-15
Dacă știm că avem viaţă veșnică și știm că orice lucruri care le cerem de la
El le vom primi, atunci putem învinge toate păcatele prin darul Spiritului.
Aceasta nu se face prin fapte personale, ci prin încrederea profundă în darul
Duhului Sfânt. Acest lucru înseamnă că bărbaţii și femeile pot depăși
problemele lor sexuale, precum și toate celelalte ispite. Bărbaţii pot depăși
obsesia lor pentru sex, iar femeile pot depăși senzualitatea lor care atrage
bărbaţii sa le dorească.
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Bărbaţii și femeile își pot depăși poftele înrobite prin puterea rugăciunii și a
încrederii în Cuvântul lui Dumnezeu. Nici o victorie asupra păcatului nu
poate fi creditată omului. Fără Hristos nu putem face nimic.
Cea mai mare provocare pe care o au oamenii atunci când își dau seama de
starea lor căzută este aceea de a crede că Tatăl nostru ne iartă liber și liber
oferă Duhul Sfânt pentru a ne da puterea de a învinge.
Calea spre victorie implică păcătosul devenind mai conștient de cât de
păcătos este cu adevărat. Cu cât ne apropiem mai mult de Hristos, cu atât
apărem mai păcătoși în ochii noștri. Dar acolo unde păcatul abundă harul
abundă mult mai mult (Romani 5:20).
Nu dispera pe măsură ce te vezi din ce în ce mai slab și neajutorat.
Odihnește-te in braţele Mângâietorului; tânjește după Sabat și celelalte
întâlniri divine. Rugaţi-vă pentru un botez zilnic al Duhului Sfânt pentru a
face faţă încercărilor voastre. Nu te descuraja când te împiedici. Amintiţi-vă
că Tatăl și Mântuitorul nostru nu vă condamnă niciodată. Ei indică pericolul
păcatului nostru gentil și vă invită să vă pocăiţi.
Ești invitat cordial la cina de căsătorie a mielului. Neprihănirea lui Hristos vă
este oferită în mod liber, fără bani și fără preţ. Seminţele Cuvântului lui
Dumnezeu din voi vor crește în viaţă veșnică.
Permiteţi-mi să vă întâlnesc pe marea de sticlă din orașul ceresc cu Tatăl
nostru și fiul Său iubit, care ne-au mângâiat, hrănit și ne-au eliberat din
această lume rea prezentă. Pentru ei să fie binecuvântare și onoare și glorie
și putere pentru totdeauna în veci. Amin.
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