
Harul care salvează….O Experiență Personală 

De: Sally Hohnberger 
 
CE ESTE HARUL? 

Harul care mântuiește este Dumnezeu care mă caută, pentru a-mi oferi o viață mai bună. O viață de 
adevărată fericire, o viață condusă de Dumnezeu. Nu o viață liniștită, doar cu activități care produc plăcere, 
o evadare din toate încercările și dificultățile vieții, ci o viață împreună cu Dumnezeu având fericire și pace 
dincolo de capacitatea noastră de înțelegere, chiar și în mijlocul încercărilor. Îi voi răspunde? 
Când eram copil, părinții mei au vrut să cunosc despre Dumnezeu și m-au dus la biserică să aflu despre El. 
De fapt, am învățat puțin, dar nu am fost învățată cum să-l aduc zilnic pe Dumnezeu în viața mea 
personală, nici cum să mă consult și să întrețin comuniunea cu El. Am învățat pur și simplu despre El, era 
tot ce știau părinții mei iubitori și tot ce ei mi-au transmis. Încă din tinerețe, încercările, dificultățile și 
durerile au făcut parte din viața mea pentru o vreme. 
 

O BOALĂ GRAVĂ ȘI FRICĂ 

Tatăl meu s-a îmbolnăvit grav de cancer la gât și au trecut ani buni de zile până să se reîntoarcă iar în 
căminul nostru. Într-o zi tatăl meu a venit acasă de la spital și mama mi-a spus că acesta este tatăl meu. Nu 
l-am recunoscut și m-am ascuns după fusta ei. Dumnezeu se folosește de încercări și dificultăți pentru a ne 
învăța, ca și copiii ai Săi, despre nevoia de supunere și ascultare, apoi ne arată dragostea Sa. Părinții țin 
locul lui Dumnezeu în cămin. Având încredere și ascultând de mama mea, am descoperit că acest bărbat 
era foarte amabil și grijuliu și am ajuns să-l recunosc ca pe tatăl meu. Mă iubea foarte mult. A trebuit să 
renunț la voința mea și a experimenta dragostea tatălui meu, nu? La fel este și cu Tatăl meu Ceresc. 
Mai târziu, în copilărie, cancerul a reapărut și din nou tatăl meu a plecat de acasă pentru destul de mult 
timp. Mama mea a trebuit să lucreze cu normă întreagă pentru a ne întreține familia de cinci copii. Un alt 
bărbat a intrat în casa noastră și în viața noastră, aducând nefericire și devastare timp de mulți ani. Divorțul 
de tatăl meu adevărat a fost urmat de multă suferință și confuzie. Apoi, luptele fizice au devenit parte din  
casa noastră, frica și tulburarea mentală și emoțională au devenit viața noastră de zi cu zi, totul ca urmare a 
prezenței acestui alt om. Rănile prin împușcare și internările ne-au distrus inimile. Furia, frica, amărăciunea 
trebuiau rezolvate. Exista un Dumnezeu undeva? 
 

HARUL IMI DĂ PUTERE SĂ IERT 

Aceste probe au fost cele care au trezit în mine nevoia de Dumnezeu. Familia mea îl cunoștea pe Dumnezeu, 
dar era independentă de conducerea lui Dumnezeu, nu cunoștea un Dumnezeu personal în acel moment. 
Dumnezeu m-a căutat în mijlocul încercărilor și al durerilor, așa cum sunt sigură că a făcut cu toate rudele 
mele. Sunt foarte recunoscătoare că cineva s-a rugat pentru mine, ceea ce i-a permis lui Dumnezeu să 
lucreze mai mult în viața mea, deoarece eu personal foarte rar mă rugam. În timpul uneia dintre cele mai 
dificile circumstanțe, tatăl meu vitreg încerca să se sinucidă în baie, iar polițiștii erau în sufragerie. Ne-au 
spus că nu pot face nimic până când acel om nu este rănit el însuși sau altcineva. Nedreptatea și 
resentimentele legate de această situație din casa noastră au afectat mintea și inima mea. 
 

AM ÎNCEPUT SĂ-L ASCULT PE DUMNEZEU 

Atunci am putut să-l identific pe Dumnezeu în conștiința mea: „Sally gândește-te la„ acel om”, nu ar trebui 
să ai compasiune pentru starea în care se află? " Am cooperat și am urmat gândurile pe care Dumnezeu mi 
le punea în minte și am încetat să mă mai gândesc la mizeria în care ne aflam eu și familia mea. Această 
compasiune și milă a venit de Sus, nu a fost înclinația mea naturală de a gândi în acest fel. Am colaborat 
atunci când am primit aceste gânduri, l-am avut pe Isus nu numai alături de mine, ci Isus lucra în mine, 
gândurile, sentimentele și atitudinile Sale au devenit reale. Lucrul uimitor este ceea ce mi s-a întâmplat după 
aceea. O pace care întrece orice înțelegere, o iubire care nu se poate exprima, mi-a umplut inima, mintea și 
chiar emoțiile. Aceasta, prietenii mei, a fost pentru mine experiența inițială a harului mântuitor, eliberându-



mă de gândurile și de emoțiile mele egoiste. Duhul Sfânt mă încuraja să mă încred în El tot mai mult, chiar și 
în acest mediu instabil. Voi continua să colaborez? 
Încă nu înțelegeam ce înseamnă mântuire, harul lui Dumnezeu sau nevoia de a coopera în căutarea de 
Dumnezeu așa cum El ne caută, dar am cooperat de data aceasta cu inima și viața mea, iar Dumnezeu a 
binecuvântat. 
 
ÎNVĂŢARE 
Există un proces prin care trecem când îl întâlnim pe Dumnezeu și experimentăm puterea divină care ne 
schimbă, deși nu înțelegem toate implicațiile acestui proces. Dumnezeu m-a invitat la o relație mai 
profundă cu El și când am cooperat am fost binecuvântată, când nu am cooperat din anumite motive, mai 
devreme sau mai târziu m-am simțit nenorocită. 
Relația mea cu Dumnezeu tocmai începea, dar a fost o experiență înflăcărată și mai puțin înflăcărată, în 
funcție de conștiința mea despre acea nevoie. Dumnezeu m-a iubit 100%, dar am cooperat doar de câteva 
ori. Au trecut ani de zile înainte să înțeleg acest lucru și să mă apropi de Dumnezeu. Doar din când în când 
mă rugam pentru acest om, căminul nostru încă se afla într-o stare nenorocită și instabilă. În cele din urmă, 
prin circumstanțe diferite, acest bărbat a părăsit casa noastră, iar un alt divorț a avut loc. Există consecințe 
dacă nu urmezi modul de viață al lui Dumnezeu, nu? Dacă mama mea ar fi cunoscut o relație personală cu 
Dumnezeu prin care ar fi putut avea încredere în unirea și comuniunea cu Isus pentru a căuta sfaturi pentru 
viața ei și a se supune să facă voia Sa, am fi putut fi eliberați de aceste anxietăți și încercări. 
Dacă doar ne-am fi rugat și am fi cooperat mai mult. Dar cât de trist, noi nu am făcut asta. 
 
Mama mea a făcut tot ce a putut în circumstanțele în care se afla și în măsura în care ea a înțeles acest 
lucru. Ani mai târziu, Dumnezeu m-a făcut conștientă de unele dintre resentimentele din copilărie pe care 
încă le păstram în inima mea. Dumnezeu mi-a arătat sentimentele mele greșite, pentru ca EL să poată 
interveni și să schimbe acele gânduri și sentimente greșite. 
A fost necesar ca eu să cooperez în timp ce El m-a condus să iert și să fiu iertată prin har. Alegând să renunț 
la sentimente, Dumnezeu mi le-a luat. Nu este El un Dumnezeu minunat care ne oferă scăparea de aceste 
gânduri și sentimente dăunătoare? 
 
Oamenii îmi spun că nu există nici o speranță ca un copil, implicat într-un divorț, să se elibereze de 
sentimentele de răzbunare și amărăciune. Eu spun că există speranță pentru toți cei care Îl caută pe 
Dumnezeu și cooperează cu El în timp ce îi călăuzește. Dumnezeu, deci poate și îl va transforma din interior. 
Cunosc personal acest lucru! Am trecut pe aici! 
 
HARUL MĂ ÎNVĂȚĂ CĂ AM VALOARE 
În timpul divorțului de acest tată adoptiv, în adolescență, am condus-o pe mama mea să participe la 
procedurile judiciare și mi s-a cerut în mod neașteptat să ocup locul martorului. Când m-au rugat să spun ce 
făcuse acel om pentru noi, frica m-a apucat. Eram nepregătită și imatură pentru a ști ce să răspund. Dacă aș 
spune adevărul, mama mea ar putea fi din nou împușcată de acel bărbat violent, instabil și irațional. 
Dacă nu aș proceda așa, instanța ar putea să respingă cererea de divorț și ce s-ar întâmpla atunci? Mintea 
mea era confuză și emoțională. Gândul predominant a fost: „Ce să fac?” Vreau să procedez corect față de  
mama mea, față de acest bărbat și față de familia mea. Dumnezeu mi-a îndeplinit cererea inimii mele de a 
face ceea ce trebuia. El l-a folosit pe judecător, care era deasupra mea la masa aceea înaltă, cu haina aceea 
de autoritate, care s-a apropiat de mine și cu cea mai amabilă voce a spus următoarele cuvinte de 
încurajare: „Spune doar adevărul. Nu te teme. Fă tot ce poți mai bine”. 
Era tot ce aveam nevoie și Dumnezeu atotștiutor îmi cunoștea nevoile. Am reacționat din nou ca răspuns la 
Voia lui Dumnezeu. Inima mea știa, împotriva rațiunii mele, că a spune adevărul era ceea ce trebuia să fac. 
Curajul dat de Dumnezeu mi-a permis să spun adevărul în fața acelei instanțe. Dumnezeu ne-a 
binecuvântat și circumstanțele l-au alungat pe acel om de acasă și din județ.  
Dumnezeu ne va ajuta când îl căutăm nu-i așa? Dar trebuie să cooperăm făcând partea noastră. Când 
cooperăm și facem ceea ce trebuie, având încredere în Dumnezeu, binecuvântările vin în momentul în 
care Dumnezeu alege. Chiar și atunci când dorim să ne eliberăm de consecințele încălcărilor căilor și voinței 
Sale? Da, chiar și atunci. El vrea să fie Dumnezeul nostru și El vrea ca noi să fim ai Lui. Aceasta este harul 



care salvează. Dumnezeu vrea să ne ofere o cale diferită. El vrea să fie Dumnezeul nostru și să-și conducă 
poporul pe căi corecte, permițându-ne să facem acest lucru prin puterea Lui. 
 
ÎN SFÂRȘIT „PACE”? 
Viața noastră a găsit în sfârșit pace. Ne-am întoars din nou la biserică, dar, din păcate, în curând ne-am 
reluat vechile noastre obiceiuri de a dormi până târziu și de a folosi timpul lui Dumnezeu pentru plăcerile 
noastre personale. Este atât de ușor să-L lăsăm pe Dumnezeu de-o parte, afară, chiar și după ce El a făcut 
lucruri mari pentru noi, cât este de trist! Trebuie să-l căutăm zilnic, să fim uniți și îndrumați conștient de 
Dumnezeu în orice moment. Fără El nu putem face nimic. 
 
Ce încercări și dificultăți ți-au făcut viața nenorocită? L-ai căutat pe Dumnezeu, ți-ai luat timp pentru a-I 
cunoaște voința referitoare la viața ta și ai încercat să faci ceea ce este bine în puterea lui Isus? El dorește 
foarte mult să fie în comuniune cu tine și să îți arate mijloacele de evadare pentru a te aduce într-o uniune 
mai intimă cu El. Ascultarea este rezultatul faptului că Hristos locuiește în noi și ne conduce. Făcând voia lui 
Dumnezeu, indiferent dacă este “soare” sau “ploaie”, oferă pace și fericire adevărată. Mântuirea este 
plăcută atunci când ne predăm voința Lui. Independența noastră, indecizia sau ascultarea parțială, fără 
abandonarea eu-lui, este motivul pentru care mulți consideră viața creștină atât de dificilă. Fă experințe 
cu Dumnezeu și cunoaste-L într-un mod intim, personal. El tânjește să te atragă către El și să-ți arate 
dragostea Lui chiar mai mult decât a făcut tatăl meu pământesc pentru mine când eram mică. Gustă și vezi 
ce bun este Domnul. 
 
La sfârșitul adolescenței, Dumnezeu mi-a îndreptat din nou în mod semnificativ calea. M-a ajutat să fiu în 
sfârșit drăguță cu un tânăr. Vedeți, aveam prejudecăți puternice împotriva băieților și a bărbaților. Într-o zi, 
Dumnezeu mi-a vorbit conștiinței spunând: „Nu toți băieții sunt asemenea celor pe care i-ai cunoscut. 
Trebuie să fii amabilă cu unul dintre ei într-o zi”, a fost sugestia pe care am primit-o când am intrat în 
următoarea mea clasă. Ei bine, de ce nu acum?, a fost următorul gând. Am răspuns la acest gând și “l-am 
salutat“ pe acel băiat frumos blond, cu ochi verzi, așezat în fața mea în sala de clasă. Acest lucru era contrar 
caracterului meu din acea vreme. Această cooperare cu Dumnezeu mi-a schimbat viața. 
 
Jim și cu mine eram creștini cu numele pe atunci. Am început să ne întâlnim într-un mod mai regulat, ne-am 
cunoscut, iar apoi calea vieții noastre s-a separat pentru un an de zile. Am cunoscut și alți tineri, dar nu am 
fost mulțumită, deoarece niciunul dintre ei nu a fost la fel de bun ca el. Jim și cu mine am început din nou să 
ne întâlnim și apoi am mers la facultăți diferite aflate la o depărtare de aproximativ 640 de kilometri. Prin 
ascultarea de impulsul lui Dumnezeu prin intermediul conștiinței mele, am întâlnit cu cine urma să mă 
căsătoresc într-o zi, persoană cu care împreună în anii următori îl vom căuta pe Dumnezeu într-un mod mai 
profund. Cinci ani mai târziu ne-am căsătorit. În acești cinci ani, am decis să ne ocupăm de latura financiară 
a vieții noastre, să găsim o casă și să stabilim reguli de conviețuire înainte de a întemeia o familie. 
 
HARUL MĂ AJUTĂ SĂ MĂ ÎNCRED 
Majoritatea oamenilor au crezut că am acționat greșit deoarece nu am întemeiat o familie imediat, dar noi 
doar urmam planurile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Nu am înțeles-o pe deplin la vremea respectivă, 
dar ani mai târziu am văzut înțelepciunea lui Dumnezeu călăuzindu-ne pe această cale. Apoi s-a  născut 
primul nostru fiu, Matei. O, ce bucurie să ai un copil! 
 
Multe încercări au venit în viața acestui băiețel. Ficatul îi era suprasolicitat, avea icter și în cele din urmă a 
ajuns acasă cu 2.250 kg. Sunt foarte recunoscătoare pentru că tocmai studiam despre rugăciune în 
momentul nașterii sale! Lui Dumnezeu îi place să fim practici cu înțelepciunea pe care o dobândim, nu-i așa? 
Picioarele lui Matei erau, de asemenea, foarte curbate spre interior. Am cumpărat un dispozitiv ortopedic 
pe care medicul l-a prescris pentru a corecta această problemă, urma să-l folosească pe o perioadă de 3 
până la 5 ani. 
 
Știam că probele sunt o chemare la rugăciune. Ei bine, încă nu citisem acest lucru, dar această situație m-a 
pus pe genunchi, cerându-i lui Dumnezeu să vindece picioarele fiului meu, bineînțeles dacă era și voia Lui. 
Foloseam aparatul ortopedic de vreo două săptămâni. Chiar nu mă așteptam ca Dumnezeu să răspundă la 



acea rugăciune, dar El a fost prietenul meu și a făcut-o. Dumnezeu a permis inimii mele să se apropie de El 
într-un mod regulat pentru a exercita mușchiul rugăciunii, al perseverenței și a avea încredere în El pentru 
ca El să facă ceea ce era mai bine pentru noi. De asemenea, Dumnezeu mi-a cerut să-mi armonizez viața cu 
voința Sa revelată de a înlătura obstacolele, pentru a putea obține binecuvântările Sale. Păcatul și 
egoismul m-au separat de Dumnezeu și, când erau prezente, au împiedicat lucrarea lui Dumnezeu în viața 
mea. Așadar, trebuia să mă pocăiesc de păcatul de a-mi sluji mie însumi și să încep să dau roade de 
pocăință, așa cum spune Biblia. Am făcut tot ce am înțeles atunci. Vroiam să fiu unită cu Hristos și să nu mai 
fiu separată și independentă de El. 
 
UN MIRACOL INCOMPLET? 
Într-o zi după câteva săptămâni de rugăciune și pocăință, l-am pus pe Matei pe balansoar și în curând mi-am 
dat seama că picioarele îi atârnau în poziția corectă. Nu îmi venea să cred! Dar era adevărat! Emoționată, l-
am sunat pe Jim și i-am spus ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Jim a fost neîncrezător până când a ajuns 
acasă și a verificat singur. Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Minuni se produc chiar și astăzi ca în zilele 
ucenicilor. Dumnezeu a continuat să ne invite să avem mai multă încredere în El. 
 
Vizita medicală la doctor a fost un alt test al credinței noastre. El a spus că Matei nu a fost vindecat! O 
atingere a mâinilor sale pe genunchii și picioarele fiului nostru și acestea s-au reîntors la poziția lor 
deformată. Când ne-am întors acasă, inimile noastre erau frânte și confuze. Jim și cu mine l-am căutat pe 
Tatăl nostru Ceresc pentru a ne ajuta să rezolvăm această problemă. Am cerut opinia unui al doilea doctor și 
apoi am luat o decizie pe baza a ceea ce am aflat. Picioarele lui erau drepte acum, era vindecat, am avut 
încredere în Dumnezeu și am aruncat corsetul. De-a lungul anilor, mi-a plăcut să-l privesc pe Matthew 
sărind, alergând, devenind foarte atletic și agil de picioare, pentru că știa că Dumnezeu îl salvase. Inima mea 
era plină de recunoștință. De ce noi, ca și popor, ne rugăm și cooperăm atât de puțin cu Dumnezeu? 
 
Cu toate acestea, Dumnezeu vrea să ne salveze de la mult mai mult decât doar un răul fizic. El vrea să ne 
salveze de dependență și robie față de păcat și egoism. El folosește adesea vindecarea fizică pentru a ne 
învăța cum ne poate ajuta. El vindecă și spiritual și emoțional! 
L-ai rugat pe Dumnezeu să-ți vindece diformitățiile? Vei coopera în tot ceea ce știi că El vrea să faci? De ce 
există aceste minuni? Să ne atragă către Dumnezeu, să ne arate dragostea Lui pentru noi și să ne motiveze 
să avem mai multă încredere în El, astfel încât să credem că putem umbla pe căile lui Dumnezeu indiferent 
de unde venim și să ne ajute să vedem că Dumnezeu este real și trăiește și astăzi. Acest miracol a realizat 
exact asta în viața noastră. El ne-a apropiat și mai mult de Dumnezeu pentru ca El să ne poată elibera pe 
deplin. 
 
Puteți vedea mântuirea Lui în acțiune, prin harul mântuitor? Dumnezeu vrea să ne elibereze de 
consecințele și blestemul păcatului. Dumnezeul meu este capabil să-i elibereze pe toți cei care vin la El. Tatăl 
nostru Ceresc vrea să venim la El cu încercările, dificultățile și diformitățiile noastre pentru a căuta un leac 
potrivit voinței Sale. Ani mai târziu am aflat că Dumnezeu nu întotdeauna ne eliberează sau nu ne vindecă 
de boli și de diformități. Dacă acesta este cazul, descoperim că El dă întotdeauna putere și înțelepciune de 
a ne menține inimile și mințile sănătoase în mijlocul încercării, bolii sau diformității. Ambele pot fi o 
binecuvântare. Binecuvântarea adevărată și durabilă este că Isus locuiește în noi și oferă pace interioară și 
mulțumire pentru acele lucruri pe care nu le putem schimba sau pe care Dumnezeu le-a ales să nu le 
schimbe. 
 
HARUL ÎMI PERMITE SĂ ÎNVING  
Jim și cu mine am descoperit mai multe adevăruri biblice și am simțit o dorință și mai mare de a deveni 
creștini dependenți având treizeci și ceva de ani. Ajunsesem la concluzia că, căile și voința lui Dumnezeu 
erau adesea contrare stilului nostru de viață și obiceiurilor noastre. Am înțeles că a-L urma pe Hristos 
implica sacrificii, deoarece multe schimbări erau necesare pentru ca să intrăm în armonie cu cuvântul Său. 
Dumnezeu ne-a cerut să ne schimbăm modul de a vorbi, stilul nostru de viață, să nu mai mergem la 
petreceri, să ne schimbăm ziua de închinare, să facem unele schimbări în dietă și să începem prin a avea o 
viață de rugăciune. Fiecare dintre aceste schimbări s-a dovedit a fi o binecuvântare și o disciplină. Știam că 
avem nevoie de un Mântuitor din păcat, dar încă nu înțelegeam că „eu-l nostru” era adevăratul dușman al 



sufletului nostru, iar „eu-l” trebuia să fie complet abandonat, așa cum se poate face doar cu Iisus. Am 
simțim nevoia să învățăm cum să depășim iritația și furia dintre noi și să avem autocontrol asupra zonele 
slabe ale vieții noastre. Dumnezeu vrea să ne elibereze complet de tot „eu-l”. Acest „eu” pot fi obiceiurile pe 
care le învățăm în lume, gândirea, vorbirea, mâncarea, îmbrăcămintea sau acțiunile noastre. Dacă sinele mă 
stăpânește în orice domeniu al vieții, atunci am nevoie de un Mântuitor. Dumnezeu vrea să mă salveze de 
sine și de păcat în oricare formă s-ar manifesta. 
 
VICTORIE DOMESTICĂ 
Într-o zi, când spălam vasele în bucătăria mea, am simțit nevoia să mănânc fursecuri americane cu ciocolată. 
În mintea mea a venit gândul “ai mâncat suficient, renunță la a mânca acum aceste fursecuri.” Acesta era 
Dumnezeu care îmi vorbea prin rațiunea, intelectul și conștiința mea, am înțeles clar acest lucru mai târziu, 
în acel moment doar credeam că este Dumnezeu, dar nu eram sigură. Acolo a început o luptă. Gustul meu și 
vechile mele obiceiuri spuneau: „Fă-o, îți place”. Pe care să aleg? Să-l urmez pe Dumnezeu sau vechile mele 
obiceiuri? Lupta cu sinele este cea mai mare bătălie pe care am purtat-o vreodată. 
 
În trecut, aș fi rezistat la a mânca fursecuri americane cu ciocolată sau orice altceva și aș fi ales abstinența 
pentru câteva minute sau ore, până când ar fi devenit foarte dificil să rezist și mai devreme sau mai târziu m-
aș fi predat poftele și dorințelor mele carnale. Deși promisiunile mele erau făcute cu sinceritate, ele au 
devenit ca niște frânghii de nisip. Odată cu eșecul vine frustrarea, vinovăția, disperarea și descurajarea! M-
am întrebat adeseori: De ce este atât de dificilă viața de creștin? Apoi am aflat că se datorează faptului că 
mă luptam împotriva „eu-lui” numai prin voință umană și toate aceste eforturi eșuau. Eram independentă, 
în loc să depind de Dumnezeu. Dar de data aceasta am ales diferit. 
Îl voi pune la încercare pe Dumnezeu! Ce să fac Doamne? Am pus fursecurile americane cu ciocolată 
deoparte, dar nu am mai putut sta în bucătărie. M-am îndepărtat de bucătărie conștientă de apetitul meu 
pentru aceste fursecuri din dulap. Neliniștită, am strigat din nou către Dumnezeu, spunând: "Ce fac acum 
Doamne?" Mi-am scos aspiratorul și am început să aspir prin sufragerie încă neliniștită din cauza ispitei. 
Apoi, din nou, mi-a revenit gândul: „Mai vrei acele fursecuri?” Iar eu m-am gândit: „Bineînțeles că vreau! 
Această dorință durează, de obicei, până când dispare complet. "Dar am acordat atenție gustului meu 
pentru a vedea dacă dorința a rămas. Am probat un fursec și, spre surprinderea mea, dorința, gusturile și 
chiar sentimentele greșite au dispărut! Natura mea fusese subjugată. Care a fost diferența de data aceasta? 
Am strigat către Domnul și am cooperat cu El în ascultare. El mi-a schimbat interiorul. Ce bucurie a fost acea 
experiență! Dumnezeu poate supune natura mea trupească atunci când o voi preda și voi urma voia Sa. 
 
CINE CÂȘTIGĂ PE CINE? 
Satana încă mă ispitește cu vechile mele obiceiuri, dar urmând sfatul din Iacov 4: 7-8, chiar și Satana și 
sentimentele greșite trebuie să se îndepărteze de mine. Este Isus cel care supune sentimentele și de El fuge 
Satana. Adevărata luptă este să-mi predau inima lui Dumnezeu și să continui să cooperez la a rezista chiar 
și după aceată unire și a face alegerea potrivită. Succesul în Isus Hristos este garantat chiar și asupra 
atracției poftei de mâncare atâta timp cât rămân în acea poziție de dependență și ascultare. Această unire 
nu mi-a luat mult timp, dar este nevoie de o decizie pentru a depinde de Hristos și nu de mine. 
 
AM NEVOIE DE EL! 
Prieteni, am văzut nevoia să stăpânesc această disciplină de bază în viața mea creștină. Când cooperez, 
succesul este asigurat. Obții și tu în felul acesta, succesul? Toți putem fi creștini activi, mergând înainte cu 
Isus Hristos. Disperarea este manevra diavolului pentru a ne ține departe de Hristos și de acea experiență 
a victoriei. Acest obicei a fost o robie pentru mine. Nu aveam niciun control asupra lui și el mă controla. 
Lupta mea de data asta a fost diferită, nu s-a redus doar la a mănânca un fursec cu ciocolată sau nu. Aveam 
nevoie de un Mântuitor pentru a-mi schimba obiceiurile greșite de a continua să mănânc. 
 
Dumnezeu poate să intervină în viața ta în oricare alte aspecte din viață. Vă rog să luați principiul pe care îl 
ilustrez în experiența mea și să-l aplicați la zona dvs. de dificultate. S-ar putea să aveți de-a face cu 
lăcomia, mândria, bârfele, limba clevetitoare, lăcomia, anorexia, bulimia, alcoolismul sau orice alt gust 
pervertit cu care vă luptați. Pot fi obiceiuri sau dependențe pe care le avem. Deci, trebuie să mergem la 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că numai în El și împreună cu El putem dobândi putere asupra 



acelor obiceiuri. Harul mântuitor nu este doar ceva ce pretind în Isus, ci este și eliberarea de gânduri, 
sentimente, de gusturile și de dorințele greșite, când îl caut pe Tatăl meu să mă ajute, care-mi dă 
permisiunea să mă asemăn chipului Lui. Când întreb și cooperez, Dumnezeu este capabil să mă transforme 
chiar și pe mine! Dorești și tu eliberarea de aceste obiceiuri? Dumnezeu te cheamă. 
 
Isus vrea să ne salveze din închisoarea „Eu-lui”. Isus vrea ca în mod personal, El să filtreze fiecare gând, 
fiecare obicei, fiecare pas al vieții noastre prin El însuși, astfel încât să putem trăi deasupra atracției naturii 
carnale. Ați descoperit modul în care Mântuitorul ne ghidează să scăpăm de eu? Mai întâi, El ne conduce 
să ne strigăm neputința înaintea Lui pentru a cere ajutorul. În al doilea rând, El vrea să cunoaștem voia Sa. 
El ne spune că putem să-L ascultăm și să-L slujim prin Cuvântul Său și prin vocea Lui sugerând această 
libertate conștiinței noastre. În al treilea rând, trebuie să alegem pe cine vom sluji, pe Dumnezeu sau 
păcatul și „eu-l”. Alegerea noastră declarată, chiar și într-o formă timidă de partea lui Dumnezeu, va 
produce adesea bătălia cu mine însumi. Dumnezeu ne invită la o viață de lepădare de sine și stăpânire de 
sine în Isus; natura carnală se revoltă din cauza restricției, deoarece aceasta este natura sa. Dar slavă 
Domnului că avem putere de a alege pe cine vom sluji! În al patrulea rând, avem nevoie de dispoziția 
adecvată pentru a intra în luptă, încrezându-ne în Isus ca general al nostru care să ne ghideze în luptă. „... Să 
faceţi orice vă va zice El.” Ioan 2: 5. Bătălia poate fi scurtă sau lungă, în funcție de disponibilitatea noastră de 
a ne preda lui Dumnezeu. Rămâneți supuși, conectați și în uniune și comuniune cu El și victoria este 
garantată. Vei începe o viață dependentă de El în ciuda atracției carnale, o viață de stăpânire asupra „eu-
lui”? 
 
PENTRU CE DOAMNE? 
Așadar, la ce servește un Mântuitor? Un Mântuitor ne eliberează de a mai sluji păcatului și egoismului. Un 
Mântuitor trebuie să ne conducă, să ne direcționeze, să comunice și să ne ghideze spre dreapta sau spre 
stânga. Un salvator este un pastor care își conduce turma în cel mai bun mod, îl protejează de pericol și îl 
hrănește cu tandrețe, corectându-l, dezaprobăndu-l sau dându-i dreptate. Oaia aude și recunoaște vocea 
Păstorului. Vezi Ioan 10:27. Cunoașteți acest tip de salvator? Noi ne-am mutat în Montana acum 21 de ani 
pentru a-L căuta pe Dumnezeu și am vrut să umblăm cu Hristos așa cum a făcut Enoh. Odată ajunși aici, am 
început să ne gândim cine ne va învăța asta. Ne-am gândit că poate trebuie să mergem la vreo școală sau la 
o instituție specială pentru a înțelege o astfel de viață, dar toate providențele lui Dumnezeu au spus „nu”. 
 
Dumnezeu a spus: „Te voi instrui ...” Amândoi am fost profund impresionați de faptul că Dumnezeu a vrut 
să ne instruiască într-un mod personal. Isus a vrut să fie directorul nostru, profesorul nostru privat aici, în 
casa noastră. Nu era nevoie să mergem nicăieri pentru a primi o educație asupra planurilor lui Dumnezeu. El 
a vrut să ne învețe cum să cooperăm cu El și să fim eliberați de a mă mai sluji „pe mine” chiar acolo unde ne 
aflam! Discutând între noi gândurile noastre, ne-am simțim foarte nevrednici pentru că Dumnezeu a fost 
profesorul nostru privat. 
 
Cât de minunată este iubirea lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii muritori, că El vrea să ne asocieze atât de 
intim, atât de personal, ca să ne învețe să dominăm „eu-l” în Hristos. Prieteni, să-L punem la încercare pe 
Dumnezeu. El este cel mai bun Învățător, Prieten și Mântuitor din toate timpurile, oferindu-ne 
întotdeauna sfaturile potrivite atunci când îl căutăm. El tânjește astăzi să ne ghideze pe tine și pe mine pe 
calea dreptății. Depinde de noi să alegem zilnic să rămânem cu El și în El. De ce nu alegeți ca Dumnezeu să 
vă călăuzească? 
 
ESTE PENTRU TOȚI?!?! 
Toți putem face parte din harul răscumpărător al lui Dumnezeu și putem fi mântuiți de „Eu”, de înclinațiile, 
patimile sau apetitele noastre care sunt împotriva lui Dumnezeu. Ori de câte ori strigăm către Dumnezeu și, 
de asemenea, cooperăm, îl urmăm pentru a nu mai sluji vechilor noastre căi și a începe să slujim altor noi căi 
de viață, El ne va îndruma personal. Cu Hristos toate lucrurile sunt posibile. Vrei să rămâi mereu în El? 
Încercați și vedeți singuri eliberarea divină de robia „eu-ului” care se găsește în Hristos Isus. „... şi-i vei pune 
numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale”. Matei 1:21. Lasă-L pe Iisus să te 
mântuiască de păcatele tale, El nu te poate mântui dacă tu rămâi în păcatele tale. Dumnezeu să te 
binecuvânteze și să te conducă corect să câștigi o experiență din ce în ce mai mare în harul mântuitor. 


