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Pericole care pândesc Biserica în
vremurile de pe urmă (11)
Criza de putere
(Judecători 15.9-17)
Puterea - un privilegiu pentru
unii sau o necesitate pentru toți?

Pastor Iosif Nicolae Ignat
Biserica Penticostală Sebeș, Alba

„Doamne Dumnezeule...
Cum ar putea să stea
Iacov în picioare?
Căci este așa de slab!”
(Amos 7.2,5)

Avem în fața noastră imaginea tristă a
unui popor destinat să fie liber, fericit și binecuvântat (Israel), într-o țară în care curgea
lapte și miere, dar care era subjugat de vrăjmașii lui (filistenii). Niște oameni care după
40 de ani de robie se obișnuiseră cu starea de
asupriți, săraci, fără putere, fără perspectivă
de viitor, unicul lor scop în viață fiind supraviețuirea. Un singur om din acest popor nu se
încadra în decorul sumbru descris mai sus:
Samson. El nu putea accepta în ruptul capului
statutul de rob al filistenilor. Pentru el, filistenii erau niște dușmani de moarte și mereu
căuta ceartă cu ei (apropo, tu cu cine cauți
ceartă? Care sunt dușmanii tăi?!). Din cauza
lui, filistenii au tăbărât în Iuda și s-au răspândit până la Lehi (v. 9). Când accepți statutul de rob al diavolului, el te va lăsa în pace.
Dar când îl declari vrăjmașul tău de moarte
și lupti împotriva lui, te va urmări și te va
hărțui și el mereu.
Așadar, filistenii nu aveau nimic cu evreii;
ei îl căutau pe Samson, omul care îi șicana
mereu, care le contesta statutul de dominatori,
omul care le pustiia țara și le înmulțea morții
(16:24). Trist este faptul că chiar frații lui de
neam l-au dat pe Samson în mâinile filistenilor (v.12). În loc să înțeleagă că el este omul
pe care Dumnezeu vrea să-l folosească pentru
izbăvirea lor și să facă zid în jurul lui, ei se
decid să-l sacrifice pentru liniștea lor temporară...! (Oare nu se întâmplă deseori și astăzi
la fel? Dacă se ridică câte unul printre noi mai
plin de râvnă, mai certat cu diavolul, mai folosit de Dumnezeu, mai degrabă îl dăm pe mâna
"filistenilor" decât să facem front comun cu
el...). Totuși, deoarece cauza lui Samson era
cauza lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a venit în
ajutor și a dat o mare izbăvire prin el.
Era ceva care făcea diferența între Samson
și restul poporului evreu. Acel ceva se numea
PUTERE! Puterea este mirajul după care
aleargă mai marii lumii, dar și oamenii mărunți. Puterea este aceea care, într-un război,
face diferența între armatele rivale. Puterea
te ajută să domini, iar în lipsa ei vei fi tu cel
dominat. Ca și credincios, puterea te face să

fii un pocăit plin de viață, eficient pentru
Dumnezeu și biruitor în lupta împotriva păcatului și a diavolului. Lipsa puterii te face să
fii un biet credincios nefericit și irelevant.
Puterea te ajută să rămâi în picioare în ziua
cea rea, iar lipsa ei te face să cazi în lupta zilnică cu greutățile, vitregiile și necazurile vieții.
Fără îndoială, Samson a avut o chemare
specială de la Dumnezeu. El a fost destinat să
fie un „soare mic”, care să lumineze pentru
o vreme (din păcate a făcut-o prea puțin).
Însă puterea spirituală este o necesitate pentru toți credincioșii din poporul Domnului
și El vrea s-o acorde tuturor celor care o cer.
În ce a constat succesul și secretul puterii
lui Samson? De unde ne vine puterea în
lupta împotriva vrăjmașilor noștri?
1. Din consacrare (punerea
deoparte)
Samson era nazireu (om pus deoparte
pentru Dumnezeu) încă din pântecele mamei
lui (13:5,7). Trei lucruri importante îl caracterizau pe un astfel de om: 1. Nu avea voie
să se atingă de nimic necurat. 2. Nu avea
voie să bea vin (nici măcar să mănânce struguri). 3. Nu avea voie să se tundă (părul era
semnul exterior al nazireatului). Nazireatul
lui Samson trebuia menținut până în ziua
morții lui (13:7). Câtă vreme Samson a pus
preț pe consacrarea lui, a avut putere. Când
și-a trădat secretul și și-a vândut dreptul de
nazireu, puterea l-a părăsit și a fost ca toți
ceilalți oameni.
Dragi frați, stimate surori, iubiți tineri
credincioși, din ziua când ne-am întors la
Dumnezeu, noi ne-am pus deoparte pentru
El. Aceasta înseamnă să-I aparținem Lui în
procent de sută la sută. Câtă vreme în noi este
și lumină și întuneric, și păcat și neprihănire,
și adevăr și minciună, și fire și duh, și Dumnezeu și diavolul – nu putem fi puternici.
Căutând dulceață prin hoiturile animalelor
ucise cu ceva timp în urmă (14:8-9), stând la
masă cu tovarăși filisteni (14:11), permițând
Dalilei să se joace cu foarfeca prin părul capului său, Samson a riscat nepermis de mult.
Cum stai cu păcatul, cu lumea, cu diavolul?
Ce muzică asculți, ce pui în fața ochilor, ce
afaceri faci, ce iubești? Cum stai cu băuturile

care iau mintea omului? Cât de limpede este mintea ta? Cum stai cu semnul exterior al nazireatului (ținuta cu rușine și sfială, duhul blând și liniștit)? Te mai pui din când în când deoparte pentru Dumnezeu cu zile speciale de post, rugăciune, separare de lucrurile pământești,
apropiere de Domnul? Noi știm că „Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru Sine, dar în schimb
ne dă un har și mai mare” (Iacov 4:5-6). Cum am putea pretinde atunci resursele lui
Dumnezeu de putere, har și binecuvântare, dacă inima noastră este împărțită, iar nazireatul nostru este pângărit? Doamne, ai milă de noi!
2. Din îndeplinirea misiunii încredințate
Din momentul zămislirii lui, Samson avea o misiune clară: să se bată cu filistenii și să-i
omoare. Câtă vreme a urmărit acest obiectiv, Dumnezeu l-a înzestrat cu putere. Când a început să stea la mese cu filistenii, să prindă vulpi, să care porți în spate, să caute femei ușoare,
puterea lui a început să scadă și, în final, Dumnezeu i-a retras abilitățile cu care l-a înzestrat.
Biblia afirmă că scopul major al botezului cu Duhul Sfânt, prin care suntem îmbrăcați
cu o putere supranaturală, este să fim martorii lui Dumnezeu în lume, cu vorba, fapta, viața
și lucrarea noastră (Fapte 1:8). De ce ne-ar înzestra Dumnezeu cu resurse deosebite, când
noi n-avem nici o intenție de a investi în lucrarea Lui? Ca să le irosim în lucruri pământești
sau personale (afaceri, carieră, prosperitate materială, viitor pământesc), în lupte fratricide,
denominaționale sau teologice, sau în proiecte care nu-l onorează pe Dumnezeu?
Dumnezeu investește în lucrarea Lui, nu în lucrările noastre. Fiecare dintre noi avem
cel puțin câte un talant încredințat. Fiecare avem filistenii noștri cu care trebuie să ne luptăm.
Fiecare avem o misiune de bază pe acest pământ: să fim martorii (ambasadorii, reprezentanții)
lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor între care trăim. Suntem, tu și eu, o conductă prin
care Dumnezeu să transmită mântuirea, iertarea, eliberarea, puterea Lui către cei din jur?
Numai atunci să ne așteptăm să ne însoțească puterea și prezența lui Dumnezeu!
3. Din folosirea resurselor avute la îndemână
Când au venit filistenii peste el, Samson putea să fugă, justificându-se: „Sunt prea mulți
și prea tari. N-am eu arme să mă lupt cu ei". Dar pentru că el nu era omul care să dea dosul
când era vorba de filisteni, s-a uitat puțin în jurul lui și imediat a găsit arma potrivită: o
falcă de măgar neuscată încă, cu ajutorul căreia a ucis o mie de filisteni (v.15).
Care este „falca ta de măgar”? Uită-te bine în jurul tău și identifică resursele pe care
ți le-a pus Dumnezeu la îndemână: o carte de cântări, Biblia, un genunchi, o lacrimă, un
bănuț, un grup de frați cu care poți sta în părtășie. Noi zicem: „Dacă aș avea mai multă putere, pregătire, sănătate, mai mulți bani, mai multe relații, aș face mai mult”. Dumnezeu
zice: „Tu fă ce poți cu ce ai, iar Eu voi face restul!” Dumnezeu este expert în a folosi lucrurile slabe și neînsemnate ale lumii acesteia. Cu mici resurse puse la dispoziția Lui, El a făcut
minuni: a distrus armate dușmane, a săturat mulțimi, a nimicit Goliați, a hrănit văduve și săraci
pe timp de foamete, a umplut vase goale etc. Nu vrei să-ți pui puținul tău la îndemâna lui
Dumnezeu, ca prin ele Dumnezeu să aducă biruința și binecuvântarea?
4. Din înzestrarea supranaturală
Când au tăbărât filistenii peste el, Samson era legat la mâini și la picioare cu două funii
noi (v.13). Adevărata sursă a puterii supranaturale a lui Samson era Duhul Sfânt (v.14).
Fără această putere, niciodată n-ar fi putut scăpa de legăturile cu care l-au legat frații lui
și n-ar fi putut să se bată cu filistenii.
Dragii mei, războiul pe care îl avem de dus nu este de factură fizică sau pământească,
ci de natură spirituală. În războiul acesta noi avem de luptat împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății din locurile
cerești (Efes. 6:12). Împotriva acestor forțe spirituale nu avem nici o șansă de izbândă
fără ajutor de sus. Cum stai cu puterea Duhului Sfânt în viața ta?
Dacă este o criză în poporul Domnului în vremea aceasta, ea este criza de putere. Avem
resurse materiale, financiare, informaționale, tehnice, teologice, dar nu avem putere spirituală. Ea vine prin revărsare de sus, atunci când credem că este pentru noi, însetăm după ea, o
cerem, ne pregătim s-o primim. Doamne, mai revarsă Duhul Sfânt peste poporul Tău!
Concluzie:
Resimțim mai acut ca niciodată nevoia de putere spirituală în viața noastră. Vrăjmașii
noștri s-au înmulțit iar puterile noastre au slăbit. Suntem noi gata să ne rededicăm viețile
pe altarul lui Dumnezeu, să ne reocupăm locurile noastre în tranșeele de pe frontul de luptă
sau pe câmpul de misiune, să ne punem la dispoziția Domnului puținele noastre resurse
și să-l lăsăm pe Duhul Sfânt să ne ia în stăpânirea Lui? Dacă da, în mod sigur Dumnezeu
ne va echipa cu putere de sus și ne va da biruința în lupta impotriva vrăjmașilor noștri.
Așa să ne ajute Dumnezeu!

STUDIU ÎN SERIAL

10

CUVÂNTUL ADEVĂRULUI

August 2016 CUVÂNTUL ADEVĂRULUI 11

August 2016

Pericole care pândesc Biserica în
vremurile de pe urmă (11)
Criza de putere
(Judecători 15.9-17)
Puterea - un privilegiu pentru
unii sau o necesitate pentru toți?

Pastor Iosif Nicolae Ignat
Biserica Penticostală Sebeș, Alba

„Doamne Dumnezeule...
Cum ar putea să stea
Iacov în picioare?
Căci este așa de slab!”
(Amos 7.2,5)

Avem în fața noastră imaginea tristă a
unui popor destinat să fie liber, fericit și binecuvântat (Israel), într-o țară în care curgea
lapte și miere, dar care era subjugat de vrăjmașii lui (filistenii). Niște oameni care după
40 de ani de robie se obișnuiseră cu starea de
asupriți, săraci, fără putere, fără perspectivă
de viitor, unicul lor scop în viață fiind supraviețuirea. Un singur om din acest popor nu se
încadra în decorul sumbru descris mai sus:
Samson. El nu putea accepta în ruptul capului
statutul de rob al filistenilor. Pentru el, filistenii erau niște dușmani de moarte și mereu
căuta ceartă cu ei (apropo, tu cu cine cauți
ceartă? Care sunt dușmanii tăi?!). Din cauza
lui, filistenii au tăbărât în Iuda și s-au răspândit până la Lehi (v. 9). Când accepți statutul de rob al diavolului, el te va lăsa în pace.
Dar când îl declari vrăjmașul tău de moarte
și lupti împotriva lui, te va urmări și te va
hărțui și el mereu.
Așadar, filistenii nu aveau nimic cu evreii;
ei îl căutau pe Samson, omul care îi șicana
mereu, care le contesta statutul de dominatori,
omul care le pustiia țara și le înmulțea morții
(16:24). Trist este faptul că chiar frații lui de
neam l-au dat pe Samson în mâinile filistenilor (v.12). În loc să înțeleagă că el este omul
pe care Dumnezeu vrea să-l folosească pentru
izbăvirea lor și să facă zid în jurul lui, ei se
decid să-l sacrifice pentru liniștea lor temporară...! (Oare nu se întâmplă deseori și astăzi
la fel? Dacă se ridică câte unul printre noi mai
plin de râvnă, mai certat cu diavolul, mai folosit de Dumnezeu, mai degrabă îl dăm pe mâna
"filistenilor" decât să facem front comun cu
el...). Totuși, deoarece cauza lui Samson era
cauza lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a venit în
ajutor și a dat o mare izbăvire prin el.
Era ceva care făcea diferența între Samson
și restul poporului evreu. Acel ceva se numea
PUTERE! Puterea este mirajul după care
aleargă mai marii lumii, dar și oamenii mărunți. Puterea este aceea care, într-un război,
face diferența între armatele rivale. Puterea
te ajută să domini, iar în lipsa ei vei fi tu cel
dominat. Ca și credincios, puterea te face să

fii un pocăit plin de viață, eficient pentru
Dumnezeu și biruitor în lupta împotriva păcatului și a diavolului. Lipsa puterii te face să
fii un biet credincios nefericit și irelevant.
Puterea te ajută să rămâi în picioare în ziua
cea rea, iar lipsa ei te face să cazi în lupta zilnică cu greutățile, vitregiile și necazurile vieții.
Fără îndoială, Samson a avut o chemare
specială de la Dumnezeu. El a fost destinat să
fie un „soare mic”, care să lumineze pentru
o vreme (din păcate a făcut-o prea puțin).
Însă puterea spirituală este o necesitate pentru toți credincioșii din poporul Domnului
și El vrea s-o acorde tuturor celor care o cer.
În ce a constat succesul și secretul puterii
lui Samson? De unde ne vine puterea în
lupta împotriva vrăjmașilor noștri?
1. Din consacrare (punerea
deoparte)
Samson era nazireu (om pus deoparte
pentru Dumnezeu) încă din pântecele mamei
lui (13:5,7). Trei lucruri importante îl caracterizau pe un astfel de om: 1. Nu avea voie
să se atingă de nimic necurat. 2. Nu avea
voie să bea vin (nici măcar să mănânce struguri). 3. Nu avea voie să se tundă (părul era
semnul exterior al nazireatului). Nazireatul
lui Samson trebuia menținut până în ziua
morții lui (13:7). Câtă vreme Samson a pus
preț pe consacrarea lui, a avut putere. Când
și-a trădat secretul și și-a vândut dreptul de
nazireu, puterea l-a părăsit și a fost ca toți
ceilalți oameni.
Dragi frați, stimate surori, iubiți tineri
credincioși, din ziua când ne-am întors la
Dumnezeu, noi ne-am pus deoparte pentru
El. Aceasta înseamnă să-I aparținem Lui în
procent de sută la sută. Câtă vreme în noi este
și lumină și întuneric, și păcat și neprihănire,
și adevăr și minciună, și fire și duh, și Dumnezeu și diavolul – nu putem fi puternici.
Căutând dulceață prin hoiturile animalelor
ucise cu ceva timp în urmă (14:8-9), stând la
masă cu tovarăși filisteni (14:11), permițând
Dalilei să se joace cu foarfeca prin părul capului său, Samson a riscat nepermis de mult.
Cum stai cu păcatul, cu lumea, cu diavolul?
Ce muzică asculți, ce pui în fața ochilor, ce
afaceri faci, ce iubești? Cum stai cu băuturile
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ne dă un har și mai mare” (Iacov 4:5-6). Cum am putea pretinde atunci resursele lui
Dumnezeu de putere, har și binecuvântare, dacă inima noastră este împărțită, iar nazireatul nostru este pângărit? Doamne, ai milă de noi!
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omoare. Câtă vreme a urmărit acest obiectiv, Dumnezeu l-a înzestrat cu putere. Când a început să stea la mese cu filistenii, să prindă vulpi, să care porți în spate, să caute femei ușoare,
puterea lui a început să scadă și, în final, Dumnezeu i-a retras abilitățile cu care l-a înzestrat.
Biblia afirmă că scopul major al botezului cu Duhul Sfânt, prin care suntem îmbrăcați
cu o putere supranaturală, este să fim martorii lui Dumnezeu în lume, cu vorba, fapta, viața
și lucrarea noastră (Fapte 1:8). De ce ne-ar înzestra Dumnezeu cu resurse deosebite, când
noi n-avem nici o intenție de a investi în lucrarea Lui? Ca să le irosim în lucruri pământești
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denominaționale sau teologice, sau în proiecte care nu-l onorează pe Dumnezeu?
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lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor între care trăim. Suntem, tu și eu, o conductă prin
care Dumnezeu să transmită mântuirea, iertarea, eliberarea, puterea Lui către cei din jur?
Numai atunci să ne așteptăm să ne însoțească puterea și prezența lui Dumnezeu!
3. Din folosirea resurselor avute la îndemână
Când au venit filistenii peste el, Samson putea să fugă, justificându-se: „Sunt prea mulți
și prea tari. N-am eu arme să mă lupt cu ei". Dar pentru că el nu era omul care să dea dosul
când era vorba de filisteni, s-a uitat puțin în jurul lui și imediat a găsit arma potrivită: o
falcă de măgar neuscată încă, cu ajutorul căreia a ucis o mie de filisteni (v.15).
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pe timp de foamete, a umplut vase goale etc. Nu vrei să-ți pui puținul tău la îndemâna lui
Dumnezeu, ca prin ele Dumnezeu să aducă biruința și binecuvântarea?
4. Din înzestrarea supranaturală
Când au tăbărât filistenii peste el, Samson era legat la mâini și la picioare cu două funii
noi (v.13). Adevărata sursă a puterii supranaturale a lui Samson era Duhul Sfânt (v.14).
Fără această putere, niciodată n-ar fi putut scăpa de legăturile cu care l-au legat frații lui
și n-ar fi putut să se bată cu filistenii.
Dragii mei, războiul pe care îl avem de dus nu este de factură fizică sau pământească,
ci de natură spirituală. În războiul acesta noi avem de luptat împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății din locurile
cerești (Efes. 6:12). Împotriva acestor forțe spirituale nu avem nici o șansă de izbândă
fără ajutor de sus. Cum stai cu puterea Duhului Sfânt în viața ta?
Dacă este o criză în poporul Domnului în vremea aceasta, ea este criza de putere. Avem
resurse materiale, financiare, informaționale, tehnice, teologice, dar nu avem putere spirituală. Ea vine prin revărsare de sus, atunci când credem că este pentru noi, însetăm după ea, o
cerem, ne pregătim s-o primim. Doamne, mai revarsă Duhul Sfânt peste poporul Tău!
Concluzie:
Resimțim mai acut ca niciodată nevoia de putere spirituală în viața noastră. Vrăjmașii
noștri s-au înmulțit iar puterile noastre au slăbit. Suntem noi gata să ne rededicăm viețile
pe altarul lui Dumnezeu, să ne reocupăm locurile noastre în tranșeele de pe frontul de luptă
sau pe câmpul de misiune, să ne punem la dispoziția Domnului puținele noastre resurse
și să-l lăsăm pe Duhul Sfânt să ne ia în stăpânirea Lui? Dacă da, în mod sigur Dumnezeu
ne va echipa cu putere de sus și ne va da biruința în lupta impotriva vrăjmașilor noștri.
Așa să ne ajute Dumnezeu!

