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Har, indurare si pace voua in Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului 

Duh. Amin. 

 

Prea iubitilor,  

 

Psalmistul se roaga promisiunea lui Dumnezeu, marturisindu-I: “Cuvantul 

Tau este o candela pentru picioarele mele si o lumina pe cararea mea” 

(Psalmul 119:105). Aici sunt doua aplicatii distincte care il alina pe crestin 

in timpul pe care il petrece pe acest pamant umbrit de Satana, invaluit in 

pacatele omului, si intunecat de moarte. Aceste doua aplicatii sunt cu tine in 

aceasta lume pacatoasa in care traiesti – in calatoria ta de aici si pana in 

vesnicie si ele sunt adevarate pentru toti crestinii din toate timpurile … 

pentru Eva si Abel … pentru Enoh si Noe … pentru David si Daniel … 

pentru Petru si Maria Magdalena … pentru Polycarp si Luther … pentru 

Ieremia si pentru tine.  

 

Asculta te rog Cuvantul dezvaluit al DOMNULUI Dumnezeul nostru in 

lectura din Vechiul Testament pentru ziua de astazi – Ieremia 11:18-20 si 

auzi … 

 

… “Cuvantul lui Dumnezeu pentru Ieremia si pentru tine!” 

 

“Si DOMNUL mi-a dat de stire si am stiut; atunci mi-ai aratat faptele lor 

rele. Dar eu eram ca un miel bland dus la taiere. Si nu stiam ca impotriva 

mea urzeau ei planuri, spunand, ‘Sa distrugem pomul cu roadele lui, si sa-l 

retezam din pamantul celor vii, si sa nu i  se mai pomeneasca numele.’ O, 

DOMN al ostirilor, care judeca drept, si care cerceteaza inima si mintea, fa-

ma sa vad razbunarea Ta asupra lor, caci Tie iti incredintez cauza mea.” 

 

Pana aici Cuvantul DOMNULUI Dumnezeul nostru. 

 

Psalmistul se roaga promisiunea lui Dumnezeu, marturisindu-I: “Cuvantul 

Tau este o candela pentru picioarele mele si o lumina pe cararea mea” 



(Psalmul 119:105). Prima alinare este ca DOMNUL Dumnezeu nu ne-a lasat 

in intunericul pe care il meritam, ci ne-a dat Cuvantul Sau; adica, “Sfintele 

Scripturi care pot sa te instruiasca pentru mantuirea prin credinta in Isus 

Hristos. Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, 

sa mustre, sa indrepte si sa  instruiasca cum sa fim drepti inaintea lui 

Dumnezeu, ca omul lui Dumnezeu sa fie complet, inzestrat pentru orice 

lucrare buna” (2 Timotei 3:15-17). 

 

Astfel, daca esti crestin, primesti mangaierea ca Cuvantul lui Dumnezeu este 

o candela pentru picioarele tale si o lumina pentru toate orele in care te afli 

aici. Daca nu esti crestin, asculta cu atentie. Dumnezeu a dezvaluit Cuvantul 

Sau. Iti este destinat tie si totodata ti-a dat si Cuvantul Lui. Cu siguranta este 

adevarat ca Dumnezeu doreste ca si tu sa fii al Lui acum aici in timp si sa fii 

cu El pentru intotdeauna in paradisul vesnic. 

 

In Biblie sunt doua invataturi sau doctrine pure de baza … Legea si 

Evanghelia. Legea este cea care dezvaluie voia Atotputernicului cu privire la 

ce trebuie sa facem si ce nu trebuie sa facem – sa spunem sau sa nu spunem 

– sa gandim sau sa nu gandim. Pentru ca Ieremia are dreptate cand declara 

ca Domnul Dumnezeu este Cel “care judeca drept, si care cerceteaza inima 

si mintea.” Cum nu suntem in stare sa tinem Legea lui Dumnezeu in mod 

perfect asa cum fara nici o indoiala ne cere El, Legea ii arata vechii noastre 

firi pacatoase greselile ei. Legea acuza si condamna pe batranul Adam din 

fiecare dintre noi la fel, crestin sau necrestin. Desi nu esti in stare sa-I 

pazesti poruncile, Legea lui Dumnezeu nu ofera nimic gratuit, nu face 

exceptii, n-are portite de scapare si nu ofera inlesniri. 

 

Cealalta doctrina este Evanghelia, un cuvant care inseamna “Veste buna.” 

Vestea buna este ca Dumnezeu a venit in aceasta lume ca tu sa fii iertat de 

toate pacatele tale. Acesta este mesajul de mantuire care a inceput dupa 

caderea lui Adam din har si in pacat. Acesta este mesajul de mantuire care 

va continua pana in ultima zi a acestei lumi. Aceasta este mesajul cu veste 

buna al profetilor care vorbesc despre harul lui Dumnezeu intr-o lume a 

durerii.  

 

De exemplu, profetul Ieremia a trait intr-un timp si un loc in care fortele 

raului erau peste tot in jurul lui. Cu toate ca Dumnezeu Si-a eliberat poporul 

Sau, scotandu-l din sclavie si robie, generatiile care au urmat s-au abatut de 

la a-L asculta pe DOMNUL si si-au plecat urechea la vocile mincinosilor si 

ale zeilor fauriti de om. Conducatori religiosi se ocupau cu idolatria … adica 



au permis si incurajat inchinarea la alti dumnezei. Cu astfel de  mana libera 

de la ei a venit si mesajul de ingaduire a sacrificarii copiilor, de angajare in 

depravari sexuale, de a face orice pentru satisfacerea poftelor desfranate ale 

carnii putrede si/sau dorintele nelegiuite ale sufletului pacatos. 

 

Conducatorii religiosi nu numai ca se angajasera in aceste acte de moarte, 

dar ii si aprobau pe acei care faceau asemenea lucruri. Multi, foarte multi L-

au respins pe Dumnezeu si Cuvantul Sau si consecintele faptelor lor au 

ramas pentru oamenii si natiile si biserica din zilele lui Ieremia. 

 

Probabil ca recunosti ca, fara indoiala, lumea in care traiesti tu nu este 

diferita. Desi Dumnezeu a venit in aceasta lume ca sa moara pentru pacatele 

tuturor,  facand astfel pace cu Dumnezeu prin iertarea tuturor pacatelor, si 

desi Isus, Fiul lui Dumnezeu si Fiul Omului, S-a ridicat din nou din morti 

cucerind astfel moartea si diavolul, generatiile de atunci incoace s-au abatut 

de la ascultarea de DOMNUL. In schimb, cu urechile dornice de ceva nou si 

cu o foame inrobitoare pentru fructul oprit, asculta vocile mincinosilor si pe 

ale oamenilor de spirit ai vremii. Conducatorii religiosi se ocupa cu idolatria 

… adica, asistand si oficiind si participand la servicii religioase de slavire a 

diversilor dumnezei. 

 

Ei permit si incurajeaza ceea ce este clar contrar Bibliei, schimband 

Cuvantul lui Dumnezeu in opusul voiei lui Dumnezeu, incercand astfel sa-L 

faureasca pe Dumnezeu dupa chipul omului, dupa asemanarea omului … 

barbat si femeie L-au creiat pe El sau pe Ea sau pe Ei. Un barbat care este 

homosexual in mod public – care practica homosexualitatea – este ales 

episcop in adunarea episcopala. Clerul si mirenii la fel au votat pentru 

aceasta cu toate ca Cuvantul lui Dumnezeu condamna un astfel de pacat 

groaznic. 

 

“Pretinzandu-se intelepti, au inebunit si au schimbat slava Dumnezeului 

nemuritor in icoane facute asemenea omului si pasarilor si animalelor si 

reptilelor. De aceea Dumnezeu i-a lasat prada poftelor inimilor lor ca sa-si 

necinsteasca trupurile intre ei. Au schimbat adevarul lui Dumnezeu in 

minciuna si au slujit creaturii in locul Creatorului, care este binecuvintat in 

veci. Amin. Din acest motiv Dumnezeu i-a lasat in voia unor patimi 

rusinoase. Femeile lor au schimbat relatiile firesti cu cele impotriva firii, si 

la fel si barbatii, parasind relatiile firesti cu femeile, s-au aprins in poftele 

lor unii pentru altii, barbati cu barbati savarsind acte nerusinate, si au 

primit in ei insisi pedeapsa cuvenita. Si pentru ca nu au gasit de cuviinta sa-



L recunoasca pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a lasat in voia unei minti josnice, 

ca sa faca lucruri nepermise. Sunt plini de toate nelegiuirile – curvie, 

ticalosie, pizma, rautate, invidie, ucidere, cearta, inselaciune, porniri 

rautacioase – barfitori periculosi, defaimatori, uratori de Dumnezeu, 

dispretuitori, trufasi, laudarosi, intriganti, neascultatori de parinti, fara 

pricepere, necinstiti, fara inima, fara mila – si care cu toate ca  cunosc 

hotararea dreapta a  lui Dumnezeu, ca cei care fac asemenea lucruri merita 

sa moara, nu numai ca le fac, dar ii si aproba pe cei care le fac” (Romani 

1:22-32). 

 

Sau, asa cum DOMNUL i-a spus lui Ieremia, “Iata, voi aduce peste ei niste 

nenorociri de care nu vor putea scapa; desi vor striga la Mine, nu ii voi 

asculta. Atunci cetatile lui Iuda si locuitorii Ierusalimului, se vor duce si vor 

striga la dumnezeii carora le aduc tamaie, dar ei nu vor putea sa-i scape la 

vremea necazului lor. Pentru ca dumnezeii vostri s-au inmultit ca cetatile 

voastre, o Iuda! Si cate strazi are Ierusalimul tot atatea sunt si altarele 

ridicate pacatului , altare ca sa ardeti tamaie lui Baal” (Ieremia 11:11-13). 

 

In mijlocul la un asemenea pacat colectiv si a consecintelor nationale, 

credinciosul  se roaga promisiunea lui Dumnezeu, marturisindu-I: “Cuvantul 

Tau este o candela pentru picioarele mele si o lumina pe cararea mea” 

(Psalmul 119:105). In timp ce prima alinare este ca Domnul Dumnezeu a 

dezvaluit Cuvantul Sau, cealalta alinare vine din faptul ca nu toate 

intinderile din jurul tau sunt luminate; adica lumina si candela sunt date 

numai pentru o suprafata mica din jurul tau – pe cararea unde se afla 

picioarele tale. Tu nu esti in stare sa vezi tot ce se intampla sau se va 

intampla. In locurile intunecoase intr-o parte sunt oamenii ticalosi ai 

pamantului, stand la panda. Cati au fost aproape de tine in saptamana care a 

trecut? Nu stii, nu-i asa? Probabil ca ai te-ai ingrozi daca ai afla cat de multi 

au fost aproape de tine. 

 

In umbra in partea cealalta este Lucifer, printul intunericului. Aceasta, prea-

iubitilor este o realitate. Desi fara indoiala inlantuit, acest inger cazut este si 

fara indoiala aproape, cautand pe cineva pe care sa-l devoreze – cineva care 

se abate de la cararea luminata de Cuvantul lui Dumnezeu si care, in timp ce 

hoinareste nepasator in intuneric, umbla agale prin sau da din intamplare 

peste  tabara Celui Rau. Deasupra ta sunt toti diavolii din lume si sub tine , 

chiar sub pielea subtire a crustei acestui pamant, sunt toate acele morminte. 

Dumnezeu, in indurarea Lui, te impiedica sa vezi toate astea. Fiecare ar muri 

pe loc daca totul ar deveni deodata vizibil. Cu indurare nu ti se arata ce este 



inaintea ta, in umbra de dincolo de cararea ta luminata. S-ar putea sa fie 

durere fizica, sicriul unei persoane iubite, tradare, amputare, boala 

Alzheimer, singuratate, calvar, un potop de lacrimi, sau vina care te 

impovareaza. Sunt unele lucruri pe care este mai bine sa nu le stim, acum 

sau niciodata. 

 

Prea-iubitilor, “Lucrurile secrete apartin DOMNULUI Dumnezeul nostru; 

dar lucrurile care sunt dezvaluite ne apartin noua si copiilor nostri pentru 

intotdeauna, ca sa indeplinim toate Cuvintele acestei doctrine (Torah)” 

(Deuteronom 29:29). Deci, asa cum a spus Isus, “Nu va ingrijorati asadar 

de ziua de maine; caci ziua de maine se va ingrijora de ea insasi. Ajunge 

zilei necazul ei” (Matei 6:34). 

 

Va veni oare o zi de necaz teribil, ingrozitor? Da si o sa stii atunci. Acea zi a 

venit pentru Ieremia.A fost o revolta impotriva lui Dumnezeu printre 

oamenii lui Iuda si Ierusalim. Ei stiau ca Ieremia este profetul DOMNULUI 

si acesti oameni ticalosi facusera din el tinta atacurilor lor. Ieremia scrie, 

 

 

“Si DOMNUL mi-a dat de stire si am stiut; atunci mi-ai aratat faptele lor 

rele. Dar eu eram ca un miel bland dus la taiere. Si nu stiam ca impotriva 

mea urzeau ei planuri, spunand, ‘Sa distrugem pomul cu roadele lui, si sa-l 

retezam din pamantul celor vii, si sa nu i  se mai pomeneasca numele.’” 

 

Desi aceasta a fost o lupta si Ieremia a trebuit sa indure suferinte, insulte, 

privatiuni, minciuni si durere a trupului, sufeltului si spiritului, el tot s-a 

increzut in Dumnezeu si s-a rugat “ O, DOMN al ostirilor, care judeca 

drept, si care cerceteaza inima si mintea, fa-ma sa vad razbunarea Ta 

asupra lor, caci Tie iti incredintez cauza mea.” 

 

Ce te asteapta pe tine? Dumnezeu stie. Daca este durere fizica, nu te teme, 

Dumnezeu nu te pedepseste pentru ca Hristos a luat asupra Lui toata durerea 

ta vesnica a pedepsei atunci cand a fost rastignit. Daca este tradare, nu te 

teme, Isus a fost tradat si Dumnezeu este credincios promisiunii Lui 

neschimbate de dragoste induratoare. Daca trebuie sa stai langa mormantul 

unei persoane iubite, nu te teme, Hristos a invins moartea. Daca ti se 

amputeaza o mana, laba piciorului sau un picior, nu te teme, Invierea lui Isus 

reda viata si madularul. Daca boala Alzheimer te asteapta cu posibilitatea 

ascunsa de a nu mai sti nici cine esti, nu te teme, Dumnezeu te-a 

rascumparat. El te-a chemat pe nume, esti al Lui si El ii cunoaste pe cei care 



sunt ai Lui. Daca esti singur, nu te teme, intreaga Sfanta Treime – Tatal, Fiul 

si Sfantul Duh ramane in tine. Dumnezeu nu te va parasi si nici nu va 

renunta la tine. Aminteste-ti promisiunea neindoielnica ca Isus este cu tine 

intotdeauna, chiar pana la sfarsitul veacurilor. Chiar daca te asteapta 

calvarul, nu te teme; in ziua aceea vei fi cu Hristos in paradis. Daca lacrimile 

varsate sunt amare, nu te teme, Isus preface astfel de lacrimi in unele de 

bucurie. Daca vina este covarsitoare, nu te teme si reaminteste-ti adevarul 

Vestii Bune a lui Dumnezeu: si anume ca, Hristos a platit pretul tuturor 

incalcarilor Legii lui Dumnezeu si prin harul lui Dumnezeu, esti iertat de 

toate pacatele in Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului Duh. Amin. 

 

Pana aici Cuvantul lui Dumnezeu pentru Ieremia si pentru tine! Amin. 

 


