
The Word of Life - what we have, 1 of 3 – 15 okt.2022. 

 

Cuvântul vieții - ceea  ce avem, 1 din 3 - 15 octombrie, 2022. 

Bună ziua tuturor, 

De ce ai fost salvat? Motivul pentru care ai fost mântuit este același motiv pentru care umbli cu El acum? 

În această serie ne vom gândi la acest aspect și vom analiza ceea ce avem, cu consecințele și beneficiile. 

Mama mea a fost mântuită când soțul ei, tatăl meu, a părăsit familia când noi, cei 4 copii, aveam 11, 9, 7 

și 5 ani. Ea a rămas încercând să ne crească pe noi patru, să țină casa și să își câștige existența - s-a întors 

la Dumnezeu în mijlocul tragediei. 

Eu am fost salvată câțiva ani mai târziu pentru că îmi căutam un tată - și l-am găsit pe Tatăl meu! 

Mi-am condus prietena și viitoarea soție la Domnul, ea s-a mântuit în parte pentru a putea face față 

familiei ei disfuncționale. 

Ce se întâmpla cu tine de te-ai salvat în acel moment anume din viața ta? 

În Ioan 1:41-42, Andrei l-a adus pe fratele său Petru să-L întâlnească pe Isus. 

"L-am găsit pe Mesia!" Acesta a fost motivul pentru care l-a prezentat pe fratele său Petru lui Isus. 

Pentru evreul din primul secol, Mesia însemna că El îi va da afară pe romani și va readuce Israelul la 

gloria de odinioară. Acesta este motivul pentru care au fost "salvați". 

Poate că Petru avea nevoie de o dovadă că Isus era Mesia, poate că avea nevoie să vadă ceva în timp ce 

se gândea la afirmațiile fratelui său despre Isus. El nu a lăsat totul pentru a-L urma pe Isus în acel 

moment. 

Înțelepciune 

Dar mai târziu, Luca 5:10 ne spune că Petru, Iacov și Ioan erau parteneri într-o afacere de pescuit. Știm 

din evenimentele din Luca 5 că ei dețineau cel puțin 2 bărci de pescuit (v2). Isus le-a spus să se lanseze în 

adânc și să lase jos plasele - la plural - și era câte o plasă pentru fiecare barcă. Așadar, porunca lui Isus a 

fost ca 2 bărci să fie lansate la apă. 

Petru nu era credincios, așa că a lansat 1 barcă și 1 plasă, și a sfârșit prin a rupe plasa și aproape a 

scufundat barca. O lecție bună pentru noi, că înainte ca Domnul să facă minuni în viețile noastre, El ne va 

cere de obicei să facem ceea ce este corect în mod natural pentru a putea conține ceea ce urmează să 

facă. Este același motiv pentru care, atunci când a hrănit cei 5.000 de oameni, El i-a pus mai întâi să se 

așeze în grupuri de câte 50 și 100 de persoane, pentru a putea face față minunii care urma să se 

întâmple. 



Înapoi la poveste 

Când Petru a văzut miraculoasa captură de pește, a căzut în genunchi în fața Domnului, în v8, și i-a spus 

lui Isus să plece imediat de la el, pentru că era un păcătos. Petru a fost mântuit după ce a văzut dovada 

că Isus era cine pretindea fratele său Andrei că este - dar tu? Ai avut și tu nevoie de dovezi? (Eu am 

cerut. Am văzut cum 7 rugăciuni au fost ascultate de fata și prietenul ei care m-au condus la Domnul, iar 

apoi mi-am dat viața Lui). 

 

În loc să plece, Isus l-a invitat pe Petru să devină pescar de oameni. De ce crezi că Petru L-a urmat? Ce 

căuta el renunțând la afacerea sa pentru a-l urma pe acest învățător itinerant? La fel și Iacov și Ioan - 

săracul Zebedeu, tatăl lor, care a rămas cu 2 bărci, o mulțime de pești și niciun lucrător! De ce și-ar fi 

lăsat băieții lui afacerea și pe tatăl lor pentru a-l urma pe Isus? 

 

Adolescentul și viitorul apostol Ioan 

Se crede că apostolul Ioan a fost cel mai tânăr dintre ucenici, având aproximativ 17 ani când el și fratele 

său mai mare, Iacov, au început să umble cu Domnul. Nu știm prea multe despre el, în afară de faptul că 

el și fratele său au fost parteneri într-o afacere de pescuit cu Petru. Știm că avea o mamă destul de 

îndrăzneață, cerându-I lui Isus ca fiii ei să stea cu El în Împărăția Sa 

în locuri de onoare, unul la dreapta Lui și altul la stânga Lui. (Matei 20:21). Știm că a fost singurul apostol 

rămas la picioarele crucii. Și singurul care a murit de bătrânețe, undeva în jurul anilor 100-110 d.Hr., 

după ce a scris Evanghelia care îi poartă numele, 3 litere și Apocalipsa. 

Nu știm exact de ce, la început, apostolul Ioan "s-a mântuit" și a decis să părăsească pescuitul pentru o 

viață alături de Isus. Poate că a fost acea pretenție de a fi Mesia, iar asta ar fi însemnat o mutare de 

carieră, așa cum dorea mama sa - Iacov să stea de o parte a lui Isus în Împărăția Sa și Ioan de cealaltă 

parte. 

 

Atunci când suntem salvați, este adesea din motive egoiste 

Uneori avem nevoie de ajutor, cum ar fi, poate, în pragul sinuciderii sau pe moarte din cauza unui obicei 

sau a unei relații distructive. Dar chiar dacă ne mântuim pentru a ne feri de iad sau pentru motive mai 

nobile, cum ar fi faptul că Îl cunoaștem pe Dumnezeu este cea mai mare aventură, este tot din motive 

egoiste. Așa că poate că apostolul Ioan a văzut în urmarea fratelui său mai mare și a lui Petru, partenerii 

săi de afaceri, spre o viață cu Isus ca pe o evadare dintr-o carieră pe care tatăl său o alesese pentru el. 

Noi nu știm. 



Dar mai târziu în viață, la aproximativ 60 de ani după evenimentele din evanghelii, el scrie Evanghelia lui 

Ioan. Motivele sale s-au schimbat. Motivul pentru care a umblat cu Domnul s-a schimbat de-a lungul 

timpului. Își deschide Evanghelia lui Ioan cu aceste cuvinte: 

"La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. Același lucru era la 

început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute de El, și nu există nimic făcut care să nu fi fost făcut 

de El. În El era viața și viața era lumina oamenilor." (1:1-5) 

Cei 60 de ani dintre momentul în care fusese un tânăr zelos de 17 ani care își urmase fratele mai mare și 

prietenul pentru a umbla cu Isus îl schimbaseră. La începutul evangheliei sale, a dezbrăcat orice alt motiv 

pentru a umbla cu Tatăl și Domnul, pentru a recunoaște acest fapt: "În El era viața". 

La aproximativ 10 ani după ce a scris evanghelia care îi poartă numele, a scris prima din cele 3 scrisori, 

pe care le cunoaștem sub numele de I Ioan. El subliniază din nou faptul că Isus este Viața: 

"Ceea ce a fost de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am mânuit cu 

mâinile noastre, Cuvântul Vieții. Căci Viața a fost descoperită, iar noi am văzut-o și mărturisim despre 

ea: viața veșnică, care era la Tatăl, ni s-a descoperit nouă". I Ioan 1:1-2 

Nu știm în ce moment s-a schimbat relația lui Ioan cu Isus, de la a se aștepta ca El să îi dea afară pe 

romani din Israel, la a recunoaște adevărul esențial: El este Viața. 

Noi suntem unici. Există două tipuri de oameni care umblă pe pământ. Cei care au viața lui Dumnezeu în 

spiritul lor și cei care nu au. Există unii care sunt aproape, așa cum se vede în Marcu 12:28-34 la scribul 

care i-a răspuns discret lui Isus: "Nu ești departe de viața veșnică". 

Să trecem de la a ne mântui de frica iadului sau pentru că aveam nevoie în mijlocul unei situații dificile, 

la a înțelege ceea ce avem - viața lui Dumnezeu în duhul nostru. Cât de special, cât de unic - că El ne-a 

dat viața Sa. Mai multe despre asta săptămâna viitoare și despre ce înseamnă în viața de zi cu zi... până 

atunci, binecuvântări, 

 

John Fenn www.cwowi.org  și  trimiteți-mi  un e-mail la cwowi@aol.com 

 

The Word of Life, what we have. All have eternal life, 2 of 3 – 22 okt.2022. 

Cuvântul Vieții, ceea ce avem. Toți au viață veșnică, 2 din 3 - 22 octombrie 2022. 

 

Bună ziua tuturor, 

Săptămâna trecută am pus întrebarea: De ce ai fost mântuit? Și, în al doilea rând, motivul pentru care 

umbli acum cu Dumnezeu s-a schimbat de când ai crezut prima dată? 
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Când a venit pentru tine recunoașterea faptului că ai viață? 

Pentru Petru a venit destul de repede, căci în Ioan 6:68, după ce Isus a rostit niște parabole foarte dificile 

și mulți ucenici au încetat să-L mai urmeze, El i-a întrebat dacă și cei 12 îl vor părăsi. Răspunsul lui Petru 

a fost o revelație a nucleului de bază al motivului pentru care Îl urma pe Isus: 

"Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice". 

Petru și Ioan și-au dat seama de adevărul pe care Isus l-a afirmat în Ioan 5:26: "Tatăl are viața în Sine 

Însuși și a dat Fiului Său să aibă viața în Sine Însuși". 

 

Ceea ce îi face pe creștini unici este acest fapt: noi avem viață. 

A fi creștin nu înseamnă a adera la o filozofie, care este modul în care ne văd majoritatea 

necredincioșilor. Ei ne văd adesea ca având opinii puternice despre Isus, în timp ce renunțăm la 

inteligența noastră pentru a crede fabule. Din păcate, mulți par să lase deoparte bunul simț și logica în 

numele "credinței". 

A fi "născuți din nou" în duhul nostru înseamnă că avem viață. Adesea, în Noul Testament, viața lui 

Dumnezeu este cuplată cu cuvântul 'veșnic' sau 'veșnicie'. Aș sugera că am auzit de atâtea ori 'viață 

veșnică' încât am devenit insensibili la ceea ce înseamnă exact acest lucru. 

Toate ființele umane au viață veșnică, ceea ce înseamnă că vom trăi veșnic, deoarece suntem ființe 

spirituale. Același lucru este valabil și pentru îngeri și foștii îngeri. Când o persoană moare, ea va merge 

în împărăția din care este cetățean - fie împărăția întunericului, care este condusă de un heruvim căzut* 

care nu vrea să aibă nimic de-a face cu Dumnezeu sau cu viața Sa. Fie se duc în împărăția vieții și a 

luminii pentru a fi cu Tatăl și cu Domnul pentru că iubesc viața și lumina și lucrurile lui Dumnezeu. 

*Ezechiel 28:16 

Dar, din câte știm noi, toată lumea are viață veșnică. Dumnezeu Tatăl este un Duh (Sfânt) și trăiește 

veșnic, așa că orice ființe spirituale create de El trăiesc veșnic. Ele continuă să existe și după ce acest 

corp pământesc moare. Satana și adepții săi au continuat să existe, deși au respins viața și a trebuit să li 

se pregătească un loc fără viață. (Apocalipsa 12:8, Matei 25:41). 

Când mă uit la fotografii vechi și mă uit la filme vechi, mă gândesc adesea: "Toți acei oameni sunt încă în 

viață, mă întreb unde sunt acum?". În Matei 22:31-32, Isus a spus: "...Dumnezeu a zis: "Eu sunt 

Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov", deci Dumnezeu este Dumnezeul celor vii, nu al celor 

morți". 

 

Cuvinte din această viață 



În Faptele Apostolilor 5:17-20, marele preot a pus să-i aresteze pe toți apostolii și să-i arunce în 

închisoare. Un înger îi eliberează cu instrucțiunea din v20: "Mergeți, stați în templu și spuneți poporului 

toate cuvintele acestei vieți". 

Această viață - care viață? - această viață. Cu ce este diferită viața noastră? 

 

Probabil că ați auzit oameni spunând că înainte ca o persoană să vină la Domnul este moartă din 

punct de vedere spiritual 

Dar acest lucru nu este scriptural. Unii cred că înainte de a veni la Domnul omul nostru spiritual este 

latent, sau "are natura lui Satan", sau într-un alt fel inert. Dar nici asta nu este scriptural. 

 

Efeseni 5:8: "Înainte erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Trăiți deci ca niște copii ai 

luminii". 

Noi eram întuneric - nu eram adormiți, nu eram inerți, nu eram morți spiritual, nu eram adormiți 

spiritual. Eram vii din punct de vedere spiritual, dar acea viață era întuneric. Existam în întuneric 

spiritual. Omul nostru spiritual era viu în acel întuneric. Dacă am fi murit fără Isus, am fi continuat să 

trăim în acea împărăție care L-a respins. Dar noi am schimbat împărățiile dându-ne viața lui Isus. 

Coloseni 1:12-13 spune că actul recreării omului nostru duhovnicesc de către Duhul Sfânt a făcut ca 

acest lucru să se întâmple: "Mulțumim Tatălui care ne-a făcut capabili să fim părtași la moștenirea 

sfinților în lumină, care ne-a transferat din autoritatea întunericului în împărăția Fiului Său preaiubit." 

Nu ne mântuim de unii singuri. Isus a spus în Ioan 6:44 că nimeni nu vine la Domnul dacă nu este atras 

de Tatăl. Nicio persoană din Vechiul Testament sau din Evanghelii înainte de înviere nu s-a născut din 

nou - și totuși ei L-au auzit pe Domnul și Tatăl și au avut experiențe spirituale uimitoare și minuni. Ei 

puteau funcționa pe tărâmul duhovnicesc și pe tărâmul Duhului lui Dumnezeu. Dar ei nu erau născuți din 

nou. 

Câți dintre noi, înainte de a fi născuți din nou, au ascultat sau au fost conștienți de o premoniție, de o 

bănuială, de o presimțire, de o presimțire sau de faptul că știau ceva înainte de a se întâmpla? Cum s-a 

întâmplat asta, dacă nu prin faptul că Tatăl a fost milostiv cu tine în procesul de a te atrage la El. Tatăl a 

pus în duhul tău nenăscut din nou, informații despre ceva ce urma să se întâmple sau despre ceva ce nu 

va funcționa și despre care știai "în instinct" sau "aveai o bănuială". 

 

Dacă nu putea să trateze cu noi despre Isus înainte de a fi mântuiți, niciunul dintre noi nu ar fi putut fi 

mântuit - 



În timp ce ne aflăm în mijlocul păcatului, El ne întinde mâna, pentru a ne atinge, pentru a comunica 

spiritului nostru despre Domnul Isus. Spiritul nostru nu este adormit, căci cei care au fost în trecut în 

ocultism știu foarte bine că spiritul lor funcționa în acel domeniu. 

Un doctor mi-a fost student pe vremea când eram director al unei școli biblice și mi-a spus că a făcut 

parte din toate religiile principale, precum și din New Age. Mi-a spus că el căuta viața în acele religii. Într-

o zi și-a dat seama că fiecare religie preda o fărâmă de adevăr care putea fi găsită în persoana lui Iisus 

Hristos. Printr-un proces de eliminare, și-a dat seama că toată înțelepciunea locuiește în Isus și a crezut 

în El, iar în inima sa s-a simțit imediat împlinit. 

 

Dar ce căuta el atunci când încerca fiecare religie? Viața. 

În 1981, un grup din biserica noastră făcea călătorii regulate de "mărturie" în cartierul roșu din Denver, 

Colorado. Mergeam pe străzi vorbind cu dependenții, prostituatele și cu oamenii care veneau și plecau 

din cluburile și barurile din acea zonă a orașului. Într-o zi, o prostituată ne-a ascultat și a crezut în Isus, 

iar viața ei a fost transformată. Ea a menționat că în toate acele relații și în modul în care își câștiga 

existența, totul era o căutare a ceva, iar ea a găsit răspunsul în Isus. Ce căuta ea în relațiile bazate pe 

sex? Viața. 

Un prieten de-al meu mi-a împărtășit că viața lui înainte de Hristos consta în 4 pachete de țigări pe zi, 

într-o carieră corporatistă dură și rapidă. El a spus că a crezut că dacă avea destui bani, dacă avea 

destule lucruri, că într-o zi va umple golul și lipsa de scop pe care le simțea în inima sa. Soția sa, realizând 

că viața și căsnicia lor erau goale, a venit la Domnul și l-a condus pe el la Domnul. În acel moment a 

renunțat la fumat, a părăsit lumea corporatistă pentru a căuta un loc de muncă în biserică - orice pentru 

a fi în preajma lucrurilor și a oamenilor Domnului. 

Ce căutase atunci când se străduia în lumea corporatistă să fie cel mai bun, cel mai bogat, cel cu cele mai 

multe "jucării"? Viața. 

 

Ei căutau, într-un cuvânt: Viața 

Când citim evangheliile, vedem că ceea ce a însemnat Isus pentru ucenici atunci când l-au întâlnit pentru 

prima dată, s-a schimbat în timp. Pentru unii, El urma să fie Mesia care îi va alunga pe romani din Israel. 

Pentru Petru și Andrei, El era Mesia despre care vorbise Ioan Botezătorul și voiau să afle mai multe. 

Pentru Matei, El a fost cel care l-a chemat să iasă din slujba de vameș care era urât de toată lumea. 

Noi experimentăm o transformare similară în umblarea noastră cu El. Când aveam 16 ani și am venit la 

Domnul, a fost în parte pentru că aveam nevoie de un tată, deoarece propriul meu tată părăsise familia 

noastră, iar eu căutam un scop. Dar acum, nu prea departe de 50 de ani de umblare cu Tatăl și Domnul, 

mă concentrez pe acea Viață pe care o am în mine. 



Poate că și tu ai ajuns la Domnul datorită unei tragedii care ți-a întors inima spre ceva solid și sigur. 

Poate că ai fost un căutător al adevărului, precum doctorul pe care l-am menționat mai sus, și în cele din 

urmă Tatăl te-a condus la El. Poate că te-ai dedat la un obicei pentru a amorți durerea vieții - fie că era 

vorba de droguri, alcool, sex sau bani. Dar, cu timpul, motivul pentru care v-ați salvat s-a schimbat. 

Noi avem viață. Dar ce este aceasta? Asta e pentru săptămâna viitoare, până atunci, 

 

Binecuvântări, 

 

John Fenn www.cwowi.org și trimiteți-mi un e-mail la cwowi@aol.com 

 

The Word of life which we have, 3 of 3, Honoring life – 29 okt.2022 

Cuvântul vieții pe care îl avem, 3 din 3, Cinstirea vieții - 29 okt.2022 

 

Bună ziua tuturor, 

Există mai multe cuvinte grecești traduse prin "viață" în Noul Testament. De exemplu, unul este 'bios', 

care se referă la viața fizică. Este rădăcina cuvintelor 'biologie', și biografie, care este viața scrisă (grafică) 

(bio) a cuiva. Un alt cuvânt tradus prin viață este 'anastasis', care înseamnă o calitate a vieții, un 

comportament al vieții. 

Dar, atunci când vorbim despre calitatea vieții lui Dumnezeu, vedem că se folosește cuvântul 'Zoe', 

adesea combinat cu 'aionios', care înseamnă 'îndelungat în vârstă' sau 'veșnic'. 

Zoe este viața care provine de la Dumnezeu și, prin urmare, este autoexistentă și autosuficientă. 

Pentru lume, noi arătăm ca o persoană oarecare și viața noastră arată ca 'bios', viața naturală. Dar, 

locuind în omul nostru spiritual, avem 'zoe aionois', viața veșnică - viața lui Dumnezeu. Această viață din 

spiritul nostru, care se susține și există de la sine, curge și ne schimbă sufletul - mintea, intelectul, 

emoțiile - într-un proces care durează toată viața, curgând spre lume și spre oamenii din jurul nostru. 

Deoarece adevărata noastră viață este veșnic autoexistentă și autosuficientă, ar trebui să prețuim ceea 

ce avem în adâncul sufletului nostru. Este un mister pentru cei din exterior care cred că trăim după o 

simplă filozofie sau cred în superstiții. 

 

Misterul evlaviei 
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În I Timotei 3:9 și 3:16, Pavel vorbește despre "păstrarea tainei evlaviei într-o conștiință curată" și despre 

"mare este taina evlaviei". Această taină a evlaviei implică faptul că viața veșnică, Zoe, a recreat omul 

nostru duhovnicesc. Este un mister pentru cei din afară, pentru cei care nu fac parte din trupul lui 

Hristos. 

Pentru alții suntem nebuni, dar pentru cei care cred, crucea este puterea lui Dumnezeu. Cuvântul 

"mister" sau, în greacă, "musterion", nu înseamnă ceva ce nu poate fi cunoscut. Înseamnă ceva revelat 

prin revelație. 

Cuvântul înseamnă ceva cunoscut după ce a fost inițiat în mister. Cu alte cuvinte, nu poate fi cunoscut 

decât prin revelație. De exemplu, înainte de a fi născut din nou, Cuvântul lui Dumnezeu nu avea niciun 

sens pentru tine. Dar odată născut din nou, care a fost inițierea ta în împărăție, misterele împărăției lui 

Dumnezeu ți-au fost și continuă să-ți fie revelate. Cunoașterea revelației este dată de Dumnezeu celor 

care au fost născuți în familie, adoptați în familia lui Dumnezeu. (Efeseni 1:3--5...) 

Pavel a folosit aceeași rădăcină pentru a descrie modul în care a trăit. În Filipeni 4:10-13, el le 

mulțumește pentru sprijinul lor financiar atunci când a plecat de acolo pentru a merge în Tesalonic 

(Sfârșitul Faptelor 16 și începutul Faptelor 17). El le spune că nu râvnea la acest dar, ci era recunoscător 

pentru el. El a făcut o declarație care nu apare cu același ton dramatic pe care îl are în limba greacă, așa 

că permiteți-mi să scriu o traducere în greacă a v11-13: 

"...am învățat acest adevăr; știu cum să fiu autosuficient, independent de circumstanțe. Știu cum să fiu 

doborât, știu și cum să abund. În toate și în toate lucrurile am fost inițiat în taina cum să abund în timp 

ce sunt sătul sau flămând. Adică: În toate am putere în Cel care mă întărește." 

 

Cei mai mulți oameni cunosc versiunea King James care spune; 

"Toate le pot face prin Hristos, care mă întărește", și înțeleg că dacă pot rezista, dacă pot rezista, dacă 

pot încerca puțin mai mult, Dumnezeu le va ajuta. 

Dar nu este ceea ce spune. Pavel le împărtășește filipenilor inima și experiența sa de viață și, într-adevăr, 

scrisoarea sa către ei este cea mai intimă și mai revelatoare dintre toate scrisorile sale. El împărtășește 

cum a fost inițiat printr-un mister, descoperit în vremuri de lipsă și în vremuri de abundență. Acest 

mister este că viața veșnică în Hristos îl face să fie autosuficient, independent de circumstanțe, deoarece 

el poate face totul prin Cel care îl întărește. 

Prin inițierea în misterul vieții veșnice aflăm că viața noastră în Hristos este de fapt independentă de 

orice circumstanță care se învârte în jurul nostru. Viața noastră în El nu este dependentă și nici afectată 

de circumstanțe. Este viața veșnică, viața Zoe, viața veșnică a lui Dumnezeu, care se susține singură. 

Aceasta este viața. 

 



Iată de ce, spre sfârșitul vieții sale, apostolul Ioan, când și-a scris evanghelia și prima sa scrisoare, 

dintre toate lucrurile pe care ar fi putut să le spună despre Isus, a ales să sublinieze: "În El era viața, și 

viața este lumina oamenilor" și "căci viața s-a manifestat". 

Din nou, trebuie să realizăm că fiecare dintre noi face parte dintr-un "club" special, ca oameni care au 

fost inițiați în tainele vieții veșnice, în tainele evlaviei. Când am fost mântuit pentru prima dată, am auzit 

expresia că armata Domnului este singura armată care își împușcă răniții. Este atât de trist. 

Când stau la una dintre întâlnirile bisericii noastre de casă, vizavi de cineva în sufragerie, mă uit la el și 

văd harul lui Dumnezeu - un coleg inițiat în viața veșnică a lui Dumnezeu și în misterele ei. Îi stimez 

pentru viața pe care o au în El și pentru ceea ce a făcut El în viața lor. Isus îi iubește la fel de mult ca pe 

mine. Suntem egali. 

În Galateni 2:9, Pavel spune că Petru, Iacov și Ioan au întins mâna de părtășie lui Pavel și Barnaba, atunci 

când "au perceput harul din noi". Acești oameni aveau slujbe foarte diferite, deoarece cei 3 au fost 

trimiși la iudei, în timp ce Pavel și Barnaba au fost trimiși la neamuri. Aceste diferențe i-ar fi putut diviza, 

dar în schimb ei s-au stimat unul pe celălalt pentru că au perceput harul din viața fiecăruia. 

Trebuie să ne dăm seama de ceea ce avem atunci când spunem "viață veșnică" și să trăim într-un mod în 

care să stimăm, să respectăm și să prețuim această viață. Trebuie să facem tot ce putem pentru a 

proteja acea viață, pentru a nu-l întrista pe Duhul Sfânt. Să aplicăm de fapt suferința îndelungată și să 

facem îngăduințe unii pentru alții. Iubirea împlinește legea lui Dumnezeu și este mai ușor să umbli în 

iubire dacă îți dai seama că tovarășii credincioși au aceeași viață veșnică ca și tine - au fost inițiați în 

tainele lui Dumnezeu. 

Din tot ceea ce Tatăl te-a făcut să treci, de la început, când voiai doar să fii salvat ca să nu ajungi în iad 

sau aveai nevoie să fii salvat de anumite circumstanțe din viața ta, până acum, când realizezi că ai viața 

lui Dumnezeu în duhul tău, să ne concentrăm asupra acestui fapt special. Haideți să ne concentrăm pe 

acest adevăr unic între noi, că în Isus Hristos este viață, viață din belșug, viața care a venit de la Tatăl 

Său, iar El ne-a dat-o nouă. Wow, ce har uimitor! 

 

Un nou subiect săptămâna viitoare, până atunci, binecuvântări, 

John Fenn www.cwowi.org și trimiteți-mi un e-mail la cwowi@aol.com 
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