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Viitorul lumii de munca 

 

Dacă există vre-o influenţă, care poate fi considerată dominantă şi influentă, 

in formarea stilului de viaţă în societatea noastră de astăzi, aceasta cu 

siguranţă este munca.  

Desigur , fiindcă trăim într-o epocă, in care dispunem de atâta timp liber, cât 

nici n-am fi visat cu un secol mai inainte, acest fapt nu este atât de evident. 

Şi cu toate acestea – nicio altă problemă, nu pune mai mult in mişcare 

politica, decât aceasta, si nici o influenţă, - cu excepţia poate a căsătoriei sau 

a familiei nu afectează mai mult poziţia socială şi satisfacţia noastră - decât 

munca. Ca un semn de dezintegrarea a relaţiilor sociale, fie în căsătorie, 

familie, cercul de prietenii şi viaţa publică  - a crescut enorm statutul social a 

locului de muncă, care  de multe ori înlocuieşte si structurile sociale 

tradiţionale. Cele mai multe prietenii şi contactele personale de  astăzi sunt 

intemeiate pe relatiile făcute în timpul serviciului, de multe ori, locul de 

muncă este locul unde iţi găsesti si partenerul tău de viată. 
 

Cu toate acestea În afară de acest aspect pozitiv al muncii, , mai recent se 

cristalizează într- mod mai ameninţător si altceva: inghitirea personaltăţii 

prin lumea muncii. Nu numai cerinţele, privind calificarea sunt în creştere 

constantă, ci omul trebuie să ofere întotdeauna chiar si întreaga sa viaţă 

necondiţionat economiei necontrolate.  

In ciuda faptului, că în prezent abia se stârneste rezistenţă faţă de acest efort, 

putem spune, că consecinţele sale asupra individului şi asupra societăţii, nu 

pot fi trecute deja cu vederea,: ruinarea fizică, atac de cord, depresie, burn-

out sau epuizarea prin muncă, alcoolism, căsătoriile şi familiile destrămate, 

enumerând doar cele mai frecvente din ele.  

Cu toate acestea, aproape nimeni nu întreabă: Oare cât de mult se mai poate 

continua in asa fel?  Deoarece oamenii nu au de ales, n-au nici o altă 

alternativă. Deci, astfel ajunsi neajutoraţi, intr-o  stare vulnerabilă din cauza 

legilor  economiei, majoritatea lor încearcă să facă faţă cerintelor doar 

pentru a supravieţui, insă mulţi se refugiază în filme, droguri sau în alte 

"aventuri", iar altii încearcă să iasă din viaţă in mod liniştit si secret prin 

sinucidere. Societatea noastră este capturată de o ameninţare periculoasă, 

ceea ce nimeni nu vrea să recunoască, dar de care majoritatea oamenilor se 

tem in mod secret. Oare unde o să ne ducă această stare? 

Există cineva care stie să ne dea un răspuns la această întrebare, şi aceasta 
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este Dumnezeu. El, care stie totul, a anticipat deja această dezvoltare, şi în 

urma cu mii de ani a lăsat să fie scris în Biblie. Cu toate acestea, Dumnezeu 

in Biblie deseori foloseşte un limbaj,  cu care noi nu mai suntem obisnuiţi - 

imaginile şi naraţiunea. În aceasta, El a impachetat o cantitate enormă de 

informaţii, care nu neapărat sunt accesibile pentru toată lumea. Domnul Isus 

Hristos, cu aproximativ 2.000 de ani în urmă a spus de fapt ucenicilor Săi: 

„Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar 

celorlalţi li se vorbeşte în pilde, ca „măcar că văd, să nu vadă, şi măcar că 

aud, să nu înţeleagă.”; (Luca 8, 9+10) 

 
Deci, avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu pentru a 

înţelege, ce vrea să ne spună El prin imagini – si aceasta se poate găsi numai 

în imediata apropierea Lui!  

Eu, nu pretind, ca as fi un om mai deosebit înaintea lui Dumnezeu. 

Dar sunt incredintat de faptul, ca sunt un copil al Lui Dumnezeu, astfel m-

am preocupat de această problemă, şi tot ceea ce am înţeles din Cuvântul 

Său, acum as vrea să dau mai departe. Dar înainte de a intra in detailii, vreau 

să descriu viziunea mea referitor la profeţii biblice. Iritaţi de secte bizare din 

vremurile de pe urmă, majoritatea oamenilor nu au impresii bune privind 

profeţiile Bibliei: Fie că ele sunt identificate cu prezicerile întunecate 

medievale ale lui Nostradamuss, fie că sunt considerate ca niste imaginaţii 

fanteziste concepute de către niste sarlatani. In ciuda acestui fapt, creştinii 

văd totusi altfel lucrurile, desigur, că si aici există o mare discordie, referitor 

la forma profeţiei, care poate fi interpretată: ca inspiraţia directă a Duhul lui 

Dumnezeu, sau indirectă prin interpretarea textelor biblice, sau ambele. Ei 

bine, eu cred că încă ambele forme de profeţie mai există, insă pe viitor 

vreau să mă ocup doar de profeţia biblică, deci cu interpretarea textelor 

biblice. Interpretarea mea referitor la profeţiile biblice se bazează pe 

credinţă, fiind convins de faptul, că Dumnezeu nu s-a retras incă din istoria 

lumii, ci El este chiar si acum incă la cârma conducerii  (vezi. Amos 3, 6; 

Plâng .Ier. 3, 34-38 etc.). El nu face nimic in mod arbitrar sau imprevizibil, 

nu vrea să ne lase în întuneric ci ne instiintează pe toti, indeosebi  pe noi, 

creştinii, despre planurile şi principiile Sale din viitor. (Vezi Geneza 18, 16-

18; ...). De aici se rezultă, că evenimentele din trecut,  acţiunea lui 

Dumnezeu din trecut, se poate continua si astăzi, pentru că El este drept , şi 

nu favorizează sau discriminează pe un popor sau o epocă fată de alta. Cu 

alte cuvinte: am găsit în Biblie istoria unui popor, care se comportă la fel, ca 
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si poporul nostru, din vremea noastră, astfel, de aici pot fi deduse relaţiile lui 

Dumnezeu faţă de noi, si  se pot prognostiza evoluţia evenimentelor din 

viitor in cazul in care comportamentul nostru nu se va schimba. Prin asta am 

si ajuns la unul dintre obiectivele, la care vreau să ajung cu scrierea mea: 

prin analizarea Sfintelor Scripturi să-i  avertizez, si să –i încurajez pe oameni 

să strige către Dumnezeu, cat mai e posibil, ca astfel El să ia măsuri de 

corectare, înainte ca consecinţele abaterilor noastre (in Biblia se numeste 

păcatul) să ne ajungă: Pentru că "ceea ce semeni, vei secera ", spune Pavel în 

epistola sa către Galateni (Cap 6,7) 

Acum se pune întrebarea: Unde găsim un popor din anticitate în Biblie care 

să reflecte condiţiile din mediul nostru de lucru sau cultura noastră? Există 

oare măcar un singur exemplu? Şi în cazul în care nu, atunci  unde se poate 

găsi o referinţă să putem face o comparaţie? În cazul în care vom căuta in 

Cuvântul lui Dumnezeu – sau Biblia  – atunci putem considera, că de acolo 

reiese, că întotdeauna caracterul diferitelor popoare depindea de relaţia lor 

cu Dumnezeu precum şi de ascultarea lor de Cuvantul Său. 

In cazul, in care ar trebui să amintim o caracteristică mai importantă a 

poporului nostru fată de Dumnezeu, aceasta ar putea fi următoarea: 

Societatea noastră se comportă în aşa fel ca si cum n-ar exista nici 

Dumnezeu şi nici lucrările Lui – El tace, deci e mort. Faptul că Dumnezeu ia 

în mod foarte serios acest lucru, putem vedea la Isus. In Ioan 8, 37 Isus 

spunea către farisei: „Stiu că sunteti sămanta lui Avraam; dar căutati sa Mă 

omorati, pentru că nu pătrunde in voi Cuvantul Meu. “ 

Deci, ceea ce facem noi cu Dumnezeu, este la fel, ca şi cum am vrea să-L 

omoram, în esenţă este o tentativa de omor impotriva Lui. Şi în Biblie există 

un popor, care se comportă în acelaşi fel cu Dumnezeu, cum se comportă si 

societatea noastră de astăzi, anume: Egiptul Antic! 

Anume, profetul Moise din Exod este trimis cu un mesaj la regele al 

Egiptului. Faraonul insă nu-l ia în serios pe  Moise, pentru că, el spune :  

„Cine este Domnul ca să ascult de glasul Lui si sa las pe Israel să plece? Eu 

nu cunosc pe Domnul si nu voi lăsa pe Israel sa plece.“ . Cu alte cuvinte el 

vrea să zică: “ Dumnezeul vostru, despre care vorbiti, care de fapt nici nu 

există, şi chiar dacă există, nu e chiar asa cum Il inchipuiti: nu poate fi o 

persoană existentă, care ar putea să pretindă ceva de la mine, sau din viata 

mea“. Nu este asta oare o gândire modernă? Nu e de mirare că Egiptul antic, 

si în societatea de astăzi este destul de mult apreciat – dar este o cultură în 

care omul a arătat foarte devreme ceea ce îşi poate permite să facă. Gânditi-
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vă doar la piramidele şi clădirile monumentale, invenţia unui tip de scriere 

sau arte de vindecare a egiptenilor. 

De asemenea si Dumnezeu recunoaşte asta, când in Fapte.Ap. 7,22 il lasă pe 

Stefan să zică: Moise a invatat toata intelepciunea  egiptenilor si era 

puternic in cuvinte si fapte. 

Egiptul avea, de asemenea, o altă proprietate, care ne impresionează si in 

zilele noastre: Acesta tară a fost foarte bogată in comparatie cu neamurile 

din jur. 

Biblia spune despre asta in Numeri 11,18, wo es heißt: Sa spui poporului: 

"Sfintiti-va pentru maine si aveti sa mancati carne, fiindca ati plans in auzul 

Domnului si ati zis: "Cine ne va da carne sa mancam? Caci noi o duceam 

bine in Egipt!". « sau in Ezechiel 30,20-21, unde scrie: „Cuvantul Domnului 

mi-a vorbit astfel: "Fiul omului, am frant bratul lui faraon ... „. 

Dar paralelele exterioare a societăţii noastre, fie cat de stralucitoare, sunt 

minuscule, în comparaţie cu interiorul, care e stricat! 

Deci, Dumnezeu spune că, deşi Egiptul nu tolerează nici un Dumnezeu 

deasupra lui, dar în schimb are cu atât mai multi idoli. (Ezech. 30,13). Ceea 

ce este surprinzător, este faptul, că cel mai mare inlocuitor de zeu egiptean, 

este de asemenea, cel mai mare si in societatea modernă: şi anume, omul 

însuşi! 

Deoarece faraonul a fost un rege, care a fost venerat ca un zeu. 

De aceea, Egiptenii erau , un popor foarte mândru, asa cum e menţionat de 

mai multe ori în Biblie (de ex. in Ezech. 32,12 und 31,2). Egiptenii ar fi 

putut să se mândrească si cu următoarele două lucruri: cu puterea lor 

exterioară, pe care se bizuiau (Isa. 30, 22+3; 31,1), de mediul lor de trai,  şi 

de capacităţile lor de a crea condiţii optime de trai pentru ei in viaţă (Isa. 29, 

3+9), pentru că în Ezechiel 29,3 spune: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 

„Iată că am necaz pe tine, faraoane, împăratul Egiptului, crocodil mare 

care te culci în mijlocul râurilor tale şi zici: „Râul meu, Nilul, este al meu, 

eu l-am făcut!” Tot pe aceste două lucruri similare se bazează si societatea 

noastră de astăzi: pe tehnologia lor şi pe faptul că tot ceea ce detin, se 

datorează numai exclusiv  meritelor lor. 

Dar Dumnezeu ce crede oare despre asta? În Biblie este exprimat destul de 

clar! In Exod 7,5 Este scris pentru prima dată, apoi se mai repetă mai târziu 

în continuare: „Egiptenii vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, când Îmi voi 

întinde mâna asupra Egiptului şi când voi scoate din mijlocul lor pe copiii 

lui Israel.”......(vezi si in Hos 30,8; 29,6 etc.). Deci Dumnezeu se simte 
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contestat de către ateism. Cum se manifestă aceasta? In Isaia 30 spune 

despre Egipt, ca e  „un popor, care nu poate fi de folos“, in Vers 7 zice: 

Căci ajutorul Egiptului nu este decît deşertăciune şi nimic; de aceea eu 

numesc lucrul acesta: ,,zarvă fără nici o ispravă « 

În concluzie, se poate încheia astfel: Dumnezeu vrea să arate tuturor 

popoarelor, ca toţi aceia, care ca Egiptul pur şi simplu L-au "eliminat", şi au 

ocupat ei însuşi Locul Său, că acestea rămân in continuare doar niste fiinţe 

umane, si soarta lor de fapt nu este în mâinile lor. În Isaia 19.15 este 

menţionat clar: şi Egiptul nu va avea pe nimeni, care să poată face ceva, nici 

cap, nici coadă, nici ramură de finic, nici trestie!  

Acesta este un avertisment foarte serios, chiar şi la adresa poporului nostru. 

Nu este oare si în timpul nostru deja acelaşi Dumnezeu în acelaşi fel la 

lucrare? Cât de multe planuri au fost şi sunt luate în politică şi afaceri 

propagate puternic, şi vândute ca niste Panaceuri şi apoi peste câteva 

săptămâni  în secret sunt reluate? Câte inventii au fost descoperite in 

ultimii 30 de ani care ar fi putut aduce schimbări radicale in lumea noastră? 

– Niciuna! Ca să nu mai vorbim de răsturnările politice din anii '60 şi '70, a 

căror ultimele binecuvântări au fost măturate de pe masă prin Planurile de 

economii şi de pokerul tarifar! Din moment ce nu există un răspuns clar la 

aproape niciuna dintre probleme presante, oamenii continuă pur şi simplu să 

facă la fel, să-şi îngroape capul în nisip, continuă să mintă in continuare 

pentru a avea totul sub control. Dacă se întâmplă un accident, întotdeauna 

prima Întrebare este: Cine este de vină? Pentru că trebuie să existe un om 

care  a greşit! Oare cât de departe trebuie să mai meargă Dumnezeu cu noi, 

în continuare până ce vom accepta din nou faptul că El încă mai există? 

Amos 4, 6-13 vorbeste despre asta, ca Dumnezeu a trimis foametea, seceta, 

daunatori, razboi, si distrugerea, fără ca Israelitii , să-L respecte, si zice in 

continuare(V 12): " ,,De aceea îţi voi face astfel, Israele, -şi fiindcă îţi voi 

face astfel, pregăteşte-te să întîlneşti pe Dumnezeul tău, Israele! 

Cine obsearvă aceste nevoi din aceste timpuri ar trebui, în mod special 

să se roage pentru o trezire, si o nouă temere de Dumnezeu în ţară. Căci de 

noi depinde soarta poporului nostru!  

Dar acum mă voi întoarce la condiţiile sociale din Egipt. 

Desigur, o cultură antică nu se poate compara atât de uşor cu timpurile 

noastre, dar există paralele, care  pot fi sustinute. 

Să ne gândim din nou, la o povestire din Biblie: Acesta este scris in prima 

cartea lui  Moise in Geneza,  şi vorbeste despre cum este vândut un fiu al 
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patriarhului Iacov, de către proprii săi fraţi, în Egipt, si cum ajunge el în în 

cele din urmă după mai multe turbulente cu caracter personal, să fie onorat 

de către regele. De asemenea, el se va impăca la urmă cu fraţii săi şi o să-l 

reintâlnească cu tatăl său Iacov. Şi acum, în cele din urmă povestea noastră 

incepe! 

Geneza  47, 13-26 

„ Nu mai era pîne în toată ţara, căci foametea era foarte mare; ţara 

Egiptului şi ţara Canaanului tînjeau, din pricina foametei. 14 Iosif a strîns 

tot argintul, care se găsea în ţara Egiptului şi în ţara Canaanului, în 

schimbul grîului, pe care -l cumpărau oamenii, şi astfel a făcut ca tot 

argintul acesta să intre în casa lui Faraon. 15 Cînd s'a sfîrşit argintul din 

ţara Egiptului şi din ţara Canaanului, toţi Egiptenii au venit la Iosif, şi au 

zis: ,,Dă-ne pîne! Pentruce să murim în faţa ta? Căci argint nu mai avem.`` 

16 Iosif a zis: ,,Daţi vitele voastre, şi vă voi da pîne în schimbul vitelor 

voastre, dacă nu mai aveţi argint.`` 17 Şi-au adus vitele la Iosif, şi Iosif le -a 

dat pîne în schimbul cailor, în schimbul turmelor de oi şi de boi, şi în 

schimbul măgarilor. Le -a dat astfel pîne în anul acela în schimbul tuturor 

turmelor lor. 18 Dupăce a trecut anul acela, au venit la Iosif în anul 

următor, şi i-au zis: ,,Nu putem să ascundem domnului nostru faptul că 

argintul s'a sfîrşit, şi turmele de vite au trecut în stăpînirea domnului nostru; 

nu mai rămîn înaintea domnului nostru de cît trupurile şi pămînturile 

http://scripturetext.com/genesis/47-14.htm
http://scripturetext.com/genesis/47-15.htm
http://scripturetext.com/genesis/47-16.htm
http://scripturetext.com/genesis/47-17.htm
http://scripturetext.com/genesis/47-18.htm
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noastre. 19 Pentruce să murim subt ochii tăi, noi şi pămînturile noastre? 

Cumpără-ne împreună cu pămînturile noastre în schimbul pînii, şi vom fi ai 

domnului nostru, noi şi pămînturile noastre. Dă-ne sămînţă să sămănăm, ca 

să trăim şi să nu murim, şi să nu ne rămînă pămînturile pustii.`` 

20 Iosif a cumpărat pentru Faraon toate pămînturile Egiptului; căci 

Egiptenii şi-au vîndut fiecare ogorul, pentrucă îi silea foametea. Şi ţara a 

ajuns în stăpînirea lui Faraon. 21 Cît despre popor, l -a mutat în cetăţi, dela 

o margine hotarelor Egiptului pînă la cealaltă. 22 Numai pămînturile 

preoţilor nu le -a cumpărat, pentrucă era o lege a lui Faraon, dată în folosul 

preoţilor, cari trăiau din venitul pe care li -l dădea Faraon: de aceea ei nu 

şi-au vîndut pămînturile. 23 Iosif a zis poporului: ,,V'am cumpărat azi cu 

pămînturile voastre, pentru Faraon; iată, vă dau sămînţă, ca să puteţi 

sămăna pămîntul. 24 La vremea roadelor, veţi da a cincea parte lui Faraon; 

iar celelalte patru părţi vă vor rămînea vouă, ca să sămănaţi ogoarele, şi să 

vă hrăniţi împreună cu copiii voştri şi cu cei ce sînt în casele voastre.`` 

25 Ei au zis: ,,Tu ne-ai scăpat viaţa! Să căpătăm trecere înaintea domnului 

nostru, şi vom fi robi ai lui Faraon.`` 26 Iosif a făcut din aceasta o lege, 

care a rămas în picioare pînă în ziua de azi, şi după care, a cincea parte din 

venitu pămînturilor Egiptului este a lui Faraon; numai pămînturile preoţilor 

nu sînt ale lui Faraon. 

Si din această povestire reiese, că bogăţia nu este un bun statornic! Acest 

adevăr e valabil atât pe plan individual, cât si in cazul unor naţiuni întregi. 

Egiptul care a fost atât de bogat în comparaţie cu alte ţări –acum e lovit si el. 

Oare nu ni se intâmplă la fel si în Germania? În anii '60 şi '70 şomajul nu era 

de loc cunoscut. Se părea că, in prosperitatea noastră n-o să mai fie niciodată 

declin, atunci căutam răspunsul doar la o singură intrebare: Unde o să mai 

petrecem timpul nostru liber În viitor? Se părea că ne aşteaptă Paradisul 

creat de mâna omului. Cu toate acestea astăzi din nou a devenit o problemă 

reală pentru multi frica de sustinerea existenţială, prin urmare ar face orice, 

in scopul să fie capabili să lucreze chiar si în timpul lor liber! Trebuie să 

stim, că, la naţiunile fără Dumnezeu – şi un astfel de popor am devenit deja 

http://scripturetext.com/genesis/47-19.htm
http://scripturetext.com/genesis/47-20.htm
http://scripturetext.com/genesis/47-21.htm
http://scripturetext.com/genesis/47-22.htm
http://scripturetext.com/genesis/47-23.htm
http://scripturetext.com/genesis/47-24.htm
http://scripturetext.com/genesis/47-25.htm
http://scripturetext.com/genesis/47-26.htm
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si noi! – Sărăcia este prezisă! In profetul Ezechiel este scris, in cap 14 (Vers 

13): 

 ,,Fiul omului, cînd va păcătui o ţară împotriva Mea, dedîndu-se la 

fărădelege, şi Îmi voi întinde mîna împotriva ei, -dacă îi voi sfărîma toiagul 

pînii, dacă îi voi trimete foametea, dacă îi voi nimici cu desăvîrşire oamenii 

şi vitele,”........... Sărăcirea unei ţări care cândva a fost bogată, nu vine 

„numai asa” şi de asemenea nu este un proces inevitabil, ci este 

stabilit de către Dumnezeu! Pentru că altfel cum am putea cunoaste faptul, 

că nu noi suntem cei, care prin propriile noastre puteri si capacităti am 

devenit atât de bogaţi, ci prin ajutorul Lui Dumnezeu? Tot asa a fost si cu 

Egiptenii. 

Ce sa întâmplat mai departe? În primul rând a intervenit statul (!), În cazul 

nostru Iosif, şi a vândut cereale. „Reţineţi: a vândut cereale. Pentru că în 

Egipt, nimic,  dar absolut nimic nu era dat in mod gratuit! Aceasta este de 

asemenea o paralelă cu societatea noastra de azi. Astfel, toţi cei din guvern şi 

cei din cercul de conducători -toti bogatii -au devenit din ce in ce mai 

bogaţi– insă cei care au avut mai puţin mai inainte, acum au rămas si mai 

săraci. Această dezvoltare poate fi observat si în ţara noastră la fel de bine – 

doar câteva procente din populaţie poate să deţină un capital imens în 

mâinile sale, pentru care in majoritatea cazurilor nu au muncit ei insisi, ci au 

stors din venitul oamenilor, sub presiunea Recesiunii economice şi a 

şomajului. Insă nimeni nu poate fi considerat a fi responsabil pentru cele 

intamplate, pentru că după cum se pare circumstanţele asa o cer. 

Insa procesul de insărăcire nu s-a oprit aici. Pe măsură ce populaţia a pierdut 

si ceea ce a economisit mai inainte, acum erau obligati să-şi vândă si vitele 

lor – şi, astfel, si bunurile, care asigurau libertatea lor personală. Lumea fără 

de Dumnezeu , mai devreme sau mai târziu va crea un sistem, in care câţiva 

bogaţi (ţări) vor pune mâinile asupra bunurilor din lume, prin care de fapt si 

pe baza mijloacelor de existenţă a maselor (în special terenuri şi resursele 

naturale), care in realitate sunt plătite si prin bunurile de consum. 

Acest lucru va conduce la o suprimare a majorităţii omenirii, fără folosirea 

armelor. De aici mai este doar un pas până la înrobirea voluntară – ceea ce 

putem observa în textul nostru, versetele 18 - 20. De asemenea 

astăzi mulţi dintre oamenii renuntă la Libertatea lor personală, şi acceptă să 

lucreze si ore suplimentare, sa meargă bolnav la serviciu, călătoresc ore 

intregi până la locul de muncă, renunţă la vacanţă, au mai multe locuri de 

muncă în acelaşi timp, etc. – pur si simplu din frica de a pierde mijloacele 
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lor de trai şi puţinul lor ceea ce a mai rămas. Egiptenii depindeau de 

pământurile lor, pentru care s-au vândut impăratului – oare de ce depindeţi 

dumneavoastră, să va puneti la dispoziţia liberă a economiei in tot parcursul 

vieţii? Dacă vom îndrăzni, să ne indreptăm privirea putin spre viitor, atunci 

nu este exclus, ca poporul nostru liber, in cazul in care -  nu va găsi drumul 

înapoi la Dumnezeu si nu se va intoarce la El - să devină o societate care va 

fi formată din sclavii salariilor. 

 De asemenea, este interesant faptul, că egiptenii erau atât de recunoscători 

lui Iosif pentru "Indurarea" sa, si i s-au supus de bunăvoie. Da de ce oare?  

Iosif prin conjunctura exterioară a foametei întotdeauna a putut justifica 

faptele sale de ruinare. Tot asa este si astăzi: politica şi economia 

intotdeauna continua să găsească motive noi, prin care să ajungă sa scaotă 

bani din buzunarele oamenilor, şi să le ia si libertatea lor personală, dar în 

cele din urmă nimeni nu îndrăzneşte, să se revolte, deoarece – se 

concentrează numai asupra circumstanţelor externe: criza economică, 

globalizarea, diminuarea resurselor naturale, încălzirea globală şi protecţia 

mediului. Faptul că sistemul se foloseste numai de aceste conjuncturi nu 

prea poate fi observat. 

Există totusi în textul nostru, un grup de oameni, care nu au ajuns să fie 

dependenţi de Faraon: preoţii! Ei erau aceia, care  învăţau pe oamenii 

să se teamă , si să se închine inaintea zeilor Egiptului şi inaintea lui Faraon 

care era considerat ca Dumnezeu şi Rege, desigur pentru acest serviciu erau 

privilegiati. Exact acelaşi lucru se întâmplă si în zilele noastre cu "preoţii" a 

sistemului economic în templele lor: companiile mari, băncile, companiile 

de asigurări, camerele de comerţ, organizaţiile de comerţ, presa, televiziunea 

şi multe altele: Cine este angajat, în aceste ramuri ale industriei, are în 

general, un salariu mai bun, si o sigurantă mai mare de-a avea un loc de 

muncă mai stabil, atâta timp cât  " joacă jocul impreună," şi se găndeste la 

fel, si vorbeşte si se comportă la fel ca toti altii din jur – inclusiv si 

„echipamentul” său exterior va fi corespunzător cerintelor– neiesind din 

tiparul asteptat. Şi cu cat se află mai sus pe scara ierarhică, cu atât se 

asteaptă mai mult să se adapteze la gândirea, si de "imaginea conducătoare ". 

Insă vai de el sau de ea , dacă  cumva îndrăzneşte să pună in aplicare propria 

lui stil de viaţă,  sau critică pe altii – atunci in scurt timp o sa devina atât 

pentru colegi cât si pentru afacerea o persoană insuportabilă, si ori va fi dat 

afară, – ori va fi hărţuit până ce va pleca si singur. Astfel de "scandalagii" in 

majoritatea cazurilor poate să ajungă foarte  usor pe la un psiholog. 
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Cine crede în Dumnezeu, în general ştie, că, de asemenea există si vrăjmasi 

ai lui Dumnezeu, care se luptă împotriva lui Dumnezeu şi, de asemenea, 

dăunează si oamenilor – şi există  mulţi,  care nu cred într-un Dumnezeu 

personal, fiindcă au avut parte de o experientă: anume, că există o forţă 

invizibilă, care e de fapt o personalitate şi vrea să domine şi sa distrugă pe 

oameni! 

Biblia confirmă acest fapt, şi numeşte aceste personalităţi demoni si şeful 

lor, Satana sau de asemenea, diavolul (diabolos =, cel care dezbină). În 

epistola lui Pavel către cetăţenii din Efes spune de exemplu: (Efeseni 2: 1-3, 

6.12): 

„Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, 2 în cari trăiaţi 

odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a 

duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 3 Între ei eram şi noi toţi 

odinioară, cînd trăiam în poftele firii noastre pămînteşti, cînd făceam voile 

firii pămînteşti şi ale gîndurilor noastre, şi eram din fire copii ai mîniei, ca 

şi ceilalţi.” . “Căci noi n'avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci 

împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor 

întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în locurile 

cereşti”. 

Pornind de la idea, că aceste puteri poate să aibă o influentă asupra 

oamenilor, care nu vor să –L cunoască pe Dumnezeu, ar fi interesant să 

aflăm ce vor de fapt să facă, si care sunt planurile lor. Aceste planuri 

Dumnezeu insă ne-a si descoperit pentru noi. Acestea sunt - cum ar putea sa 

fie altfel! - Din nou, ajungem la niste povestiri din Biblie. In cazul nostru, 

este prezentat concret duhul, cel care domină Egiptul fără de Dumnezeu - şi, 

astfel, si ţara noastră – prin persoana faraonului, regele Egiptului.  Astfel cei 

care mai cred in zilele noastre în Dumnezeu, au ca exemplu de urmat – 

poporul lui Israel, descendenţii patriarhului Iacov. Să citim din nou, sa 

vedem, cum s-au descurcat în Egipt: Exod: 1, 6-9 

„Iosif a murit, şi toţi fraţii lui, şi toată vîrsta aceea de oameni. 7 Fiii lui 

Israel s'au înmulţit, s'au mărit, au crescut şi au ajuns foarte puternici. Şi s'a 

umplut ţara de ei. 

http://scripturetext.com/ephesians/2-2.htm
http://scripturetext.com/ephesians/2-3.htm
http://scripturetext.com/exodus/1-7.htm
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8 Peste Egipt s'a ridicat un nou împărat, care nu cunoscuse pe Iosif. 9 El a 

zis poporului său: ,,Iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare şi mai 

puternic decît noi. 

Este interesant: egiptenii , cu mii de ani in urmă aveau aceleasi temeri ca si 

unii cetăţeni germani de astăzi: anume, că identitatea lor se va pierde din 

cauza "străinilor". De asemenea, la fel se comporta Duhul  acestei Ţară cu 

creştinii  

- se tem, că acestea ar putea-l stingă. Există totusi un sentiment naţional 

pozitiv, sănătos – insă noi germanii niciodată n-am reusit să fim moderati. Şi 

aceasta, fiindcă, chiar şi pe vremea socialismului nostru naţional, se 

obsearvă prezenta unei  mulţimi de elemente religioase (păgâne)! O mare 

parte a religiei germanice este prezent  - dezbrăcat de forma sa religioasă - 

încă si în societatea noastră. Dar acum nu mai vreau să mă ocup cu asta, ci 

mai degrabă cu felul reacţiei de apărare al acestui spirit faţă de prezenţa lui 

Dumnezeu – prin care ne pune să căutăm originea implicaţiilor spirituale ale 

problemelor noastre, adică  la cei credincioşi . In Versetele 10-14 spune: 

Exod 1, 10-14: 

Veniţi să ne arătăm dibaci faţă de el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, 

dacă se va întîmpla un război, să se unească şi el cu vrăjmaşii noştri, să ne 

bată şi să iasă apoi din ţară.`` 11 Şi au pus peste ei isprăvnicei, ca să -i 

asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetăţile Pitom şi Ramses, ca să 

slujească de hambare lui Faraon. 12 Dar cu cît îl asupreau mai mult, cu atît 

se înmulţea şi creştea; şi s'au scîrbit de copiii lui Israel. 13 Atunci Egiptenii 

au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. 14 Le-au făcut viaţa amară prin 

lucrări grele de lut şi cărămizi, şi prin tot felul de lucrări depe cîmp: în toate 

muncile acestea pe cari -i sileau să le facă, erau fără nici un pic de milă. 

Deci: Munca poate fi, de asemenea, si un mijloc,  un truc de al lui Satan, 

pentru a-l injosi pe cei credinciosi! Aceasta explică şi faptul, că există o 

dragoste pentru muncă, si glorificarea ei de către toate filosofiile ateiste, 

incepând de  "Arbeit macht frei" (munca te face liber) al naziştilor, până la 

"eroul muncii " în statele comuniste,  sau " reţinerea salariilor creează locuri 

noi de muncă " la noi (prin urmare acum, există, un fenomen nou, şi anume 

"degeaba mai lucrez că tot nu am să câstig "). 

Astfel si nouă ne este sugerat in acest fel idea, că de fapt nu retribuţia pentru 

munca, ci doar munca in sine ar fi o necesitate existenţială. 

Biblia spune că viaţa copiilor lui Israel "a devenit acră" şi că 

munca forţată era "nemiloasă", si "fără milă". Nu vă lăsati amăgiti de niste 

http://scripturetext.com/exodus/1-8.htm
http://scripturetext.com/exodus/1-9.htm
http://scripturetext.com/exodus/1-11.htm
http://scripturetext.com/exodus/1-12.htm
http://scripturetext.com/exodus/1-13.htm
http://scripturetext.com/exodus/1-14.htm
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cuvinte, cum ar fi " timp de lucru bazat pe incredere " sau "conlucrători 

liberi“! Există o lege spirituală, de care se foloseau întotdeauna popoarele 

fără de Dumnezeu , mai precis de munca fără măsură, care avea ca scop să 

fie  un instrument de represiune. 

Insă la Dumnezeu munca, in principiu este socotit a fi ceva necesar, 

(Psalmul 104.23), insă cu măsură. In Exod 20, 9-11 este scris şi spune: 

Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. 

 

Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: 

să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul 

tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. 

Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este 

în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua 

de odihnă şi a sfinţit-o. 

Precum si in Psalmul 104,23 

„Dar omul iese la lucrul său, şi la munca lui, pînă seara.“ 

înaintea lui Dumnezeu  munca nu este nici un scop în sine, ci El spune în 

Eclesiastul 5.18- 19 şi 9,9:: 

18 Iată ce am văzut: este bine şi frumos ca omul să mănînce şi să bea, şi să 

trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudeşte supt soare, în toate 

zilele vieţii lui, pe cari i le -a dat Dumnezeu; căci aceasta este partea lui. 

Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere şi bogăţii, şi i -a îngăduit să mănînce 

din ele, să-şi ia partea lui din ele, şi să se bucure în mijlocul muncii lui, 

acesta este un dar dela Dumnezeu 

Deci: locul de muncă are un scop: anume să meargă bine omului şi să se 

bucure de viaţa lui. Bineînţeles, poate fi si benefic, daca prin activitatea lui 

el poate sa faca ceva bun si de folos, prin care sinea lui poate să se 

identifice!  Dar munca pentru Dumnezeu nu a fost niciodată "în sine", atăt 

de dorit, de asemenea pe de alta parte El se opune, leneviei, a " dulcei facere 

de nimic ",  atunci când de fapt ar trebui să ne apucăm de lucru despre care 

zice in (Proverbe 6, 6-11, şi 20,4 . Insă omul ar trebui să înveţe, de 

asemenea, cum poate să se bucure de viaţa lui şi – si cum să petreacă timpul 

său liber cu Dumnezeu!  

 Acum, înapoi la Egipt: deci Israeliţii erau sclavi exploatati fără milă. Insă 

Dumnezeu nu a rămas inactiv, chiar dacă acesta pentru israeliti asa se părea, 

http://scripturetext.com/ecclesiastes/5-18.htm
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şi El a răspuns rugăciunilor lor (Exod. 3, 7-10) – dar nu prin nimicirea totală 

a egiptenilor, nici printr-o  răpire minunată printr-un cuvant magic – 

Simsalabim –  a poporului Israel, ci de către o fiinţă umană normală, pe care 

mai înainte , a lăsat să cunoască lumea Egiptului şi a apoi persoana aleasă a 

fost trecut si prin şcoala dură a vietii. Acest om era profetul Moise, care a 

fost trimis cu mâinile goale,-  in afară de un toiag - la împăratul Egiptului, 

pentru ca să-l provoace  (Exod. 3, 10-12)! Este o imagine a tuturor 

credincioşilor din toate Ţările şi din toate timpurile, care cu mâinile goale -

dar bazându-se pe Cuvântul şi promisiunile lui Dumnezeu au pornit la drum 

impotriva diavolului si slujitorii lui. Deci, să vedem ceea ce sa întâmplat 

aici: 

Exod  5, 1-5 

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.`` 2 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.`` 3 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, pentruca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie.`` 

4 Şi împăratul Egiptului le -a zis: ,,Moise şi Aaron, pentruce abateţi poporul 

de la lucrul lui? Plecaţi la lucrările voastre.`` 5 Faraon a zis: ,,Iată că 

poporul acesta s'a înmulţit acum în ţară, şi voi mai voiţi să -l faceţi să-şi 

înceteze lucrările?`` 

Aşa cum era de aşteptat, Moise nu a fost acceptat. Şi, să nu mai vorbim de 

planul său, anume să ia si timpul liber, in care ar putea să-L caute pe 

Dumnezeu.  Acest lucru a rămas la fel  chiar si in zilele noastre, adică: 

Sportul, problemele noastre sociale, educaţionale, şi chiar unele distractii 

dubioase pot fi acceptate ca o scuză pentru absenţa de la locul de muncă - 

dar cele religioase nu. Lumea garantează pentru fiecare " credinţa lui ", dar 

odată ce vreunul isi cere drepturile sale, aceasta este consideră drept,o faptă 

de aroganţă, obraznicie, sau ca o scuză. 

Exod 5.6-9: 

Şi chiar în ziua aceea, Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor 

norodului şi logofeţilor: 7 ,,Să nu mai daţi poporului paie ca mai înainte 

pentru facerea cărămizilor; ci să se ducă singuri să strîngă paie. 8 Totuş să 

le cereţi acelaş număr de cărămizi, pe cari le făceau mai înainte; să nu le 

scădeţi nimic din ele, căci sînt nişte leneşi; de aceea strigă mereu: ,Haidem 

http://scripturetext.com/exodus/5-2.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-3.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-4.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-5.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-7.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-8.htm
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să aducem jertfe Dumnezeului nostru.` 9 Să se dea mult de lucru oamenilor 

acestora, ca să aibă de lucru, şi să nu mai umble după năluci.``. 

Aici, în versetele 8 si 9 Faraonul susţine, că după părerea lui unicul motiv a 

poporului Israel de-a merge la inchinare este următoarea idee: N- au nimic 

de lucru, astfel au timp să inventeze niste idei stupide. Oare nu este la fel şi 

astăzi, opinia celor necredincioşi privind comportarea credincioşilor? „"Le 

merge prea bine, de aceea începe deja să se halucineze."  

De multe ori motivul lor este faptul, că pentru oamenii cei care stau departe 

de Dumnezeu, munca a devenit deja o religie inlocuitoare, care le oferă o 

sigurantă şi identitate. Deci, dacă cineva pune acum o altă valoare inaintea 

muncii, acela pune sub semnul întrebării, de fapt si sensul vieţii lor! De fapt 

referitor la interpretarea valorii muncii - aici se dă o luptă între două religii, 

şi anume religia - "Eu sunt Dumnezeu" şi religia - “Domnul este 

Dumnezeu".  Şi, bineînţeles, si Faraonul a lovit iarăsi prin fapte, nu s-a oprit 

doar la cuvinte! 

Exod 5, 10-18 

Isprăvniceii poporului şi logofeţii au venit şi au spus poporului: ,,Aşa 

vorbeşte Faraon: ,Nu vă mai dau paie; 11 duceţi-vă singuri de vă luaţi paie 

de unde veţi găsi; dar nu vi se scade nimic din lucrul vostru.`` 12 Poporul 

s'a răspîndit în toată ţara Egiptului, ca să strîngă mirişte în loc de paie. 

13 Isprăvniceii îi sileau, zicînd: ,,Isprăviţi-vă lucrul, zi de zi, ca şi atunci 

cînd erau paie!`` 14 Au bătut chiar pe logofeţii copiilor lui Israel, puşi peste 

ei de isprăvniceii lui Faraon. ,,Pentruce``, li se zicea, ,,n'aţi isprăvit ieri şi 

azi, ca mai înainte, numărul de cărămizi, care vă fusese hotărît?`` 

15 Logofeţii copiilor lui Israel s'au dus să se plîngă la Faraon, şi i-au zis: 

,,Pentruce te porţi aşa cu robii tăi? 16 Robilor tăi nu li se mai dau paie ca 

mai înainte, şi totuş ni se spune: ,Faceţi cărămizi!` Ba încă, robii tăi sînt şi 

bătuţi, ca şi cînd poporul tău ar fi vinovat.`` 17 Faraon a răspuns: ,,Sînteţi 

nişte leneşi şi nişte trîntori! De aceea ziceţi: ,Haidem să aducem jertfe 

Domnului!` 18 Acum, duceţi-vă îndată de lucraţi; nu vi se vor da paie, şi 
veţi face acelaş număr de cărămizi.``  

După ce Faraonul a văzut că domnia lui este in pericol, el a răspuns a doua 

oară  intr-un  mod, foarte modern: El a luat de la copiii lui Israel mijloacele 

lor de muncă, şi astfel le-a îngreoiat în plus serviciul lor. 

http://scripturetext.com/exodus/5-9.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-11.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-12.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-13.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-14.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-15.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-16.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-17.htm
http://scripturetext.com/exodus/5-18.htm


Viitorul lumii de munca 
 
Viitorul lumii de munca (© Walter Rapp, toate drepturile rezervate) 

 

Viitorul lumii de munca 
 
Viitorul lumii de munca (© Walter Rapp, toate drepturile rezervate) 

 

15 

Reducerea treptată a prestaţiilor de stat,  sau a economiei 

faţă de lucrători cu menţinunea, ca în acelaşi timp performanţele de lucru să 

rămână acelas, ca mai inainte, sau creşterea taxelor necesare sau impozitelor 

- sigur uneori nu pot fi evitate, dar întotdeauna sunt motivate, şi serveşte in 

unele cazuri numai la păstrarea puterii şi a asupririi.. Oare cum este astăzi? 

Noi trebuie, de asemenea să lucrăm din ce in ce mai mult pentru ca să putem 

lucra respectiv să avem voie! – Să muncim pentru muncă! - Limitele de 

acceptabilitate, privind distanţa până la locul de muncă, schimbarea de 

reşedinţă, etc. sunt niste exemple, tot asa si  "taxa de congestionarea 

traficului" sau chiar taxele de autostradă, pentru ce sunt făcute de fapt 

autostrăzile? - În scopul de a ajunge mai repede la locul de muncă! 

Acelaşi lucru se aplică si prin taxe ecologice: În loc de ieftinirea 

transportului de scurt parcurs, transportul privat va fi si mai scump. Există o 

expresie nouă,  care e folosit pentru descrierea serviciilor de stat: el se 

numeste  "responsabilitate personală". ". In sfârşit in spatele tuturor acestor 

lucruri se află ascuns o lege spirituală,  ceea care  poate face atât pe 

credincioşi cât si pe cei necredincioşi din ce în ce mai ineficienti, aceasta 

fiind munca, care ia timpul de părtăsie cu Dumnezeu. Putinul timp liber ce 

mai rămâne, va fi apoi omorât prin distragerea atenţiei. Trebuie să fim 

conştienţi de faptul că "Duhul din Egipt" este o religie, chiar dacă acestea nu 

se poate vedea ca atare. In această religie petrecerea timpului liber sau de 

inchinare, sunt considerate ca fiind inutile – şi dacă e ceva inutil, atunci 

poate fi considerat drept o crimă! 

La Dumnezeu e cu totul altfel: Dumnezeu vrea să ne ajute, să facem munca 

noastră, fiindcă El creează condiţii pentru a avea succes in muncă. In 

Deuteronom 11, 10 – 15 scrie: 

Căci ţara în stăpînirea căreia vei intra, nu este ca ţara Egiptului, din care 

aţi ieşit, unde îţi aruncai sămînţa în ogoare şi le udai cu piciorul ca pe o 

grădină de zarzavat. 11 Ţara pe care o veţi stăpîni este o ţară cu munţi şi 

văi, care se adapă din ploaia cerului; 12 este o ţară de care îngrijeşte 

Domnul, Dumnezeul tău, şi asupra căreia Domnul, Dumnezeul tău, are 
neîncetat ochii, dela începutul pînă la sfîrşitul anului. 

13 Dacă veţi asculta de poruncile mele pe cari vi le dau astăzi, dacă veţi 

iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, şi dacă -I veţi sluji din toată inima 

voastră şi din tot sufletul vostru, 14 El va da ţării voastre ploaie la vreme, 
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ploaie timpurie şi ploaie tîrzie, şi-ţi vei strînge grîul, mustul şi untdelemnul; 

15 de asemenea va da iarbă în cîmpiile tale pentru vite, şi vei mînca şi te vei 

sătura. 

Deci, nu noi trebuie să creem condiţiile de care avem nevoie pentru 

întreţinerea noastră, El va face pentru noi! Cine este al lui Dumnezeu, el nu 

va fi scutit de suferinţă şi de trudă, insă El va conduce vieţile noastre, astfel 

ca noi să nu trebuie să ne mai ingrijoram cu privire la venitul nostru. 

In Psalm 127, 2 scrie: 

Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi tîrziu, ca să mîncaţi o pîne 

cîştigată cu durere; căci prea iubiţilor Lui El le dă pîne ca în somn.. 

Şi Isus spune în Luca 12, 22-31: 

Isus a zis apoi ucenicilor săi: ,,De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi, cu 

privire la viaţa voastră, gîndindu-vă ce veţi mînca, nici cu privire la trupul 

vostru, gîndindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. 23 Viaţa este mai mult de cît 

hrana, şi trupul mai mult de cît îmbrăcămintea. 24 Uitaţi-vă cu băgare de 

seamă la corbi: ei nu samănă, nici nu seceră, n'au nici cămară, nici grînar: 

şi totuş Dumnezeu îi hrăneşte. Cu cît mai de preţ sînteţi voi decît păsările! 

25 Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorîndu-se, poate să adauge un cot la 

lungimea vieţii lui? 26 Deci, dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, 

pentruce vă mai îngrijoraţi de celelalte? 27 Uitaţi-vă cu băgare de seamă 

cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu ţes: totuş vă spun că nici Solomon, în 

toată slava lui, n'a fost îmbrăcat ca unul din ei. 28 Dacă astfel îmbracă 

Dumnezeu iarba, care astăzi este pe cîmp, iar mîne va fi aruncată în cuptor, 

cu cît mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioşilor? 29 Să nu 

căutaţi ce veţi mînca sau ce veţi bea, şi nu vă frămîntaţi mintea. 30 Căci 

toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi 

trebuinţă de ele. 31 Căutaţi mai întîi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste 

lucruri vi se vor da pe deasupra.. 

Ce diferenţă fată de Duhul Egiptului! Acolo sunt mândri de 

faptul, că se pot ingriji singuri –,aici se poate bucura, că Dumnezeu se va 

ingrijora pentru noi. Acolo trebuie să se ingrijoreze să indeplinească 

condiţiile pentru a munci – aici poţi avea capul limpede in ciuda muncii şi, 

în ciuda dificultăţilor, chiar şi pentru participarea la slujire in Impărăţia lui 

Dumnezeu. 

Nu se merită oare să aparţinem lui Dumnezeu?  

http://scripturetext.com/deuteronomy/11-15.htm
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Cum au reacţionat insă Israelitii la auzul rezultatelor negocierii lui Moise? 

Citim la Exod de la 5.19 pana la 6.1:  

Logofeţii copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau, cînd li se 

zicea: ,,Nu vi se scade nimic din numărul de cărămizi; ci în fiecare zi să 

faceţi lucrul cuvenit unei zile.`` 20 Cînd au ieşit dela Faraon, au întîlnit pe 

Moise şi pe Aaron, care îi aşteptau. 21 Şi le-au zis: ,,Să vă vadă Domnul, şi 

să judece! Voi ne-aţi făcut urîţi lui Faraon şi slujitorilor lui; ba încă le-aţi 
dat sabia în mînă ca să ne omoare.`` 

22 Moise s'a întors la Domnul, şi a zis: ,,Doamne, pentruce ai făcut un astfel 

de rău poporului acestuia? Pentruce m'ai trimes? 23 De cînd m'am dus la 

Faraon ca să -i vorbesc în Numele Tău, el face şi mai rău poporului 
acestuia; şi n'ai izbăvit pe poporul Tău.`` 

Domnul a zis lui Moise: ,,Vei vedea acum ce voi face lui Faraon: o mînă 

puternică îl va sili să -i lase să plece; da, o mînă puternică îl va sili să -i 

izgonească din ţara lui.``. 

De multe ori oare nu ni se intâmpla la fel ca si la Israeliti? Dacă suntem în 

nevoi apelam la Dumnezeu, îndrăznim chiar sa facem un pas prin credinţă, 

să iesim din reţeaua de sigurantă al acestei lumi si aşteptăm - şi situatia 

devine si mai rea.  În loc să vedem doar intervenţia lui Dumnezeu 

vedem numai al diavolului! Oare de ce este asa? Există cel puţin două 

motive. Primul motiv se găseşte scris în Luca 11.21: Când omul cel tare şi 

bine înarmat îşi păzeşte casa, averile îi sunt la adăpost..  

Cei care sunt pe deplin în mâinile Duhului acestei lumi, au o pace 

relativă, până ce respectă Regulile de joc. Dar, vai, va fi atunci dacă cineva 

vrea să iasă din joc - sau în cazul în care Dumnezeu intervine, si vrea să ne 

salveze! Apoi încep si alte probleme, pentru că trebuie să ne fie frică în faţa 

puterii, care doreste să ne ţină captivi, şi pune la îndoiala puterea lui 

Dumnezeu. Dumnezeu permite acest lucru, probabil, ca să vedem că avem 

de-a face cu un duşman!  Iar al doilea motiv este următoarea: Atâta timp, cât 

ne merge relativ bine, noi credem, că ne putem descurca si singuri. Da, 

Dumnezeu trebuie să intervină, dar ... poate ca si noi singuri o putem 

rezolva. Dumnezeu de multe ori permite un exces de presiune, astfel încât să 

putem vedea că de fapt nu ne putem descurca singuri - şi nu ne putem elibera 

http://scripturetext.com/exodus/5-20.htm
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pe noi înşine, si să ne luptăm  împotriva forţelor Lumii prin puterea noastră 

proprie. Asta ne spune, si in 2. Corinteni 1.8 - 11:  

În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul care 

ne -a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai pe sus 

de puterile noastre, aşa că nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă. 9 Ba încă 

ne spunea gîndul că trebuie să murim; pentruca să ne punem încrederea nu 

în noi înşine, ci în Dumnezeu care înviază morţii. 10 El ne -a izbăvit şi ne 

izbăveşte dintr'o astfel de moarte, şi avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. 

11 Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile voastre, pentruca binefacerea 

făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de 

mulţămiri lui Dumnezeu pentru noi.  

_ În mintea noastră, de multe ori ştim asta, dar în inimile noastre nu vrem să, 

acceptăm, ca alţii să poarte grija noastră. Aceasta gândire ne face să fim 

mândri, si astfel ne indepărtează de Dumnezeu. 

Povestea continuă: Moise trebuia să meargă din nou la poporul lui Israel, si 

să le spună, că , Dumnezeu nu le-a uitat, şi vrea să-i scapă de sub asuprirea 

egiptenilor. 

Exod 6,9: 

“Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar desnădejdea şi robia aspră în 

care se aflau, i-au împedicat să asculte pe Moise.“ 

Astfel acum Spiritul Egiptului - la aparentă - a ajuns scopul său – Cuvintele 

lui Dumnezeu parcă pierd puterea inaintea realitătii crude. Acum ei nu mai 

au timp, ca să-L caute pe Dumnezeu, şi nici nu mai doresc, fiindcă s-au  

dezamăgit de El. Din fericire Dumnezeu nu se lasă influentat de starea lor, 

ci, El trimite pe Moise din nou inaintea Faraonului, da de această dată nu 

pentru a-l convinge, ci să-i arate – ce anume? Faptul, că nu Faraon, ci 

Dumnezeu este Domnul!  

Astfel s-au întâmplat următoarele: 

Exod 7,7-13: 

Moise era în vîrstă de optzeci de ani, iar Aaron de optzeci şi trei de ani, cînd 

au vorbit lui Faraon. 

8 Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron: 9 ,,Dacă vă va vorbi Faraon, şi vă va 

zice: ,Faceţi o minune!` să zici lui Aaron: ,Ia-ţi toiagul, şi aruncă -l înaintea 

lui Faraon. Şi toiagul se va preface într'un şarpe.`` 10 Moise şi Aaron s'au 

dus la Faraon, şi au făcut cum poruncise Domnul. Aaron şi -a aruncat 

toiagul înaintea lui Faraon şi înaintea slujitorilor lui; şi toiagul s'a prefăcut 
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într-un şarpe. 11 Dar Faraon a chemat pe nişte înţelepţi şi pe nişte vrăjitori, 

şi vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor. 12 Toţi şi-au 

aruncat toiegele, şi s'au prefăcut în şerpi. Dar toiagul lui Aaron a înghiţit 

toiegele lor. 13 Inima lui Faraon s'a împietrit, şi n'a ascultat de Moise şi de 
Aaron, după cum spusese Domnul. 

Acum, când Dumnezeu începe să acţioneze în mod supranatural, duhul 

acestei lumi pune si el pe de altă parte in acţiune puterile lui supranaturale. 

Scopul său este clar: prin actiunile lui, puterea lui Dumnezeu să fie 

relativizat, El poate să mai rămână încă unul din  Dumnezei, dar să nu mai 

fie singurul Dumnezeu!  

Ocultismul este răspunsul diavolului până in zilele noastre împotriva lucrării 

Duhului Sfânt,  ca astfel credinciosii să înceapă, să privească la lucrarea lui 

Dumnezeu ca si cum ar fi lucrarea Diavolului (cf. Fapte 13,. 4-10). Deci, 

Ocultismul care este larg răspândit în societatea de astăzi, este un bastion 

ridicat al lui Satan, care prin această unealtă vrea sa împiedice acţiunile lui 

Dumnezeu încă de la început, şi el de multe ori are acelaşi succes ca şi în 

cazul lui Faraon, el le ia credinţa. Insă cine e atent, poate observa, faptul că 

minunile lui Dumnezeu sunt cele mai mari : 

Căci, după cum şarpele lui Moise, care a inghitit pe-al vrăjitorilor, asa se 

diminueză minunile diavolului rapid, atunci când Duhul lui Dumnezeu 

intervine  - atunci ele nu mai funcţionează. Si  Faraonul putea să vadă! - Dar 

el s-a refugiat la întărirea inimii lui, ca astfel să nu trebuiască să se schimbe.  

Acum, Moise a mai făcut o serie de alte minuni înaintea lui Faraon, pe care 

vrăjitorii nu au mai  putut imita. Aşa că a trebuit să admită, că Dumnezeu 

este cel mai Mare, cu toate acestea, ei nu s-au lăsat convinsi să se inchine  

înaintea Lui. Apoi Dumnezeu a făcut ceva nou în ţara Egiptului: Citim, de 

exemplu, în Exod 8, 20-24 

Domnul a zis lui Moise: ,,Scoală-te dis de dimineaţă, şi du-te înaintea lui 

Faraon, cînd are să iasă să se ducă la apă. Să -i spui: ,Aşa vorbeşte 

Domnul: ,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. 21 Dacă nu vei 

lăsa pe poporul Meu să plece, am să trimet muşte cîneşti împotriva ta, 

împotriva slijitorilor tăi, împotriva poporului tău şi împotriva caselor tale; 

casele Egiptenilor vor fi pline de muşte, şi pămîntul va fi acoperit de ele. 

22 Dar, în ziua aceea voi deosebi ţinutul Gosen, unde locueşte poporul Meu, 

şi acolo nu vor fi muşte, pentruca să cunoşti că Eu, Domnul, sînt în mijlocul 

ţinutului acestuia. 23 Voi face o deosebire între poporul Meu şi poporul tău. 

http://scripturetext.com/exodus/7-11.htm
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Domnul a făcut aşa. A venit un roi de muşte cîneşti în casa lui Faraon şi a 

slujitorilor lui, şi toată ţara Egiptului a fost pustiită de muşte cîneşti.  

Deci, Dumnezeu a început să facă o distincţie între Egipteni şi Israeliti! 

Desigur, israeliţii erau încă tot în Egipt, au suferit in continuare de munca 

fortată, de asemenea, si de vrăjmăsia a egiptenilor – insă nu mai erau loviti de 

plăgile lui Dumnezeu. Tot asa se va intâmpla si in vremurile de nevoi, cum 

se intâmplă si în zilele noastre: asta nu inseamnă că la noi, creştinii totul ar fi 

trebuit să fie diferit,  - nu, - Dumnezeu nu ne salvează intotdeauna din situaţia 

dificilă a mediului nostru! Dar, dacă suntem sinceri cu noi: vedem, de câte ori 

eram scutiţi prin faptul, că noi crestinii trăim intr-un  mod  mai diferit decât 

cum e obisnuit în mijlocul celor, care trăiesc după obiceiurile din  lumea care 

ne inconjoară?  Dumnezeu cunoaşte problema noastră, că noi credincioşii, 

suntem tentati de multe ori să-i vedem doar, pe aceia,  la care, în ciuda 

păcatele lor şi necredinţa lor,-  la prima vedere  - le merge mult mai bine, 

decât nouă. De aceea El spune la Maleachi 3,14 – 18:  

,,Aţi zis: ,Degeaba slujim lui Dumnezeu; şi ce am cîştigat dacă am păzit 

poruncile Lui, şi am umblat trişti înaintea Domnului oştirilor? 15 Acum 

fericim pe cei trufaşi; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe 

Dumnezeu, şi scapă!`` - 

16 Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul 

a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a 

fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele 

Lui. 17 ,,Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară 

deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă 

un om de fiul său, care -i slujeşte. 18 Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea 

dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce 
nu -I slujeşte.`` 

 

Eu personal cred că unul dintre motivele pentru care ţara noastră 

se duce în jos, este faptul că Dumnezeu vrea să arate la acesti  oameni care 

nu-L cunosc, prin poporului Său că El încă există! Eforturile Bisericii in 

ultima vreme in privinta vestirii Evangheliei la oamenii , nu prea a mai dat 

rezultate bune. Acum, Dumnezeu începe să intervină, prin faptul, ca El da 

oamenilor diferite situatii din care ei au o motivatie bine determinată să-L 
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cheme in ajutor - şi astfel vrea să le facă cunoscut prin ai Săi, ca El doreste 

să-i ajute, dacă ei Il vor accepta pe El ca Domn al lor. 

În cele din urmă (Exod 14) Faraonul a trebuit să lase poporul lui Dumnezeu 

să plece, deşi el a încercat totul din nou ca să-i readucă cu forţa. 

Chiar asta i-a adus apoi cel mai mare eşec în viată. Dar Israeliţii nu puteau 

oare să se elibereze, printr-o revoluţie? 

Niciodată! Acest lucru s-a dovedit, de atâtea ori ,  mai târziu de-a lungul 

secolelor. 

Când un popor este asuprit, eu cred , că nu are nici un sens să se recurgă la 

folosirea armelor, pentru a deveni liberi, fiindcă atunci poate că vor reusi să-

i alunge eventual doar pe asupritorii lor vizibili, insă nu vor putea să alungă 

pe duhurile rele, care domnesc de fapt peste oameni. Dumnezeu însuşi 

trebuie să intervină şi să nimicească minciuna, care a condus pe acest popor 

în robia a altora - sau ei au devenit asupritori peste alte popoare. Oare cine 

este mai mult înrobit: cel asuprit, sau cel care este atât de orb încât el vrea să 

înrobească alte popoare? Cine are frica mai mare, cei asupriţi, sau, cei care 

trebuie să ţină pe oamenii asupriti cu  forţă?  Dar Dumnezeu vrea să scape pe 

amândoi mai inainte de toate, de ei insisi. Oare revoluţionarii unui popor 

poate să devină ei insisi in scurt timp niste asupritori noi, care destul de des 

se folosesc de aceleasi metode ca si asupritorii lor mai inainte? Cu forta nu 

poti schimba situatia, nici chiar prin  suprimarea poporului nostru de către 

"domnitorii" săi din mediul afacerilor sau de politică (a se vedea Mc 10:42)! 

Oare poporul lui Israel, se simtea mai fericit acum, fiind eliberat de sub 

asuprirea egiptenilor? Ei bine, poate pe la început incă da. Dar în curând 

au început să fie nemulţumiţi, fiindcă în jurul lor era doar un deşert, 

si nu un paradis. Dumnezeu a făcut acest lucru intenţionat, pentru ca 

credinciosul ar trebui să înveţe mai intai, ca să se bazeze pe Dumnezeul cel 

invizibil,  insă asta cere o credinţă, care trebuie să fie practicată (cf. Iacov 

2:17) . Şi atunci deodată se pare că robia din Egipt a fost privită dintr-o altă 

perspectivă! 

Numeri 11, 4+5: 

“Adunăturii de oameni, cari se aflau în mijlocul lui Israel, i -a venit poftă 

(Notă: Deci, cei care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu, insă pretind că 

sunt măcar după nume!), ba chiar şi copiii lui Israel au început să plîngă, şi 

să zică: ,,Cine ne va da carne să mîncăm? 5 Ne aducem aminte de peştii pe 

cari -i mîncam în Egipt, şi cari nu ne costau nimic, de castraveţi, de pepeni, 

de praji, de ceapă şi de usturoi.”  

http://scripturetext.com/numbers/11-5.htm
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Da, lumea asupreste oamenii, dar le oferă ceva: o Garanţie concretă! Dacă 

cineva devine credincios, începe să schimbe priorităţile sale, şi 

de aici se rezultă că, siguranta oferită de lume prin- titluri, bani, relatii, 

proprietatea, sănătatea, locul de muncă – vor fi neglijate. Apoi cu timpul, 

când începe să scadă puterea focului credinţei, se poate vedea chiar la cei 

care erau atât de tari in credintă că incet in secret se intorc la robia din Egipt. 

Desigur, Lumea râde de astfel de persoane, care nu cred in propriile lor 

cuvinte! Dar, hai să fim sinceri: oare nu este o mare parte a membrilor 

Bisericii lui Hristos din Germania  la fel  – şi nu vreau să mă exclud de aici! 

- Deseori, nu sunt altceva, decât o gramadă de plângaciosi? Si atunci oare nu 

ne furişăm cu toţii câteodată din nou inapoi în lume, pentru că - "acolo este 

ceea ce este, si ai ce ai "? Şi de asemenea se gândesc la zicala:  "nu da 

pasărea din mâna pe vrabia de pe gard ".? Dar ce spune oare Dumnezeu? 

Isaia 30 1-7: 

,,Vai, -zice Domnul-de copiii răzvrătiţi, cari iau hotărîri fără Mine, fac 

legăminte cari nu vin din Duhul Meu, şi îngrămădesc astfel păcat peste 

păcat! 

2 Ei se pogoară în Egipt, fără să Mă întrebe, ca să fugă supt ocrotirea lui 

Faraon, şi să caute un adăpost supt umbra Egiptenilor! 

3 Dar, ocrotirea lui Faraon vă va da de ruşine, şi adăpostul supt umbra 
Egiptului vă va da de ocară. 

4 Căci voivozii lui au şi ajuns la Ţoan, şi trimeşii lui au şi atins Hanesul. 

5 Dar toţi vor rămînea de ruşine, din pricina unui popor, care nu le va fi de 

folos, nici nu -i va ajuta, nici nu le va folosi, ci va fi spre ruşinea şi ocara 
lor.`` 

6 Proorocie asupra unor dobitoace dela miazăzi: printr'un ţinut strîmtorat şi 

necăjit, de unde vine leoaica şi leul, năpîrca şi şarpele sburător, îşi duc ei 

bogăţiile în spinarea măgarilor, şi vistieriile pe cocoaşa cămilelor, către un 
popor care nu le va fi de folos. 

7 Căci ajutorul Egiptului nu este decît deşertăciune şi nimic; de aceea eu 
numesc lucrul acesta: ,,zarvă fără nici o ispravă.`` 

http://scripturetext.com/isaiah/30-2.htm
http://scripturetext.com/isaiah/30-3.htm
http://scripturetext.com/isaiah/30-4.htm
http://scripturetext.com/isaiah/30-5.htm
http://scripturetext.com/isaiah/30-6.htm
http://scripturetext.com/isaiah/30-7.htm
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De aici se poate învăţa câte ceva! În primul rând: atunci când, facem 

planurile fără a veni mai intai cu ele la Dumnezeu, atunci curand după un 

esec începem să mergem înapoi in lume! În al doilea rând: Fie că ne place 

fie nu, în Lume noi nu putem să rămânem "cuminti"! Cine vrea să fie doar 

un creştin lumesc, nu  poate ţine păcatele sale sub stapânire. 

În al treilea rând, dacă, noi vrem să căutam , în lume protecţia noastră, lumea 

- pe bună dreptate – va râde de noi. În al patrulea rând: Ajutorul care ne 

acordă lumea are preţul său, şi ceea ce am câştiga în siguranta materială, in 

mod sigur vom plăti pentru ea prin pierderea comorilor spirituale, cum ar fi 

pacea, fericirea, bucuria şi dragostea.  

Şi în cele din urmă, Dumnezeu spune că pe noi credincioşii lumea nu ne 

poate ajuta. „Căci Egipteanul este om nu Dumnezeu, şi caii lui sînt carne nu 

duh. Doar mîna să-Şi întindă Domnul, şi ocrotitorul se va clătina, iar cel 

ocrotit va cădea, şi vor pieri cu toţii.“ (Isaia 31,3). Chiar dacă vom reuşi să 

avem o sigurantă materială - sufletul nostru va rămâne sărac şi speriat, 

pentru că acesta este transformat deja de Duhul lui Dumnezeu şi nu isi va 

mai găsi odihnă în lume fără Dumnezeu! În Epistola lui Pavel către Romani 

la capitolul 8 este scris: 

Romani. 8: 5+ 9 

 În adevăr, ceice trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, umblă după 

lucrurile firii pămînteşti; pe cînd cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, 

umblă după lucrurile Duhului. 6 Şi umblarea după lucrurile firii pămînteşti, 

este moarte, pe cînd umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. 

7 Fiindcă umblarea după lucrurile firii pămînteşti este vrăjmăşie împotriva 

lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să 

se supună. 8 Deci, ceice sînt pămînteşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. 

9 Voi însă nu mai sînteţi pămînteşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui 

Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n'are cineva Duhul lui Hristos, 
nu este al Lui.  

Şi aici mai e ceva : Romani 8, in versetele 7 şi 8 spune:  

Fiindcă umblarea după lucrurile firii pămînteşti este vrăjmăşie împotriva lui 

Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se 

supună. 8 Deci, ceice sînt pămînteşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. 

Apostolul Iacov spune în Iacov 4:4: 

http://scripturetext.com/romans/8-6.htm
http://scripturetext.com/romans/8-7.htm
http://scripturetext.com/romans/8-8.htm
http://scripturetext.com/romans/8-9.htm
http://scripturetext.com/romans/8-8.htm
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Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să 

fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. 

Şi Isus însuşi spune la Mat.6, 24:  

Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe 

celalt; sau va ţinea la unul, şi va nesocoti pe celalt: Nu puteţi sluji lui 

Dumnezeu şi lui Mamona. 

Deci, vedem că, pe termen lung, noi nu mai putem trăi de loc o viaţă asa 

cum am trăit mai înainte până ce am fi devenit creştini - pentru că nu am mai 

putea suporta, şi nici Dumnezeu nu ar vrea să fie asa! Pentru că atunci vom 

pierde ajutorul lui Dumnezeu, si Dumnezeu nu mai ascultă rugăciunile 

noastre – oare poate fi ceva mai rău? 

Să lăsăm astea la o parte, şi să ne întoarcem la ceea ce spune Dumnezeu 

despre viitorul Egiptului: Fiindcă tot ce este în lume nu rămâne statornic, ci 

se maturizează, la fel va fi si soarta Egiptenilor şi a popoarelor care 

se gândesc şi acţionează împotriva lui  Dumnezeu la fel, ca Egiptenii! În 

cartea lui Isaia găsim un capitol cu privire la soarta Egiptului,  care 

poate să ne spună la ce se poate aşteapta naţiunea noastră dacă nu ne 

întoarcem la Dumnezeu! 

Isaia 19,1-25: 

 Proorocie împotriva Egiptului. Iată, Domnul călăreşte pe un nor repede şi 

vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea Lui, şi li se îndoaie inima 

Egiptenilor în ei. 

2 ,,Voi înarma pe Egipteni unii împotriva altora, şi se vor bate frate cu frate, 

prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăţie cu împărăţie. 

3 Duhul Egiptenilor va pieri din ei, şi le voi nimici sfatul; atunci vor întreba 

pe idoli şi pe vrăjitori, pe ceice cheamă morţii şi pe ghicitori. 

4 Voi da Egiptul în mînile unui stăpîn aspru, şi un împărat fără milă va 

stăpîni peste ei, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.`` 

5 Apele mării vor seca, şi rîul va seca şi se va usca, 

6 rîurile se vor împuţi, canalele Egiptului vor fi goale şi uscate, pipirigul şi 
trestiile se vor vesteji. 

http://scripturetext.com/isaiah/19-2.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-3.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-4.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-5.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-6.htm
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7 Livezile Nilului de la îmbucătura rîului, şi toate sămănăturile din valea 
rîului se vor usca, se vor preface în ţărînă şi vor pieri. 

8 Vor geme pescarii, se vor boci toţi cei ce aruncă undiţa în rîu, şi ceice 
întind mreji pe ape vor fi nemîngîiaţi. 

9 Ceice lucrează inul dărăcit, şi ceice ţes ţesături albe vor fi acoperiţi, de 
ruşine, 

10 stăpînitorii ţării vor fi întristaţi şi toţi simbriaşii vor fi cu inima amărîtă. 

11 În adevăr, voivozii Ţoanului au înebunit, sfetnicii înţelepţi ai lui Faraon 

s'au prostit. ,,Cum îndrăzniţi voi să spuneţi lui Faraon: ,Noi sîntem fiii 
înţelepţilor, fiii străvechilor împăraţi? 

12 Unde sînt înţelepţii tăi?` ,Să-ţi facă descoperiri dumnezeieşti, şi să spună 
ce a hotărît Domnul oştirilor împotriva Egiptului. 

13 Voivozii Ţoanului au înebunit, voivozii Nofului s'au înşelat, căpeteniile 
seminţiilor duc Egiptul în rătăcire: 

14 Domnul a răspîndit în mijlocul lui un duh de ameţeală ca să facă pe 
Egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină un om beat şi varsă, 

15 şi Egiptul nu va avea pe nimeni, care să poată face ceva, nici cap, nici 
coadă, nici ramură de finic, nici trestie! 

16 În ziua aceea, Egiptul va fi ca o femeie: va tremura şi se va teme, văzînd 

mişcarea mînei Domnului oştirilor, cînd o va ridica împotriva lui. 17 Chiar 

şi ţara lui Iuda va fi o groază pentru Egipt: cum i se va vorbi de ea, se va 

îngrozi, din pricina hotărîrii luate împotriva lui de Domnul oştirilor. 

18 În vremea aceea, vor fi cinci cetăţi în ţara Egiptului, cari vor vorbi limba 

Canaanului, şi vor jura pe Domnul oştirilor: una din ele se va numi cetatea 
nimicirii! 

19 Tot în vremea aceea va fi un altar pentru Domnul în ţara Egiptului, şi la 

hotar, va fi un stîlp de aducere aminte pentru Domnul. 20 Acesta va fi 

http://scripturetext.com/isaiah/19-7.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-8.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-9.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-10.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-11.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-12.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-13.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-14.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-15.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-16.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-17.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-18.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-19.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-20.htm
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pentru Domnul oştirilor un semn şi o mărturie în ţara Egiptului. Ei vor 

striga către Domnul din pricina asupritorilor, şi El le va trimete un 

mîntuitor şi un apărător, care să -i izbăvească. 21 Atunci Domnul Se va 

descoperi Egiptenilor, şi Egiptenii vor cunoaşte pe Domnul în ziua aceea. 

Vor aduce jertfe şi daruri de mîncare, vor face juruinţe Domnului şi le vor 

împlini. 22 Astfel, Domnul va lovi pe Egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. 
Ei se vor întoarce la Domnul, care -i va asculta, şi -i va vindeca. 

23 În aceeaş vreme, va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria: Asirienii 

se vor duce în Egipt şi Egiptenii în Asiria, şi Egiptenii împreună cu Asirienii 
vor sluji Domnului. 

24 Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca 

o binecuvîntare în mijlocul pămîntului. 25 Domnul oştirilor îi va binecuvînta 

şi va zice: ,,Binecuvîntat să fie Egiptul, poporul Meu, şi Asiria, lucrarea 

mînilor Mele, şi Israel, moştenirea Mea!`` 

Desigur, un text cam lung! Insă el ne spune multe despre condiţiile şi, de 

asemenea, despre acţiunea lui Dumnezeu în timpul nostru. În versetul 1, 

Domnul ne spune din nou, că El pe lumea asta fără de Dumnezeu, "nu va 

lăsa să meargă asa mai departe." 

Atunci, proiectele cele mari al omenirii, si întreaga lor invârtire - "invârtirea 

in jurul egoului lor ", cultul corpului, adoraţia tineretii si a frumusetii si a 

bogătiei – o să fie umbrite de frică.. În ştiri insă nu va mai fi loc pentru asa 

ceva, deoarece frica va domni în inimile oamenilor. Versetul 2 prezintă, o, a 

doua caracteristică a zilelor noastre: Creşterea disputelor, fiecare om e 

împotriva tuturor, constanta luptă de concurentă a tuturor împotriva tuturor. 

Nu mai poti avea încredere, in nimeni, fiecare încearcă numai să profite. Tot 

asa si popoarele şi statele se războiesc şi din ce in ce mai mult nu mai au 

încredere  unul in celălaltul, în ciuda tuturor eforturilor de impăcare. 

Pentru că starea interioară a omului, se reflecta si spre exterior. Chiar şi în 

vremuri paşnice, de care - mulţumim lui Dumnezeu! – mai avem parte incă, 

popoarele se luptă intre ele, şi îsi arată coltii reciproc, doar mai mult in mod 

ascuns fie în economie sau sport. 

Versetul 3 prezintă din nou ceea ce mai apare si în alte locuri 

(Vers. 1,3,16+17) şi, prin urmare, un indicator cheie pentru judecata lui 

Dumnezeu peste oamenii fără de Dumnezeu: Frica de viitor şi laşitatea! 

http://scripturetext.com/isaiah/19-21.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-22.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-23.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-24.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-25.htm
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Acest lucru este surprinzător, nu sunt oare astăzi din nou curajul şi 

agresivitatea, , foarte apreciate - aproape fiecare film include idei de 

inchinare inaintea voinţei umane şi al curajului, în toate variantele. 

  Dar oare ce spune Dumnezeu? Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel 

neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr, (Proverbe 28,1). Practic, nici 

credincioşii nu sunt mai curajoşi, insă ei au un Dumnezeu, in cel Care pot 

avea încredere. Astfel ceilalţi se întorc la Dumnezeul lor în vremuri de 

nevoi: la diavolul (2 Cor.4, 4) şi slujitorii săi, la ghicitori, la vrăjitoare, 

Satanisti, la spiritisti etc.  

Ocultismul agresiv din zilele noastre este deja o caracteristică 

de acţiune a lui Dumnezeu faţă de poporul nostru! Versetul 4 descrie apoi 

metoda exterioară de întoarcere la un Dumnezeu inlocuitor, 

Asa cum   Versetul 3 descrie starea interioară: oamenii nu-L vor să aibă  pe 

Dumnezeu ca ocrotitor, si Tatăl ingrijitor ci ei se duc mai degrabă si isi caută 

niste stăpani inlocuitori , care se lasă găsit de către ei. Insă aceasta nu va fi 

un Dumnezeu iubitor de rezervă, ci unul mai dur , poate chiar mai brutal  

pentru că democraţia este stabilă numai în mijlocul unei naţiune, care are 

valori interne morale ridicate, care pot fi îndeplinite doar numai prin credinţă 

adevărată , deoarece - Cine din această lume a renunţat oare, la dreptul său 

de a poseda ceva  "doar", din motivul, că acesta nu este un lucru  etic si 

corect? Acesta fiind posibil doar la cei care au un scop mai inalt in viată, 

decât propria lor viată!! Şi în cazul în care nu există asa ceva, egoismul 

omniprezent poate distruge chiar si statul, care nu mai poate fi restabilit, 

numai dacă cineva din afară va veni prin forţă, si  va restabili ordinea 

necesară. Dar acestea, compromite în mod inevitabil libertatea personală. 

 În cazul în care statul, sau societatea va deveni "Totul",  libertatea 

individuală va dispare! Deci, forma de guvernare a unei naţiune fără de 

Dumnezeu,-  în mod inevitabil - mai devreme, sau mai târziu nu va mai fi 

"democraţie", ci se va numi "dictatură", indiferent de haina cea frumoasă, si  

împodobită a umanităţii, cu care va fi  imbracată. Această direcţie, de 

exemplu, a devenit deja în mod clar vizibil în Constituţia UE. V 6-10: 

Dumnezeu va interveni la fiecare popor fără Dumnezeu, si va seca resursele 

naturale ale acestor ţări (a se vedea Ezechiel 14:13)! Acesta este menţionată 

în mod explicit, în Cuvant, în special, problema globală a deficitului  de apă 

potabilă, inclusiv prin contaminarea resurselor de ape, care au mai  rămas. 

Prima categorie de oameni, cei care vor fi afectati de această acţiune a lui 

Dumnezeu, o să fie cei care sunt lucrători în sectorul agricol.  Dar si toţi 
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ceilalţi, care "lucrează pentru salarii", deci sunt angajaţi dependenti, vor 

ajunge si ei la randul lor in necazul cel mare. Dar de acum deja în prezent nu 

este oare la fel, căci cei care trăiesc din agricultură, câştigă cel mai puţin pe 

oră?  De asemenea si muncitorii salariati sunt oprimaţi de catre Şomajul 

ameninţător, poate chiar real, care se mai asociază si cu presiunea asupra 

nivelului salariilor? 

V. 11+12: De multe ori Lumea este foarte mândru de istoria ştiinţei, 

de rădăcinile lungi a formei actuale a societăţii. Dar Dumnezeu pe aceşti 

oameni de ştiinţă , care prevăd pentru noi, în previziunile lor politice şi 

economice viitorul - si ne explica la ce ne putem astepta in viitor - în 

medicină şi tehnologie – ii numeşte - Nebuni! Previziunile lor, de care 

acestea sunt atât de mândri vor fi greşite – ei aleargă după evenimente. 

V. 13+14: Aici, Dumnezeu ne spune, că guvernele vor fi înşelate de către 

acesti înţelepţi şi de "Trendul" lor din vremurile noastre, - care de asemenea 

vor să inducă oamenii in mod intenţionat în rătăcire. 

Motivul nu se află doar în persoana in sine . Dumnezeu va trimite un duh rău 

de rătăcire, care va minti şi va înşela pe oamenii, astfel încât acestea să se 

comporte ca beţivii: Ei nu mai pot evalua in mod realistic situatia , şi se 

împiedică şi cad inainte de-a atinge obiectivele lor propuse. 

Vers 15 face o rezumare din nou, despre viitorul fiecărui popor fără de 

Dumnezeu: "Ei nu vor avea succes in nimic ". 

Chiar dacă ei au, atât de multe idei mari– nici guvernul, nici cei mici nu 

reuşesc să schimbe situaţia, deoarece  reformele lor nu se aplică, sau ridică 

alte probleme noi; planurile lor nu se duc la îndeplinire. Cu toate acestea, de 

asemenea este evident, că si in ţara noastră si se poate observa destul de clar 

acest fenomen.  Nu că am fi lipsiti de voinţa de a face bine – dar, ţara noastră 

este prinsă in  capcană, ca o masină, care vrea să iasă dintr-o  parcare 

aglomerată. Aici nu va dura mult până  ce se va lovi de ceva, si nu peste 

mult timp va face un "Bang". 

Şi cu cât mai mult va forta să treacă peste aceste bariere – - care prezintă  

principalul obstacol actual , acesta fiind în prezent în comunitatea de afaceri, 

în special statul social – cu atat mai mult  se vor ingrămădi problemele! 

Cine citeşte aceste randuri, ori va fi şocat ori se va infuria - sau si una si alta, 

şi va întreba: Ce fel de Dumnezeu, este descris aici? Deoarece nu se vede a 

fi un Dumnezeu al dragostei, ci un monstru! Ei bine, povestea încă nu este, 

completă! 

Deoarece, în Isaia 19 versetul 19-22se continua : 
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Tot în vremea aceea va fi un altar pentru Domnul în ţara Egiptului, şi la 

hotar, va fi un stîlp de aducere aminte pentru Domnul. 20 Acesta va fi 

pentru Domnul oştirilor un semn şi o mărturie în ţara Egiptului. Ei vor 

striga către Domnul din pricina asupritorilor, şi El le va trimete un 

mîntuitor şi un apărător, care să -i izbăvească. 21 Atunci Domnul Se va 

descoperi Egiptenilor, şi Egiptenii vor cunoaşte pe Domnul în ziua aceea. 

Vor aduce jertfe şi daruri de mîncare, vor face juruinţe Domnului şi le vor 

împlini. 22 Astfel, Domnul va lovi pe Egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. 

Ei se vor întoarce la Domnul, care -i va asculta, şi -i va vindeca 

V 19+20: Acest altar, este Biserica lui Dumnezeu, fiecare creştin născut din 

nou. Pentru că Biblia spune în 1  Petru 2:4+5: 

“Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă 

înaintea lui Dumnezeu.  
5
 Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o 

preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin 

Isus Hristos. 

Ei AR TREBUI SA FIE UN semn pentru Poporul nostru, dovedind că EL 

EXISTA , si că EL se lasă găsit de noi. Si apoi, dacă oamenii se vor apela la 

Dumnezeu din mijlocul necazurilor lor, atunci Dumnezeu este gata să 

schimbe destinul poporului nostru. La 2 Cronici 7: 13 +14 spune: 

Cînd voi închide cerul, şi nu va fi ploaie, cînd voi porunci lăcustelor să 

mănînce ţara, cînd voi trimete ciuma în poporul Meu: 14 dacă poporul Meu 

peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa 

Mea, şi se va abate dela căile lui rele, -îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta 

păcatul, şi -i voi tămădui ţara. 

V. 21+22: Aici Dumnezeu spune încă o dată, că hotărârea Sa este doar prima 

si nu cea initială. Deoarece in ţara noastră va mai fi din nou o trezire şi 

Dumnezeu va fi din nou cunoscut de poporul nostru. Atunci El, ne va da 

nouă germanilor pacea, securitatea şi prosperitatea..  

Ei bine, acesta se transformă în final in întrebarea: Ce putem face pentru ca 

Dumnezeu să binecuvânteze Ţara noastră din nou – ca să meargă iarăsi spre 

mai bine?  

V-aş ruga să mă iertaţi dacă am să fiu mai direct! 

Dar cum stati dumneavoastră cu toate acestea? Sunteti  încă capturat de 

gândirea din Egipt  care spune: "Eu nu cunosc pe nici un Domn şi nu-l voi 

asculta?" sau, dimpotrivă, probabil doriti, ca să va întâlniti, cu acest 

Dumnezeu tare, cu care nu poate sa facă cine ce vrea, dar care  atât de bine ii 

http://scripturetext.com/isaiah/19-20.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-21.htm
http://scripturetext.com/isaiah/19-22.htm
http://scripturetext.com/2_chronicles/7-14.htm
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ocroteste şi îngrijeste de copiii Săi, aşa cum am văzut, si in cazul israeliţilor? 

Acum situatia se prezintă e in felul următor, nu-L putem ocoli pe Dumnezeu, 

deoarece El vrea să fie Domnul omenirii intregi, şi, prin urmare, si Domnul 

vietii noastre. Dacă considerati, ca acest lucru este extrem de inconfortabil 

pentru dumneavoastră acum, pot să vă asigur: că era la fel deja chiar si 

pentru primul cuplu uman, Adam şi Eva. Cartea Geneza scrie despre asta la  

Geneza 3: 8-10:  

Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în 

răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s'au ascuns de Faţa Domnului 

Dumnezeu printre pomii din grădină. 9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe 

om, şi i -a zis: ,,Unde eşti?`` 10 El a răspuns: ,,Ţi-am auzit glasul în 

grădină; şi mi -a fost frică, pentrucă eram gol, şi m'am ascuns.``. 

De ce s-au ascuns Adam şi Eva de Dumnezeu? De ce le-a 

fost frică de El? Trebuie să recunoastem sincer: "Clar că mă tem, înaintea lui 

Dumnezeu, pentru că nu ştiu cu cine am de-a face! " In cazul lui Adam şi 

Eva insă nu era cazul, pentru că citim ca Oamenii de atunci aveau o relaţie 

permanentă cu Dumnezeu, si anterior L-au cunoscut şi nu se temeau de El. 

Atunci de ce a fost asta? In V. 7 zice: 

 „ Au cunoscut că erau goi“! Fiti sinceri: Nu este asta oare motivul principal 

pentru care de multe ori nu vrem să luam cunoştintă de prezenţa lui 

Dumnezeu? Acest Dumnezeu ne vede asa cum suntem, şi El vrea să fie 

Domnul nostru! Da, dar atunci vor iesi toate lucrurile noastre ascunse la 

iveală, de aceea – orice om din aceasta lume, ne temem să avem de-a face cu 

Dumnezeu! Pentru că toate argumentele noastre – indiferent cat de potrivite 

se par la aparentă -, se vor topi impreună cu toate motivările noastre, pe care 

ne-am bazat atunci, cand  am făcut, sau n-am făcut anumite lucruri, dacă le 

vom privi din perspectiva lui Dumnezeu. Apoi, se va dovedi, că de fapt, 

aproape toti oamenii au un caracter egoist, pe care il folosim în avantajul 

nostru sau in cazul in care vrem sa ne scoatem pe noi înşine sau pe alţii in 

evidentă. Această atitudine insă este greşită înaintea lui Dumnezeu. Nu este 

plăcut să aflăm faptul, că noi cu toţii am devenit vinovaţi  înaintea lui 

Dumnezeu! 

Însa inainte de a incepe să scriem o listă de acum incolo, cu o sută de 

argumente împotriva acestei acuzaţii, as mai adăuga ceva: nu mai e nevoie! 

Pentru ca Dumnezeu însuşi,  dat fiind faptul, că suntem niste fiinţe morale, si 

nu animale – de aceea toată vina noastră - care ne poate desparte de El -– le-

a eliminat, şi încă cum! 

http://scripturetext.com/genesis/3-9.htm
http://scripturetext.com/genesis/3-10.htm
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La Coloseni 2:14 spune: 

 “A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era 

potrivnic, şi l -a nimicit, pironindu -l pe cruce. 

De ce e - "pironit pe cruce" acum?  Ei bine, să nu complicăm prea mult: 

Dumnezeu n-a uitat pur şi simplu de vina noastră, fiindcă atunci El ar fi 

nedrept faţă de semenii noştri şi faţă de creaţia Lui. Fiecare păcat ucide 

şi anume: pe cel păcătos, mediul in care trăieste, şi aşa cum am văzut în 

unele cazuri chiar si Dumnezeu era nevoit să ucidă. De aceea acest "miros de 

moarte" trebuie spălat de pe noi, că altfel vesnicia noastră in loc de  Cer, 

unde Dumnezeu vrea să ne ducă, va fi petrecută in iad. Dumnezeu a rezolvat 

si această  problemă, pentru noi, prin faptul, că El a plătit in locul nostru 

datoria noastră fată de El. 

2. Corinteni 5, 19 si 21: 

„că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcînd lumea cu Sine, neţinîndu-le 

în socoteală păcatele lor, şi ne -a încredinţat nouă propovăduirea acestei 

împăcări.“ 

si 

„ Pe Cel ce n'a cunoscut niciun păcat, El L -a făcut păcat pentru noi, ca noi 

să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. “. 

Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos prin moartea ingrozitoare de pe cruce a luat 

asupra Lui vina noastră: 

Isaia 53, 4,5+11 

Totuş, El suferinţele noastre le -a purtat, şi durerile noastre le -a luat 

asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. 

5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 

noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui 
sîntem tămăduiţi. 

Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, 

Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într'o stare după voia lui 

Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.. 

Deci, acum avem pace cu Dumnezeu, sau chiar mai mult: Noi putem fi 

copiii lui Dumnezeu, pentru că Lui îi pasă de noi: (1. Ioan 3,1), de asemenea 

si Moştenitori ai lui Dumnezeu (Efeseni 1:11), cărora El vrea să dea cerul, 

dacă, într-adevăr,noi Il acceptăm pe El, nu numai ca Stăpânitorul acestei 

http://scripturetext.com/isaiah/53-5.htm
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lumi, ci dacă Il acceptăm si ca Domn al vieţii noastre personale, şi dacă vom 

lăsa ca Isus să ne ia vina păcatelor noastre - şi de asemenea, recunoastem, că 

am păcătuit (1 Ioan 1: 8-10), şi nu încercam să reparăm singuri vina. Si din 

moment ce Dumnezeu este întotdeauna în jurul nostru (Ps.139), nu este 

necesar, să ne ducem undeva pentru a-L căuta pe El , sau pe oricine 

altcineva pentru a cere ajutor. Pur şi simplu chemati-L pe El – si El vrea,  să 

vă asculte (Ioan 1:12, Fapte 2:21) fiindcă El a  promis. 

Puteti vorbi cu Dumnezeu, deci să vă rugati, fie doar în inimă, fie cu voce 

tare sau mai incet, după cum doriţi, atâta timp cât sunteti sincer. Dacă insă 

acum cu toate acestea, nu iti vine nimic bun in gand, atunci , te poti 

folosi de următorul text model: 

„Doamne, eu vin la Tine, fiindcă stiu, că Tu m-ai căutat. Recunosc, că într-

adevăr nu Te-am vrut , ca să fii Domn in viata mea, insă acum m-am 

schimbat. Vreau să-mi predau viaţa Tie, pentru că îţi aparţine, şi pentru că eu 

nu pot să fac binele fără ajutorul Tău.  Tot ce am făcut mai înainte, nu mai 

pot schimba, dar vreau să-ti mulţumesc că Isus Hristos a plătit pentru vina 

mea. Iti mulţumesc, Doamne Isuse, că prin Tine am primit neprihănire 

înaintea lui Dumnezeu. Vreau să intri in viata mea. Dumnezeule drag, vreau 

să fiu copilul Tău. Iti mulţumesc, pentru pacea Ta ce mi-ai oferit. Acum 

primeste-mă Te rog. ". 

 Dacă nu observaţi nimic special după aceste momente, nu vă ingrijorati, 

pentru ca nu printr-un sentiment devii Copil al lui Dumnezeu ci printr-o 

decizie. 

Insă dacă totusi veti simti o pace adâncă, aceasta este o lucrare frecventă a 

Duhului Sfânt, care a intrat sa locuiască in inima ta. Intraţi in legătură cu alţi 

creştini - Dumnezeu o să vă călăuzească, dacă-L veti ruga.  

Şi să cititi Biblia - află mai multe despre personalitatea lui  Dumnezeu. 

Poate că deja sunteti un creştin de mai mult timp, si considerati, că nu mai 

aveti nevoie de toate astea? Cu atât e mai bine! 

 Dar sper că ati simtit prin această scriere că poporului nostru are nevoie de 

Dumnezeu. Stiti că in calitatea de copilul Lui şi în calitatea dumneavoastră 

de Preot aveti o  influenţă mai multă asupra poporului nostru decât toţi 

politicienii şi constelatiile economice luate împreună!? Aş dori să vă rog – să 

vă folositi de această posibilitate de influentă! Rugaţi-vă mai ales pentru o 

pocăinţă adevarată a credincioşilor si o intoarcere sinceră a lor la Dumnezeu, 

pentru că in  (Mt.5 ,13 - 16) spune:  
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„Voi sînteţi sarea pămîntului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi 

va căpăta iarăş puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decît să 

fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni. 

14 Voi sînteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să 

rămînă ascunsă. 15 Şi oamenii n'aprind lumina ca s'o pună supt obroc, ci o 

pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să lumineze şi 

lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să 

slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” 

Ceea ce înseamnă că: Dacă cei din lume uitându-se la viata creştinilor, şi 

dacă noi nu reflectăm o credintă vie, atunci ne facem vinovaţi de soarta lor! 

Ba chiar mai mult: Dacă noi fugim din faţa lui Dumnezeu, lumea trebuie să 

suporte consecinţele! Gândiţi-vă la proorocul Iona, care de asemenea, odată 

a primit o incredintare de la Dumnezeu, insă el a vrut mai degrabă să-si 

continue propria lui viaţă: 

Iona 1,1-5 

„Cuvîntul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: 2 ,,Scoală-te, 

du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s'a 

suit pînă la Mine!`` 3 Şi Iona s'a sculat să fugă la Tars, departe de Faţa 

Domnului. S'a pogorît la Iafo, şi a găsit acolo o corabie care mergea la 

Tars. A plătit preţul călătoriei, şi s'a suit în corabie ca să meargă împreună 

cu călătorii la Tars, departe... de Faţa Domnului. 

4 Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vînt năpraznic, şi a stîrnit o mare 

furtună. Corabia ameninţa să se sfărîme. 5 Corăbierii s'au temut, au strigat 

fiecare la dumnezeul lui, şi au aruncat în mare uneltele din corabie, ca s'o 

facă mai uşoară. Iona s'a pogorît în fundul corăbiei, s'a culcat şi a adormit 

dus. “ 

Deci, Iona a vrut să trăiască doar propria lui viaţă şi lucrarea incredintată n-a 

luat in serios, chiar a si adormit atunci când a venit furtuna, când semenii săi 

se confruntau cu nevoi si erau intr-un un mare pericol. Eu cred că si in ţara 

noastră situatia este aproape la fel: 

Noi, creştinii, - inclusiv si eu! – Avem altceva de făcut decât,  să 

propăvăduim lumii Judecata lui Dumnezeu din cauza indepărtării lor de la 

Legea lui Dumnezeu. Da, Biserica se pare că doarme, din punct de vedere 

spiritual, chiar şi atunci când furtuna si vijelia urlă deja in jur! Să sperăm, că 

http://scripturetext.com/matthew/5-14.htm
http://scripturetext.com/matthew/5-15.htm
http://scripturetext.com/matthew/5-16.htm
http://scripturetext.com/jonah/1-2.htm
http://scripturetext.com/jonah/1-3.htm
http://scripturetext.com/jonah/1-4.htm
http://scripturetext.com/jonah/1-5.htm
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ne vom trezi,  înainte până cand vor veni cei din lume la noi să ne trezească 

– si să ne arunce in marea imprăstierii , pentru ca să fim inghititi de balena 

persecutiei! De aceea vă rog să vă rugaţi pentru o trezire, prin urmare, nu 

numai în Lume, ci în primul rând în Biserica! Pentru că Dumnezeu a dat o 

promisiune minunată pentru semenii nostri, şi poporului nostru, pe care am 

mai menţionat deja si mai inainte, şi pe care vreau să mai amintesc inc-odată 

la sfârşitul textului meu. Ea vorbeste pentru sine si ne spune: 

2. Cronici 7,13+14 

„Cînd voi închide cerul, şi nu va fi ploaie, cînd voi porunci lăcustelor să 

mănînce ţara, cînd voi trimete ciuma în poporul Meu: 14 dacă poporul Meu 

peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa 

Mea, şi se va abate dela căile lui rele, -îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta 

păcatul, şi -i voi tămădui ţara.“  

http://scripturetext.com/2_chronicles/7-14.htm

