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   Editorial.    A doua gură I 

I.Confirmarea prezenţei Divine. 
Ne putem întreba, de ce în promisiune, nu este pusă în primul rând 
înţelepciunea ? Domnul însă … dă întâi gura şi abia apoi înţelepciunea ! 
Apostolul Pavel scria : „Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un 
copil, gândeam ca un copil ; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era 
copilăresc.” (I Corinteni 13 : 11). Copilul vorbeşte, se ia după ce simte, abia 
apoi gândeşte, analizează lucrurile. Omul mare întâi gândeşte şi abia după 
aceea vorbeşte ! 
De ce se dă gura şi înţelepciunea ? Fiindcă este nevoie de aşa ceva, la un 
moment dat. „Vă voi da”, aceasta înseamnă că Domnul Isus, ştie exact în ce 
moment copilul Lui are probleme şi intervine nu într-un mod supranatural. 
II.Nevoia de inspiraţia Divină o avem, dar de obicei nu ne dăm seama … 
„Vă voi da”. De ce ? Fiindcă avem nevoie de suprafiresc, în anumite momente, 
atunci când situaţiile din viaţă depăşesc capacitatea umană. Cel rău vine cu 
gânduri, cuvinte, sau planuri care aparent sunt omeneşti, deoarece lucrează 
prin oameni, dar în spatele lucrurilor vizibile, (care ni se întâmplă uneori), se 
află direct cel rău, prin cei care îşi pun gura la dispoziţia lui. 
Scopul lui este să distrugă planul lui Dumnezeu pentru viaţa noastră. Un 
exemplu cunoscut este descris de către Matei : 
„De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să 
meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea 
preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor ; că are să fie omorât şi 
că a treia zi are să învie. Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre,dar 
Isus avea gura şi înţelepciunea Divină ! 



SENZUALITATEA, PUTEREA DE A 
TE DISTRUGE PE TINE ȘI PE CEI 
DIN JUR  
Una din ispitele majore din ziua de azi este 
senzualitatea și cred că fiecare om se 
confruntă cu aceasta. Prima din capcanele 
senzualităţii este să-ţi distrugă 

integritatea, să te facă să îţi compromiţi gândirea și apoi comportamentul într-
un mod josnic pentru statutul de fiu de Dumnezeu. Din păcate ispitele sexuale 
nu numai că nu mai sunt o rușine pentru societate, dar sunt și promovate de 
radio, televiziune și multe alte mijloace, astfel, pofta crește din ce în ce mai 
mare și aceste dorinţe nu încetează să îţi ceară tot mai mult în timp ce te golesc 
de Dumnezeu. De aceea te simţi mereu mai gol și mai nefericit. 
A doua capcană este să fii tu cel “atractiv”. Dar acesta capcană nu poate fi 
lansată dacă nu ai căzut în prima. După ce începi să gândești și să privești 
greșit din punct de vedere sexual, acum ești pregătit pentru a doua capcană: să 
fii tu cel care ispitește pe ceilalţi. Dorinţa de a fi apreciat îi conduce pe mulţi 
tineri, crescuţi în biserică, să devină tot mai atrăgători din punct de vedere fizic 
CU SCOPUL de-a momi sau corupe alţi tineri sexual. 
Un prim sfat este să îţi umpli mintea cu gândirea lui Dumnezeu, să vezi cât de 
periculos este păcatul sexual pentru sufletul tău, ce capcană teribilă este și ce 
consecinţe groaznice aduce asupra sufletului și trupului tău. Senzualitatea este 
mai rea ca joaca cu focul; te poţi juca chiar cu mântuirea sufletului tău. 
Senzualitatea te desparte de Dumnezeu, pentru că asta face fiecare păcat. E ca 
și cum i-ai da unui om nechibzuit un obiect de mare valoare, el l-ar sparge și ar 
face să nu mai valoreze nimic. Așa este atunci când dai mintea și trupul tău 
păcatelor sexuale. Păcatul își bate joc de tine și îţi fură valoarea. Deci nu e o 
alegere prea bună, nu? 
Al doilea sfat este legat de stima de sine. Tu ești cineva și ai valoare deoarece 
așa te-a făcut Dumnezeu. Lumea nu știe să preţuiască lucrurile cu adevărat 
importante, așa că nu căuta aprecierea și atenţia ei. Este mult mai de preţ să fii 
apreciat de Dumnezeu și de tot cerul pentru că biruiești aceste ispite, decât să 
fii “apreciat” (batjocorit) de lumea asta murdară. Tu nu ai nevoie de o plăcere 
trecătoare care să te satisfacă, ci de o gândire și o inimă curată. Tu nu trăieșţi 
pentru tine, ci pentru a face pe plac lui Dumnezeu. Tu ai nevoie de Dumnezeu 
în fiecare secundă mai mult decât ai avea vreodată nevoie de toate plăcerile 
lumii la un loc. Nu lăsa conștiinţa ta să se murdărească, ci păstrez-o curată 
pentru Iubitul inimii tale. 

Mereu e vorba de scopul tău, de comora ta… căci inima ta (gândirea și faptele 
tale), vor urmări ceea ce iubești tu cu adevărat. Dacă ești cu adevărat copil al 
lui Dumnezeu, te vei întoarce… 

CE ÎNSEAMNĂ CREDINȚA 

Am obosit. Am obosit să mai port pe față masca asta de ok. Am obosit 
să spun că „sunt bine” când inima mea plânge. Am obosit să afișez 
zâmbetul ăsta în spatele căruia se dă o luptă din nou și din nou. Am 
obosit să fiu „un bun creștin”. 
Azi nu m-am rugat. Azi, când m-am pus pe genunchi mi-am pierdut 
cuvintele și am izbucnit în plâns. Azi am plâns pe genunchi. Azi am dat 
cuvintele pe lacrimi și am plâns pentru mine, pentru păcatul și 
slăbiciunea mea, pentru alții, pentru luptele lor, pentru că mi-e teamă… 
Dar azi, azi sunt sigură că rugăciunea mea fost ascultată. Sunt sigură că 
Dumnezeu primește și lacrimile. 
Credința nu înseamnă să nu-ți fie 
teamă, să nu plângi, să nu ai nici o 
problemă.. credința înseamnă să știi 
atunci când ți-e teamă, când plângi 
sau când te copleșește neliniștea …că 
ai la cine să alergi. Credința înseamnă 
să ai încredințarea că în ciuda la toate 
astea, HE PROVIDES(El îți va da)! Credința înseamnă să înțelegi atunci 
când ți-e teamă că El a biruit lumea, să știi nu numai că brațele Lui sunt 
deschise pentru tine atunci când plângi ci și faptul că El te înconjoară pe 
dinapoi și pe dinainte și mâna Lui stă deasupra ta în orice furtună. 
Credința înseamnă să vezi biruința Lui ca biruință a ta! 
Noi suntem eroi ai credinței nu pentru că totul e perfect în viețile noastre 
ci pentru că am trecut împreună cu Hristos peste orice obstacol am 
întâmpinat. Și suntem mai mult decât biruitori prin Cel care ne iubește 
nu pentru că nu avem probleme ci pentru că putem totul în Hristos care 
ne întărește. 

Citeşte mai mult pe www.stiricrestine.ro Ce înseamnă credinţa.  

 
 


