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In timp ce vei pasi afara de aici astazi, auzind a 21-a oara un mesaj pe care-l predic in fiecare an, 
sper ca ascest mesaj nu va fi atarnat doar de un colt al creerului tau acolo undeva, ci va curge in 
maduva oaselor tale, in viata ta si in relatia cu Dumnezeu, si te va trece prin incercarile din 1996. 

Cu asta fiind zisa, sa mergem in Isaia 50, vechiul testament: “Cine dintre voi se teme de Domnul, 
sa asculte glasul Robului Sau?" Imediat stim ca nu avem de a face cu un criminal spiritual, cu un 
depravat. Avem de a face cu cineva care se teme de Domnul in felul vechi al cuvantului: respect, 
reverenta, recunoastere a Maretiei Lui si dreptul Lui ultim peste noi toti. Nu avem de  a face nici 
cu un neredincios. Avem de  a face cu acel grup special de oameni care sper ca este reprezentat 
aici astazi.  

“Cine dintre voi se teme de Domnul, sa asculte glasul Robului Sau?" Din nou folosesc cuvantul, 
nu un "depravat". Cineva chiar incearca - iti e teama de Domnul, asculti vocea Robului Sau. 
Cand auzi adevarul proclamat, daca este captat si lumina este vazuta, vei incerca sa te aliniezi lui 
- oameni destul de buni ca si voi. Cu siguranta nu este nimeni aici astazi care sa nu se teama de 
Domnul, care macar sa nu incerce sa asculte vocea Robului Sau, pentru ca este presupus ca orice 
definesti ca fiind vocea Robului Sau, aceea vei asculta. Asa ca acet mesaj te cuprinde si pe tine 
"cine umbla in intunerec si n'are lumina?"   

Ati fost aici cu mine pana acum de 20 de ori. Stiam acest adevar de anul trecut. Iti continui 
mersul si dintr-odata lumina se stinge si nu poti vedea nici o cale in nici o directie. Nu stiu exact 
cui se aplica astazi cel mai mult acest mesaj, dar oriunde esti - stand aici, uitandute la televizor, 
ascultand la radio in intreaga lume; Sunt sigur ca exista acolo in acest moment cei care se ascund 
- poate ca se vede in expresia fetei lor prin faptul ca nu lasa sa se scurga un act de curaj -dar tu sti 
acum in timp ce asculti ca mergi prin intuneric si ca nu poti vedea nici o lumina. Oricare ar fi 
pressiunea care te apasa, presiune a circumstantelor, finante, sanatate, cei dragi, despartire, orice 
bagaj de intuneric care se inghesuie; si tu nu poti gasi nici un motiv in tot ce ai facut, sa explici 
acest intuneric. Sti doar ca esti in el; te inghite cu totul. Si daca nu te afli in aceste circumstante 
acum, vreau sa iti spun ceva: te va lovi probabil pana ca anul sa se termine - zicala mea favorite 
este , "Invaselitiva sfinti Domnului, lucrurile se vor inrautatii."    



� ��

Nu vreau sa continui cu restul mesajului decat daca stiu ca suntem pe aceeasi lungime de unda. 
Intelegi despre ce vorbesc? Stiu ca multi predicatori crestini iti spun ca daca-L slujesti pe 
Domnul cum trebuie, asa ceva nu ti se va intampla niciodata. "Sora Sals" si "fratele Jimmis" 
intind degetul inspre tine si-ti  spun - cand doar incerci sa spui cuiva ca esti in intuneric, ei iti vor 
retrage imediat hainele neprihanirii, si vei simti intrebarea in ochii lor, - "Oare ce-ai facut gresit 
de ti se intampla asa ceva?" Acest intuneric infasoara pe cel "care se teme de Domnul si asculta 
vocea Robului Sau, dar totusi umbla in intuneric si nu are lumina."   

"Dar oare ce avem noi de facut in cazul asta?" Cati dintre voi vor sa plece din cauza ca acest 
mesaj nu are nimic de spus personal pentru tine? Tine-ti mana sus pentru ca vreau sa te conduc 
eu afara. Cati dintre voi - intreb pentru a doua oara - stiti despre ce vorbesc? Intuneric...Si 
intotdeauna exista si acest soptitor gand, "Ce-am facut gresit" in timpul sovairii mele? Lasa-ma 
sa-ti spun ce sa nu faci, bine?  

Versetul 11   sa trec peste asta rapid pentru ca mesajul in sine tre sa-l prezinti. "Iar voi to�i, cari 
aprinde�i focul, �i pune�i t�ciuni pe el, umbla�i în lumina focului vostru �i în t�ciunii pe cari i-a�i 
aprins. Din mîna Mea vi se întîmpl� aceste lucruri, ca s� z�ce�i în dureri." As vrea sa trec peste 
asta rapid daca o sa pot, pentru ca e greu sa faci asta...,pentru ca este asa de tipic felului in care 
reactionam la obstacole de-a lungul drumului si a intunericului care vine. Stiu cum Gene Scott a 
facut asta ani de zile. 

Cei care ma stiu bine si sunt  alaturi mult timp, probabil vor rade la asta, pentru ca fumez pipa si 
fumez o tigara si de un timp am anumite tipuri de luminite, mici creionase luminoase in forma de 
pipa. Le am de ani de zile de la prieteni care ma aprovizionau cu tabac si tigari. Astea-s cele mai 
iritante lucruri pe care le intalnesti. Intotdeauna se termina cand ai nevoie de ele cel mai mult. 
Sunt creionase mici..., as vrea sa am unul – vezi niciodata nu le-am avut, nici chiar cand am avut 
nevoie de ele. Purtam patru cinci cu mine si tocmai cand aveam nevoie sa fac o impresie buna si 
sa scot aceste luminite, eram asa de frustrat incat as fi vrut sa ma intorc la a ma juca cu pixul meu 
BIC. El nu te dejamageste. 

Deci cei care ma cunosc vor rade la asta pentru ca voi descrie tendintele mele, dar intr-un mod 
figurativ. Cand vine intunerecul, pot aprinde un chibrit mai rapid decat oricine, care intr-un mod 
figurativ este ceea ce am zis pana acum. Stii, am un tip care lucreaza pentru mine – el e 
reprezentarea a ceea ce eram eu ani in urma cu Dumnezeu. De aceea recunosc asta asa rapid – 
“ ia unul sa sti unul”. El este un tip care lucreaza cu mine – o sa spun o intamplare clasica. 

Am zburat la mine acasa in Lake Almanor. Aveam o masina la aeroport. Eram acolo pentru 
prima data primavara sa dechidem casa, asa ca stiam ca nu aveam alimente acasa. Ne-am oprit in 
micul...Masina, este o masina care porneste indiferent de vreme. Poti sa o lasi in 3 metri de 
zapada, o scoti de acolo si porneste. Nu se mai fac  asemenea masini. E o duba subreda mai 
veche dar porneste.    
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...Asa ca ne urcam in duba cu baietii care ma ajutau sa deshid casa si am mers la Chester, un oras 
mic, cam la un kilometru jumate distanta de aeroport, ininte sa mergem acasa. Suntem in statia 
de benzinarie faceam plinul masinii si eu stiu ca acasa nu avem nici un fel de mancare asa ca zic 
– cum sa-l numesc? Nu vreau sa-l identific. Este un nume pe care-l pot folosi? Nu stiu pe nimeni 
care sa-l cheme Iacov, asa ca sa-l numim Iacov, chiar daca toti cei care lucreaza cu mine stiu cine 
e el. “ Iacov...” Alimentara era pe partea cealalta de strada.  Un drum cu patru benzi care ducea 
spre oras, masini trecand tot timpul si noi eram la benzinarie tocmai pe partea cealalta. Am zis 
atunci “ Iacov mergi  pana la alimentara aceea...”(si urma sa zic, “ si cumpara urmatoarele 
lucruri”.), dar cand am zis “ mergi”, el a a inceput sa pasasca, si cand am zis “ pana la alimentara 
aceea”, sa indreptat spre directia aceea; pana sa-mi termin propozitia de zis, el era pe partea 
cealalta de drum. Nu avea nici o idee ce vroiam sa cumpar de la alimentara, dar el mergea la 
alimentara.   

Asta sunt eu cu Dumnezeu. Asta este Iacov in Vechiul Testament. Nu era nimic gresit cu ce 
Iacov si-a propus sa faca. Dumnezeu a clarificat ceva inainte ca Iacov si Esau sa se nasca: ”L-am 
iubit pe Iacov, dar pe Esau l-am urat.”  Dar Iacov  si-a propus sa atinga scopul voii Lui 
Dumnezeu prin fortele lui propri. El nu putea astepta ca Dumnezeu sa rezolve lucrurile in felui 
Lui. El...si cand sa parteneriat cu mama lui in aceasta conspiratie, cei doi au putut sa-si dea 
seama cum sa faca lucrurile Lui Dumnezeu, inainte ca Dumnezeu sa ajunga acolo. Numele lui 
era “ cel care tine de calcai.”  El a iesit din pantece tinandu-l pe Esau de calcai. Esau a fost nascut 
primul si apoi apare Iacov chiar in urma lui tinandu-l de calcai. Esau nu trebuia sa se nasca 
primul, in mintea lui Iacov. Ei s-au luptat in pantece: “ Si pentru Numele Lui Dumnezeu no sa-l 
las asa usor sa iasa afara.”  Asta a fost povestea vietii lui pana in acea seara faimoasa in care sa 
luptat toata noaptea cu ingerul, cand a devenit un schiop pentru ca ingerul ia atins coapsa sa nu 
mai poate lupta. Tot ce mai putea face era doar sa reziste. Apoi ingerul ia schimbat natura, ia 
schimbat numele din Iacov “ cel care tine de calcai” in “ Israel.” Is-ra-el: “ un print care are putere 
impreuna Dumnezeu”; dar literal se traduce El, sau “ Dumnezeu-guvernator”. Guvernat de 
Dumnezeu – o noua putere era in control. Asta este ceea ce se zice aici.  

Cu orice nivel de intuneric avem de  aface, prima reactie este sa rezolvam noi problema - sa 
incepem sa aprindem chibrite, sa pregatim bine flacara; cream un foc care sa tina intunericul la 
departare – folosind nimic altceva decat talentul nostru dat de Dumnezeu sa rezolvam 
problemele de unii singuri. Predic asta de ceva saptamani. Trebuie sa predai felul tau de a face 
lucruri Domnului si apoi sa astepti rabdator – te odihnesti si astepti cu rabdare. Ceea ce este 
promis aici este sigur. Nu ma intereseaza cat de dedicat esti Domnului, cat de bun esti, cat de 
mult incerci sa faci binele; parte din calatoria ta o sa includa intuneric - o situatie care o sa apara 
si o sa-ti incetoseze privirea. Daca incepi sa te indepartezi – prin faptul ca iti creezi propriul tau 
foc – propriile tale modalitati carnale de eliberare, talentul tau ca si unica solutie, daca incepi sa 
mergi in toate directiile de odata, treci stada pana la alimentara inainte sa sti ce Dumnezeu vrea 
sa cumpere, atunci vei merge in “ lumina focului tau.” Vei obtine doar lumina produsa de tine si 



� ��

doar atat. Si ” veti zacea in dureri.”  Nu stiu cum sa zic asta mai clar de atat. Nu vreau sa predic 
intreg mesajul pe tema asta. 

Trebuie sa fie incorporat in viata crestina -  in cei care sunt chemati sa creada in invizibila 
prezenta a Dumnezeului alaturi de noi tot timpul – trebuie sa fie incorporat...acea schiopatura a 
lui Iacov, sau acea pauza. Sau cum tot zic de 20 de ani, indeparteaza cutia cu chibrituri asa incat 
sa nu poti ajunge la ea prea usor, sa-ti creezi propriul tau foc. 

Vorbesc intr-un mod figurativ. Crestinismul nu este o viata in care noi conducem in acelasi timp 
cu Dumnezeu ca un hamal priceput, doar in ocazii rare cand nu putem face fata de unii singuri. 
Crstinismul este o cale, o plimbare, o calatorie. Este un stil de viata care recunoaste si se preda 
unei prezente invizibile. El este tot timpul acolo. Tu nu trebuie sa faci un legamant prin care sa 
creezi prezenta Lui. Dar cand lumea, carnea si diavolul ne vor inghesui, poseda, vor lua control 
asupra noastra; Duhul Lui Dumnezeu este un Duh bland, El nu ne forteaza. El nu o sa-i ajute pe 
cei care nu-L invita. El nu este un admirator a celor care se incred total in persoana lor; si daca 
vrei sa-ti aprinzi propriile tale chibrituri, sa-ti rezolvi singur problemele, sa-ti cladesti propriul 
tau foc, sa-ti luminezi singur intunericul, El te va lasa. Si multi dintre voi ati facut asta. Si asta 
este ceea ce Gene Scott face de cele mai multe ori, dar incep sa ma desteptatesc. 

Indeparteaza chibritele asa incat sa nu-ti mai fie la indemana. Iacov a umblat cu o schiopatura 
pentru restul vietii lui, sa-i aduca aminte ca el este guvernat de Dumnezeu. Lasa-L pe Dumnezeu 
sa decida,  in loc sa creezi o nenorocire pe care Dumnezeu sa nu o mai repare. Nu asta-i felul in 
care iesim din intuneric. Intunericul vine. Ce sa nu facem? Hey, asculta-L pe Dumnezeu. Daca 
nu vorbeste atunci incepe sa aprinzi un chibrit. Dar oprestete din a te zbate, din a scartai rotiile, 
din tensiunea aia agitata, din nervozitatea si nevoia de a te elibera de ce-ai facut. Nu o sa mai 
irosesc timp sa vorbesc despre asta. Daca nu ai inteles pana acum, la revedere! 

Dar ce vei face daca nu faci lucrul acela? Ei bine, vei lua o pauza inainte sa aprizi focul tau 
propriu in mijlocul intunericului cu care te confrunti si vei face urmatoarul lucru: “ Sa se increada 
in Numele Domnului.”  Ei bine, asta este o simpla afirmatie. Lasa-ma sa dezvolt. “ Sa se 
increada”  – ibeteh este cuvantul in Ebraica. Radacina cuvantului este beteh. Inseamna “ sa te 
arunci, abandonezi pe”  – sa devi neajutorat, sa te te darui pe tine insuti, la nivelul care cateodata 
este folosit pentru a descrie o imagine de a te prosterne inaintea cuiva. Este unul dintre cuvintele 
Ebraice mai colorate, care descriu atitudinea fata de Dumnezeu in timp de nevoie.  “ Sa se 
prostearna cu fata la pamant”  daca vrei “ inaintea Lui Dumnezeu” . E asa de simplu incat simt ca 
insult inteligenta voatra. Dar cateodata lucrurile simple le uitam. 

“ O, sunt in intuneric!”  Si te scarpini, scarpini, scarpini, scarpini, scarpini. “ Unde este...unde este 
chibritul asta nenorocit?”  Intunericul vine. Aventureazate intr-o cautare asidua, neajutorat si 
increzator in sinele carui lucru? "In numele Domnului." Sa elimini orice altceva din atentia ta, 
preocuparea ta, sa scoti pana si intunericul din preocuparile tale, cu o incredintare, un 
angajament complet josnic, aruncandu-te  asupra carui lucru? "Numele Domnului". 
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Acum voi incepe sa fiu mai teologic si va fi putin mai greu, dar unde propozitia va inceta sa fie 
fara sens: “ Nume ale Lui Dumnezeu.”  De ce atatea nume? Sa incepem cu inceputul. “ La inceput 
Elohim a facut cerurile si pamantul.”  Radacina-acest cuvant mirific rostit in revers in limba 
Ebraica (se citeste de la dreapta la stanga) dar intors, in Engleza(Romana)- El, “ Cel Prea Inalt” . 
Prima expresie a numelui Lui Dumnezeu – “ Cel prea Inalt”  Cel peste toate si folosit la plural la 
inceputul cartii Geneza. “ La inceput Elohim” , Cei Mai Inalti – Dumnezei- “ au creeat cerurile si 
pamantul.”   Dar nu dupa mult timp vei vedea alegerea lui Dumnezeu asupra oamenilor, Avram. 
Si apoi Dumnezeu incepe sa adauge la cuvantul El si alte cuvinte. Si va aparea El plus ceva. 
Elolam insemnand “ Pe departe Cel Mai Inalt” , Dumnezeu Cel Prea Inalt – daca Cel Prea Inalt nu 
este de ajuns, “ Cel Prea Inalt peste toate” . 

El Shadai (Dumnezeul Cel Atotputernic) – am predicat despre acest nume de ziua mamei; literal 
“ Cel care alapteaza” . Descrie imaginea unei mame care hraneste copilul la sanul ei, asigurandu-i 
tot de ce are nevoie. Si aceste nume continua sa apara in timp ce Dumnezeu se reveleaza pe sine 
celui care sa increzut in El, Avram – Dumnezeu il alege dintre toti oameni de pe pamant sa fie 
punctul central al revelatiei naturii Lui. 

Si apoi vine acea mare revelatie a lui Israel – poorul scos din captivitate de Moise si primirea 
intregii revelatii pe Muntele Sinai. Apoi Dumnezeu zice “  Sunt cunoscut pe nume El” – ‘Cel 
Inalt’ – “ dar acum o sa ma revelez voua ca si Yahveh, ca si Iehova” . Asta e un alt nume pentru 
Dumnezeu, foarte proeminent si el, asa incat uni invatati incearca sa aiba doua opinii diferite 
despre el in prima parte a Legii. Unii se inchina lui “ EL” , si altii lui “ Yehova”  sau Yahveh. Nu! 
Este acelasi Dumnezeu care extinde revelatia Lui despre Sine poporului, si face asta prin numele 
Lui. Numele inseamna ceva si  nu este doar un apelativ la intamplare. In timp ce reveleaza un 
atribut, El descrie apoi acel atribut prin adaugarea permanenta a unui nume pentru Sine. Si asa 
apare cuvantul Yehova(Yahweh). Acest maret cuvant format din patru consoane – ya-ha-wa-h, 
Y-H-V-H;  si ..(pentru ca germanii nu pot pronunta un “ w”  si asa devenind un “ v” ), asa devine in 
Engleza din Yahweh in Jehovah(Iehova). Dar originalul este format din cele patru consoane. 
Yod-HE-Vav(or Wav) si –HE. Jahveh, Iehova. 

Asadar, v-am zis ca intotdeauna Ebraica este o limba a ilustratiei. Care este ilustrarea Lui 
Yehova? De la “ Cel Prea Inalt”  la care-ti indrepti privirea in sus si primesti un sens al calitatilor 
Lui, El zice, “ O sa ma revelez voua ca si Iehova.”  Imaginea acestui cuvant, este cel mai bine 
ilustrata, chiar daca ei n-au avut-o atunci cand a aparut cuvantul acesta, dar este o ilustratie 
moderna a ceea ce este transmis in intelesul Iehova. Ramai cu mine in teologie; imagineaza-ti ca 
ti in mana o teava de plasitc un furtun. Ai tinut vreodata in mana un furtun incercand sa opresti 
apa sa iasa din el apasund cu putere la capatul lui? Simti presiune cum creste apoi ii dai drumul 
si apoi tasneste cu putere. Este exemplul cel mai apropiat pe care vi-l pot da cu privire la natura 
lui Iehova. E ca si cand natura Lui Dumnezeu forteaza, vrea sa vina cu pressiune ca si apa pe un 
furtun, sa stropeasca si sa toarne binecuvantarie Lui. Asta e numele Iehova- presiunea Lui 
Dumnezeu sa vina sa se reveleze. Si pentru un popor pe care El si L-a ales ca si un oracol a Lui 
desemnat sa fie vocea care sune intregii lumi despre Dumnezeu, El zice, “ O sa ma revelez acum 
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nu doar ca “ El – Cel Prea Inalt”  undeva acolo sus, ci ca si Iehova, cel care cauta sa vina si sa se 
reveleze pe Sine, tie personal.  

Ce tragedie ca Satan intervine si contrar a ceea ce a vrut Dumnezeu, cei invatati vin cu o idee 
sugerata de religiile pagane, cum ca acest cuvant Jehova ar trebui sa fie un nume cu mult mai 
presus de omenire asa incat nici macar sa nu fie pronuntat. Si cand ei citesc scriptura in 
traducerea King James, cand apare cuvatul “ DOMN”  cu litere de tipar, vor sti ca este tradus ca si 
Yahweh, Iehova.  

Dar in formele vechi de inchinare ale evreilor cand citesc Scriptura si ajung la cuvantul Iehova, 
ei substituie Adonai sau alt cuvant pentru “ Domnul” . Ei nu pronunta “ Iehova” . Ei il ascund in 
tara misterelor. Cand Dumnezeu a revelat ceea ce Numele Lui a vrut sa fie pentru Sine, si pentru 
si prin Iehova – ca si cu El (Domnul) adaugand “ Cel Atotputernic” , Iehova venind ca si apa cu 
presiune din acel furtun, pentru acest popor cu nevoi specifice.  

Si acum subiectul principal al vindecarii. Nu stiu intunericul tau, dar numele Iehova in toata 
scriptura este atasat de el: Iehova – “ stie specific” . In intunericul tau si al meu gasim expresia 
numelui care este o revelatie a ceea ce Dumnezeu vre sa fie pentru noi; si credinta se agata de ea 
si zice de asta am nevoie. James Dunn a spus:  “ Dumnezeu este ca un pom mare; exista o ramura 
pentru fiecare.”  Nu-mi place predica generalizata care nu atinge locul unde traim sau ceva 
teologie grea si fililogie Biblica.  Am ajuns la punctul in care stim solutia pentru intuneric. In 
intunericul meu, unde nu este lumina deloc, nu ar trebui sa ma indoiesc in intuneric, de ceea ce 
Dumnezeu a spus in lumina. Si eu in intuneric, in loc de a creea propria-mi lumina ca si prim act, 
mai bine merg la Numele Lui Dumnezeu si cercetez daca este vreunul care se potriveste situatiei 
mele. 

Ei bine, poate zici ca al tau este dezastru economic – Iehova Iire “ Domnul va purta de grija” . Am 
inceput prin a-mi spune ca predic unor oameni de credinta, credinciosi care asculta vocea Lui, 
care sunt in intuneric. Este intunericul tau financiar ? Nu vezi nici o cale de a iesi din acest 
impas? Inainte de  a merge si a gasi un “ criminal”  care te stoarce de bani si-ti cere dobanda 33% 
pe zi – inainte de a aprinde propriul tau chibrit, smerestete in fata Lui Dumnezeu cerandu-i 
ajutor. Vei trece prin intuneric, chiar daca tu nu poti vedea, Dumnezeu te vede si tu trebuie sa 
zici: “ Hey, asteapta un minut! Domnul va puta de grija”  Iehova Iire.”  Asta inseamna Cuvantul 
acesta.  

 Avem un tablou in holul nostru. Cel mai mare dar pe care Dumnezeu la dat lui Avraam, zice El 
“ acum il iau inapoi; adu-l pe acest munte si ofera-l ca si ardere de tot.”  La poalele muntelui Isaac 
zice “ Iata focul si lemnele, dar unde este arderea de tot?”  – nestiind ca el trebuia sa fie arderea de 
tot.  

Avraam zice, in timp ce-si lasa slujitorii la poalele muntelui si el si Isaac se pregatesc sa urce, o 
fraza pe care multi nu o observa: “ Ne vom intoarce” ; nu “ ma voi intoarce” . De aceea Avraam isi 
primeste promisiunea de la Dumnezeu; si de aceea este acest tablou in holul nostru.  Avraam a 
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ajuns la punctul in care se putea increde in Dumnezeu la nivelul in care, chiar daca acestea era 
fiul promis, samanta pe care a asteptat-o o viata intreaga; daca-L asculta pe Dumnezeu si l-ar fi 
sacrificat pe Isaac, Dumnezeu l-ar fi inviat din morti. A fost un miracol ca Isaa sa nascut; era un 
al doilea miracol daca Dumnezeu l-ar fi inviat. Avraam nu avea nici o indoiala; el si Isaac aveau 
sa coboare de pe munte impreuna. Si in aceast scenariu apare Numele “ Domnul va purta de 
grija” . 

Intr-o situatie imposibila, credinta a luat totul in mainile sale iar  Abraham a zis: “ Domnul va 
purta de grija” . Asa va face, in fiecare zi, cand va fi nevoie. Acum nu stiu cine se afla in acel 
intuneric, si nici nu trebuie sa-mi spuneti despre acest lucru; dar inainte de a va apuca sa gasiti 
singuri calea de iesire din acel intuneric financiar, literal, acest vers zice “ Incredete in Numele 
Domnului.”  Si se intampla sa fie “ Indreapta-te inspre numele Domnului.”  Nu este acesta scris cu 
litere mari in traducerea King James? Iehovah-Iehovah Iire. 
 
‘In fine, aceasta nu este problema mea.’Poate a voastra este boala. In dimineata aceasta doar voi 
canta la orga pentru cateva minute. Poate a voastra este boala voastra, sau a celor dragi voua, si 
incercati disperati sa gasiti o cale de iesire din acel intuneric. Nu aveti idee de cate ori m-am 
confruntat cu situatii in care doctorii spunneau: “ Este in faza terminala; nu se mai poate face 
nimic.”  Extremitatea noastra este punctual unde Dumnezeu incepe sa lucreze. 
 
Sau poate problema voastra dincolo de acest public este boala. Vreua sa spun, poate v-ati 
confruntat cu aceasta problema. Pare sa nu existe nici o iesire, nici o lumina. Opriti orice 
constructie de foc pe care o ridicati , cel putin un timp, atat incat sa  exersati actul de a va increde  
in numele Domnului. Iehovah-raphah(Cel care vindeca). Cativa dintre acesti vanzatori ambulanti 
de la carnavale, care leviteaza deasupra, pe caracterul tamaduitor al Domnului, au reusit periodic 
in istoria bisericii, sa intoarca oamenii spre aceasta parte a naturii Lui. Dar s-a dovedit ca 
Dumnezeu a spus: “ Eu sunt Iehovah raphah”  unui popor  nesupus, care sovaie de la primul lui 
test in pustietate. 
 
Acum (dati-mi voie) sa va spun cate ceva despre denumirile Domnului. Uneori Dumnezeu doar 
ii conduce pe acesti oameni, care erau Oracolul Lui, spre o serie de experiente, pana cand acestia 
ajung la o concluzie, urmarind si vazand calea prin care Domnul a procedat. Apoi ei, fara nici o 
greseala- datorita unui set consistent de intamplari cauzate de Dumnezeu - vor proiecta spre El 
un nume.” Asadar, Domnul este in aceasta directie.”  Isaiah a facut acest lucru in timp ce privea si 
revedea in minte lunga istorie a felului in care Dumnezeu s-a comportat cu oamenii Lui. Isaiah a 
spus-o; Dumnezeu nu. Iasiah a spus: ‘Tu esti un Dumnezeu care se ascunde.”   
 
Dar cateodata acste nume vin direct din gura lui Dumnezeu. Este ca si cum El nu vrea sa astepte 
pana cand noi invatam din experienta. Deschide brusc o fereastra si iti spune: “ Asa sunt Eu, asta 
e ceea ce vreau Eu sa fiu.”  Iar apoi alege o ocazie in care este un popor nesupus si spune: “ Eu 
sunt” - afirmatia existentiala de a fi, calitate a unei persoane; persoana nu poate fi acolo fara acest 
semn distinctiv- “ Eu sunt Jehovah-raphah. (Cel care vindeca) 
 
Imi amintesc de savantul conducator al Universitatii din Minnesota, care timp de atatia ani a fost 
folosit de BillyGraham in intrunirile lui drept marturie a vietii unui savant care a avut credinta in 
Dumnezeu. Am primit un telefon de la Geoege Otis, in care spunea: “ Gene, Fred este in spital. 
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Are un blocaj general la stomac; e pe cale sa moara; doar daca nu cumva pot sa-l opereze si sa 
rezolve problema; si cred ca, persoana care ar trebui sa ia avionul incoace si sa vorbeasca cu el, 
avand in vedere trecutul vostru academic comun, esti tu.”  Nu am ezitat. Am luat avionul spre 
Minnesota in mineapolis. 
M-am dus sa-l vad pe Fred si cred ca am petrecut in jur de o ora cu el… Cu Fred, care incerca sa 
gaseasca motive, pentru care, mai apoi sa ne rugam impreuna si poate Dumnezeu il va vindeca. 
In cele din urma, cuprins de exasperare, am spus: “ Fred, Dumnezeu nu are nevoie de un alt motiv 
decat acela de a fi El Insusi.”  A spus ca face parte din natura Lui. Nu ai nevoie de tot acest 
discurs fara sens care este asa de capitalizat de altii. Tu si eu(doi)… Sfanta scriptura spune ca 
“ Daca doi dintre voi cei de pe pamant vor cadea de acord cu rivire la ceva si ve-ti cere” , si “ daca 
doi dintre voi sunt adunati in numele Lui, El este in prezenta lor, in mijlocul lor.”  Tot ce trebuie 
sa facem, Fred, este sa-L lasam pe Dumnezeu sa fie El Insusi. Nu va fi nevoie sa-L convingem sa 
ne vindece. Acesta este caracterul Lui; este un fel de Dumnezeu al vindecarii. Nu-I inteleg 
suveranitatea, nu putem sa luam cheile vietii din mainile Lui, dar cand vorbesc de vindecare, sunt 
de partea Lui. El nu ne-a creat pentru a suferi. Ne incurcam singuri viata, si ne cream probleme si 
suferinta vine in acelasi fel in care vine si intunericul; dar Dumnezeu spune privindsfinti Lui: 
cand moartea vine, ‘El doar le ia rasuflarea.’ 
 
Sunt unul dintre Predicatorii care…o voi spune pur si simplu: vei avea parte de o confruntare cu 
mine daca sugerezi ca, din cauza ca vreun sfant este bolnav, ei sunt cumva cetateni crestini de 
mana a doua. Dar, paradoxal, in acelasi timp voi spune, daca in intunericul bolii tale, sau oriunde 
te-ar atinge intunericul bolii, inainte de a incerca sa rezolvi singur problema, indreapta-te spre 
acest Nume. „Doamne,tu ai spus aceasta ; sta in firea ta sa vindeci. Voi lua aceasta revelatie si o 
voi lasa sa fie lumina pentru intunericul meu.”  

Tocmai a venit cu avionul de la New York. Va spun, deasupra norilor- stelele, lune- totul inca 
mai straluceste acolo sus. Dedesubtul norilor poti uita acest lucru, dar trebuie sa-ti amintesti ca 
sus, deasupra intunericului, Dumnezeu este acelasi, ieri..., azi,...si mereu...si, daca intunericul tau 
este boala, indreapta-te inspre acest Nume. 

„In sfarsit, aceasta problema nu ma priveste. Sunt aici astazi si nici macar nu ma simt vrednic sa 
fiu in aceasta postura, din cauza unui sentiment de vinovatie.”  Cu totii mai gresim. Acum , 
desigur, nu definesc pacatul cum o fac fundamentalisti – cum ca reprezinta totul. Pacat este 
atunci cand ne intoarcem din drumul Domnului si o luam pe drumul nostru. Si cu cat te apropii 
mai mult de Dumnezeu, cu atat constiinta devine mai sensibila. Si feicare dintre noi duce cu sine 
un sentiment „de a nu fi de ajuns” , motiv pentru care acel cantec numit „Maretul Har”  are o 
atractie atat de universala; dar sunt si ore mai intunecate care chiar vin. Acest lucru este normal. 
Si poate ca in glasul meu este un alt fiu risipitor...sau o fiica, care este batuta  pana la moarte cu 
sentimentul intunericul si neajunsului, si este intr-un intuneric de un alt fel. Este acel fel de 
intuneric care se intampla: Ti-e frica de Dumnezeu, asculti cuvintele slujitorilor Lui; dar in 
mijlocul intunericului apare sentimentul de vina, in timp ce Satana, acuzatorul fratilor, sta acolo 
si ne aminteste de faradelegile noastre din trecut. 
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Jehovah-tsidkenu.(Domnul Neprihanirea noastra) Acum voi merge intr-un ritm mai alert. 
Jehovah-tsidkenu: „El este neprihanirea noastra.”  Dumnezeu nu este interesat de neprihanirea 
mea. El a dezvaluit in numele Iehovah, ca vrea sa fie neprihanirea noastra. El ia increderea 
noastra, aseaza in ea o serie de spectacole si ne priveste totusi ca si cum am fi Iisus Hristos 
reintruchipat; si aseaza in noi viata Sa pentru a locui in noi si pentru a ne ajuta sa depasim 
piedicile firii noastre. Ne ofera neprihanirea Sa. De aceea sunt atat de fanatic cand vine vorba de 
condamnarea neprihanirii bazate pe sine fundamentalistilor. Daca intunericul tau este vinovatia, 
accepta-L pe Jehovah-tsidkenu.(Domnul Neprihanirea noastra).    

„Ei bine, sunt pe cale sa am o cadere nervoasa. Si intotdeauna e vorba de lucruri pe care le 
prevad. Sunt asa de nelinistit pentru ca nu stiu ce este. Eu doar...sunt nervii mei!”  Iehovah-
Shalom.(Domnul Pacii) Respira adanc si, inainte sa mergi la psihiatru si sa-i platesti 500 de 
dolari pe ora ca sa-i spui totul despre trecutul tau incurcat; aia era atunci, asta este acum;  doar 
respira adanc si spune...arunca-te la Domnul si spune, „Doamne, numele tau este Iehovah-
Shalom.”  O spui cand vi si o spui cand pleci: „El este pacea noastra.”  El chiar poate fi, daca te 
departezi de de intunericul in care esti si te concentrezi asupra Numelui Sau. Biblia spune,  „El 
ne va da in grija ingerilor sai”  si „ il va pastra in pace perfecta....pace perfecta, a carui minte va fi 
atintita la El.”  Va spun, oameni buni, am fost pe aceasta cale mult timp. Sunt cel mai indarjit 
rebel pe care Dumnezeu a incercat vreodata sa-l controleze, dar stiu ca atunci cand fac lucrurile 
dupa legea Domnului, asa cum vrea Domnul...(nu doar predic idei abstracte), functioneaza. El 
poate fi pacea ta. El este prezent in tine. El este mai mare decat problemele tale. 

„Ei bine, nu stiu care ar trebui sa fie urmatorul pas in viata mea. Vreau sa spun, am decizii de 
luat si...”  Cati dintre vo simtiti ca doar urmati cursul vietii...???...ca nu se iveste nici o 
oportunitate....? ...nu ti se iveste nici o oportunitate? Iar apoi se iveste o oportunitate;  si iata alte 
40. Cati intalniti acest lucru? Adica, merg inainte, as vrea sa am de ales; nici o usa deschisa, nici 
o optiune disponibila, ca un om care se ineaca, iata o vesta de salvare si, dintr-o data, pe partea 
cu barca de salvare, imi arunca alte 40 de veste, pana cand sunt nevoit sa ma scufund sub apa 
pentru a evita sa fiu lovit peste cap. Apoi ma inec pentru ca nu ma pot decide care vesta sa o 
aleg. Relaxeaza-te. Relaxeaza-te! Una dintre ele va aparea brusc chiar in fata ta pentru ca 
Iehovah-rohi.(Domnul este pastorul meu) Arunca-te in conceptul de incredere, „Domnul este 
pastorul meu,”  El ma conduce. 

Am predicat acest lucru acum doua saptamani intr-o imprejurare diferita. Cand predici o 
filozofie, nu doar un text izolat fara context, Biblia spune acelasi lucru in diferite moduri, astfel 
incat, intr-un final, sa intelegem toti. “ DOMNUL este p�storal meu”  – sensul de moda veche al 
Orientului Mijlociu, unde pastorul indruma turma. Nu o ghideaza, o conduce. “ DOMNUL este 
pastoral meu” , El ma duce. Arunca-te asupra acestui lucru si mergi acasa si citeste Psalmul 23- 
poate cea mai elevata exprimare a increderii, in literature umana: “ DOMNUL este pastoral meu; 
nu voi duce lipsa. Evreul a inteles asta, “ El inlatura lipsa, chiar “ imi intinde masa inaintea 
potrivnicilor”  si nu ma va parasi. Taria noastra se afla in El pentru ca El este cu noi. El este 
Domnul Domnilor, de asemenea  si Domnul dusmanilor, sau in prezenta dusmanilor mei.”  
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“ DOMNUL este pastoral meu.”  El te va indruma, dar tu trebuie sa faci acea fapta caracteristica. 
Si am spus acest lucru de cateva ori in ultimele doua saptamani- in Noul Testament scrie: faci ca 
promisiunile Domnului sa fie promisiunile tale. “ Cu inima crede omul; cu gura este facuta 
proclamatia.”  Abandoneaza-te pe Dumnezeu si spune: Doamne, Tu esti pastorul meu. El ma va 
indruma. El va face calea dreapta. El imi va arata iesirea, scaparea.”  Nu am crezut acest lucru 
anul trecut. Nu am petrecut prea mult timp asupra acestui Nume specific,  anul trecut pentru ca 
nu credeam cu adevarat- imi doream sa cred. Am avut de asemenea cateva idei despre unde ar 
trebui sa mearga Pastorul, iar El nu coopera! Am crezut ca am un pastor prostut si nu am predicat 
aceasta parte prea bine. Astazi pot sa va spun, “ DOMNUL este pastorul meu” . El intr-adevar 
conduce; “ Nu voi duce lipsa.”  Si el va fi Pastorul tau. Orice problema vei avea, El va fi Pastorul 
tau. 

Iehovah-shammah (Domnul este aici) Timpul se scurge. Daca raman fara alte lucruri specifice, 
sau daca am nevoie de acesta inainte sa am nevoie de celelalt lucruri specifice, Jehovah- 
shammah- “ DOMNUL este aici.”  Fiecare dintre aceste nume au fost date de Dumnezeu unui 
popor pe care El l-a ales sa fie un oracol, astfel incat acest popor sa poata spune la restul lumii 
cum este El. Si a ales un cuvant care inseamna… , ca si cum a insista sa iasa, “ Acesta este felul 
in care voi dezvalui poporului meu cum sunt Eu, astfel incat tu sa stii ce este disponibil cand vine 
intunericul. Aceasta este lumina de deasupra intunericului. Chiar daca tu nu vezi, Eu sunt acolo, 
iar lumina straluceste. Intinde-te si apuc-o!”  

Toate aceste nume ale lui Jehovah se potrivesc cu imprejurarile mele, intr-un moment sau altul, 
si daca nimic altceva nu se potriveste, Jehovah- shammah- “ DOMNUL este aici. ”  Oriunde as fi 
in intuneric, orice as face, oriunde as merge, El este mereu acolo. Nu inteleg conceptual mistic de 
omniprezenta; il apuc prin credinta. El este acolo. Nu sunt niciodata singur; El este acolo- 
Iehovah shammah! 

Mai aveam cateva nume- Deuteronomy33. Dumnezeu isi insuseste un nume care este oarecum 
neobisnuit. Nu te deschide acolo; iti voi spune direct. (versetul 16) Cel despre care vorbeste este 
Dumnezeul cerului ai al pamantului. - cantecul puternic al lui Moise. Si spre sfarsitul vietii, 
Moise, in Deutronomy 33, tine ultimul sau discurs poporului pe care l-a scos din sclavie, popor 
cu care a calatorit prin pustie. 

Pentru ca l-au contrazis spiritual - si aceasta este o problema cu care orice leader trebuie sa se 
confrunte - l-au contrazis spiritual iar el a lovit piatra a doua oara si a distrus tipul de Hristos care 
moare doar o data, i-a fost refuzat sa vada tara promisa. L-a implorat pe Dumnezeu sa-l lase sa 
plece, iar Dumnezeu a zis, “ Nu.”  Acum, nu furia a fost cea care i-a cauzat probleme. S-a 
infuriate pe Muntele Sinat si a spart tablele din piatra; dar in acest caz, furia lui a servit revelatiei 
Domnului, deoarece a devenit un tipar ca Legea sa fie incalcata- Legea este incalcata de mainile 
oamenilor si poate fi pastrata doar ca si al doilea set de pietre din Chivotul Legamantului, tipul 
de Hristos. 
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Asadar furia lui a servit revelatiei Domnului. Dar cand cei razvratitii l-au contrazis cu asa o furie 
incat atunci cand Dumnezeu i-a spus “ sa-i vorbeasca pietrei”  ca inainte a despicat-o si din ea a 
izvorat apa,  in furia lui a strigat la ei, “ Da razvratitilor!”  si a lovit-o! Si  nu a fost furia “ per 
se” …  era faptul ca furia l-a determinat sa faca ceva care a incalcat tiparul revelator, deoarece 
piatra, ca un tip de Hristos, trebuia sa fie despicata o singura data. Asa ca pamantul fagaduit i-a 
fost refuzat. A spus atunci, “ Doamne, pot macar sa il privesc?”  Iar Dumnezeu l-a dus pe Muntele 
Nebo si l-a lasat sa priveasc pamantul fagaduit, dar i-a interzis sa intre. Si are un ultim discurs pe 
care il ofera poporului si acesta este important pentru Jehovah-shammah, “ DOMNUL este aici.”   

El vorbeste despre Dumnezeul care se reveleaza. El nu vorbeste despre Dumnezeul de pe 
Muntele Sinai care ia spus li sa urce pe munte si in tunete si galagie si fulgere a scris legea. Nu.  
Ceea ce zice este, tu vei avea “ bunavointa a Celui care sa revelat in rugul aprins’. Aceasta este 
singura referinta din Biblie...in intreaga Carte; este singura referinta a acelui eveniment, unde 
dupa patruzeci de ani de fuga dinaintea lui Faraon, patruzeci de ani de crezare ca este abandonat 
(vorbind dde intuneric), patruzeci de ani fara un cuvant din partea lui Dumnezeu in spatele 
desertului; si dintr-odata acolo in fata lui, acest rug se materializeaza in foc ce nu se consuma si 
Vocea vorbeste. Si cum am zis Duminica trecuta, vocea nu a zis: Hey tu cel de colo!”  Vocea nu a 
zis, “ Tu,  pastorul de colo!”  

In patruzeci de ani fara o soapta, Dumnezeu a stiut exact unde se afla Moise, sa materializat in 
acel rug aprins si a zis, “ Moise” . I s-a adresat lui pe nume. Tot ce sa intamplat pe urma: 
indulcirea apei, despartirea Marii Rosii in doua, fulgere si tunete pe muntele Sionului, rugaciunea 
si vindecarea leprei surorii lui Miriam, lovirea stancii si tasnirea apei...memoria care la tinut si a 
ramas cu el toti in acesti ani care la cauzat sa se refere la Dumnezeu si chiar sa-I dea un nume: 
“ Cel ce sa aratat in rug” . Acesta a fost evenimentul care la ajutat sa stie ca in nici o situatie el nu 
era in afara prezentei Lui Dumnezeu, indiferent ce se intampla. 

Apoi el foloseste fraza “ bunavointa”  – nu prea expresiva. “ Favoarea” ..., “ harul” ...., “ gasirea 
placerii, in” .  Este un cuvant cu doua intelesuri care se traduce “ bunavointa”  – “ gasirea placerii 
in – si ”  participarea in viata, alaturi de” . O “ bunavointa”  a Lui Dumnezeu care gaseste placerea 
in tine si va participa in viata ta si te va directiona, daca ii vei cere asta, asa se explica “ Cel ce sa 
aratat in rug” . Daca ai 26 Translation Bible, versetul 16 din Deuteronom 33 se traduce, “ Cel ce 
shekinahed.”  Este un cuvant ce deriva din “ Shekinah glory” , prezenta Lui Dumnezeu. O numim 
“ Shekinah”  de cand ea vine in Chivotul Legamantului in Sfanta Sfintelor, si de cand lumina 
apare acolo in Ziua Ispasirii – dumnezeu revelanduse ca lumina – Shekinah. 

Ceea ce zice acest verset 16, este “ Cel ce shekinah in rug’, si 26 Translation zice “ rug tepos”  – 
un rug urat, murdar si prafuit. Nu la fulgere si tunete si in departirea Marii Rosii in doua a ramas 
atintita mintea lui Moise in toti acesti ani. “ Domnul – Cel ce sa aratat in rug – a venit jos la mine, 
in locul meu smerit si din acel mic si murdar rug, ma chemat pe nume. Domnul care este cu 
mine, Iehova-shammah” . El este intotdeauna acolo. Nu ma intereseaza care este intunericul tau. 
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Oriunde esti, Dumnezeu este cu tine in intunericul tau asteptand sa te abandonezi si increzi in 
Acel Nume.  

Inca nu am terminat. O ultima fraza: “ sa se increada”  sau “ sa se abandoneze...in Numele 
Domnului si sa ramana in Dumnezeu.”  Cuvantul “ ramana”  este acel cuvant pe care-l folosim asa 
de des: shann,  radacina este shann cee ce inseamna “ sa te rezemi(sprijini) de un toiag” .  V-am 
zis multele cuvinte pentru credinta, dar ele sunt toate cuvinte de actiune. Acest cuvant “ ramane”  
este “ a sta rezemat de un toiag” ; cateodata folosit in expresii navale inseamna sa arunci ancora si 
sa “ ramai”  in acea ancora, dar in primul rand sa te reazemi de un toiag, sau de o fundatie care te 
poate sustine.  

Noi avem un drept...Suntem a Lui Dumnezeu daca suntem Crestini; dar paradoxal poti directiona 
asta in intunericul tau sau al meu...daca te increzi in Numele care cuprinde nevoia ta: daca 
aceasta este o nevoie de a primi ceva, Iehova Iire; daca este nevoie de sanatate si vindecare 
Iehova Rafa; daca este o nevoie de a conduce sau pastorii, Iehova Rohi si toate celelate nume 
pana la Iehova Shamah (Domnul este aici). 

Odata ce te-ai concentrat pe acea revelatie a Numelui Lui Dumnezeu care cuprinde nevoia ta, 
biblia ne de dreptul sa personaliazam asta: “ Incredete in Domnul” . Lasa restul la o parte... Daca 
nu cuprinde nevoia ta las-o la oparte; dar intindete si prinde ramura revelatiei Lui Dumnezeu si 
prin credinta tine-te de acel Nume al revelatiei Lui care te cuprinde. Personalizeaza-L. Fi fanatic 
pentru El. – in privat. 

“ Asta este a mea; este promisiunea mea.”  Lasa deoparte orice altceva in acest intuneric. Am pus 
mana in credinta pe singurul lucru de care o sa ma tin, in care raman, ancorez si merg mai 
departe de aici. Il personalizez. Sunt a Lui Dumnezeu, dar El imi da dreptul sa-L personalizez in 
aceasta dimensiune specifica. El este Dumnezeul meu...posesia mea...Cel care ma Vindeca...Cel 
care se ingrijeste...Este Pacea mea...Neprihanirea mea...Pastorul meu....Prezenta....El este al 
meu!”  

Vei fi eliberat din intuneric, cand realizezi ca “ este al teu”  si poti cere dreptul de a-L avea. Chiar 
daca ar fi sa mor, dar totusi tinandu-ma cu varful unghiei de promisiunea Lui, ma voi trezi acolo 
unde nu mai este nici un nor inaintea luminii.  Acesta este mesajul meu pentru astazi. 

 

�


