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TREI MARTORI DE ÎNCREDERE
PUTEŢI ASCULTA GLASUL LUI DUMNEZEU
Biblia enunţă clar faptul că Dumnezeu doreşte să-I ascultăm glasul. Ioan 10:27
spune: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine." Din nou, în
Ioan 18:37b, Domnul ne spune că „…Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu." N-ar
fi minunat să ştiţi că-L ascultaţi pe Dumnezeu şi sunteţi ascultători în tot ce faceţi?
Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru viaţa voastră ca şi copii ai Săi. Fiecare
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credincios are prilejul să-L asculte pe Domnul, să I se supună, şi să aibă părtăşie şi
comuniune cu El.
Dorinţa inimii lui Dumnezeu este să comunice cu voi. Proverbe 3:5 şi 6 ne dă
instrucţiunile de bază pentru ascultarea glasului lui Dumnezeu. „Încrede-te în Domnul din
toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile Tale, şi El
îţi va netezi cărările." Aceste versete explică cum vrea Dumnezeu să umblăm şi cum să
comunicăm cu El. Dacă vă veţi încrede în El cu toată inima, veţi refuza să vă bazaţi pe
raţiunea şi intelectul vostru, şi-L veţi recunoaşte (întreba) totdeauna; El vă va îndruma
pe cărarea vieţii. Dumnezeu vrea să petreacă timp cu voi într-o comunicare veselă,
ambii împărtăşind din inimă. Dumnezeu tânjeşte după părtăşia cu voi şi doreşte să
aibă o comunicare constantă cu voi, în aşa fel încât să-L puteţi asculta întocmai cum
vă ascultă El.
Biblia e plină de numeroase versete care descoperă dorul inimii lui Dumnezeu de
a avea o relaţie apropiată, personală cu voi. Mulţi creştini cred că Dumnezeu e prea
ocupat cu conducerea universului ca să aibă timp pentru ei. Aceasta este o minciună de la
Satan şi el a folosit minciuna aceasta să înşele pe mulţi. Din moment ce Cuvântul este
plin cu exemple în care Dumnezeu vorbeşte şi are părtăşie cu copii Săi, veţi crede ce
spune Dumnezeu, sau veţi crede minciuna diavolului?
::p.3::
Dumnezeu vrea să vă vorbească. Vrea să aibă părtăşie şi comuniune cu voi fiindcă
vă iubeşte. 1 Ioan 4:19 spune, „Noi Îl iubim fiindcă El ne-a iubit întâi." Isus de bună voie
şi-a dat viaţa fiindcă v-a iubit aşa de mult. Prin darul mântuirii, păcatele voastre sunt
iertate şi puteţi veni în prezenţa lui Dumnezeu cu inima curată. În prezenţa Sa, Îi puteţi
vorbi şi-L puteţi asculta cum vă vorbeşte.
Ioan 14:15 (AMP Bible) spune, „Dacă [într-adevăr] Mă iubiţi, veţi păzi
poruncile Mele." Cum veţi asculta de Dumnezeu în toate căile voastre (Proverbe 3:6)
dacă nu-L puteţi auzi cum vă vorbeşte? Ascultarea este dovada că-L iubiţi pe Dumnezeu,
aşadar nu-i aşa că e necesar să ascultaţi ceea ce spune Dumnezeu, încât să nu trebuiască
să ghiciţi ce aveţi de făcut? Dacă aveţi o problemă ce necesită un răspuns şi Dumnezeu
ştie ce este de făcut, e cu adevărat minunat să-L putem asculta cum ne dă îndemnuri
clare care rezolvă problema! Prietenia cu Isus vine prin ascultarea de El (Ioan 15:14).
Dumnezeu dă descoperire prietenilor Săi.
::p.4::
Mulţi nu pot nici măcar pricepe că se poate vorbi cu Dumnezeu, cu atât mai puţin
că poate fi ascultat glasul Său şi că putem să-L cunoaştem, însă Ieremia 9:23 şi 24 spune
să nu vă lăudaţi cu înţelepciune, tărie sau bogăţii. Ci să vă lăudaţi cu faptul că-L
cunoaşteţi şi-L înţelegeţi pe Dumnezeu. Acest citat simplu descoperă posibilitatea unei
umblări cu Dumnezeu cum puţini creştini au trăit. Intenţia lui Dumnezeu este să-L
cunoaşteţi şi să-L înţelegeţi, cu toate că puteţi face aceasta doar dacă Îi ascultaţi glasul şi
vă supuneţi în ceea ce vă cere să faceţi, fiindcă Îl iubiţi. Cu cât Îl ascultaţi şi vă supuneţi
glasului Său, cu atât Îl veţi cunoaşte mai bine.
Este atât de important pentru copii lui Dumnezeu să-I poată auzi glasul, să ştie ce
le spune în viaţa de zi cu zi, şi să-şi trăiască viaţa în prezenţa Sa. Hotărât, El doreşte să
împlinim poruncile Sale, dar de unde ştim dacă îndemnul este de la El sau urmărim
dorinţa firească a trupului nostru?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

::p.5::

CUM ÎNCEPEM?
Înainte de a merge mai departe, trebuie să vă întrebaţi dacă vreţi cu adevărat să auziţi
glasul lui Dumnezeu şi să începeţi părtăşia cu El. Dacă aceasta este dorinţa voastră,
trebuie să începeţi de undeva. Pentru a dezvolta prietenia cu Dumnezeu, e necesar să-I
urmaţi instrucţiunile pentru stabilirea relaţiei. Mulţi creştini spun că doresc acest lucru,
dar când se ajunge la împlinirea instrucţiunilor lui Dumnezeu, ei nu vor să plătească
preţul.
Care este preţul? Mai întâi, trebuie să nu mai permiteţi firii voastre păcătoase să vă mai
domine şi să-L faceţi pe Isus Cristos dragostea dintâi şi prioritatea cea mai mare. Nu
puteţi ocoli faptul că va trebui să vă lepădaţi de voi înşivă şi va trebui să-L urmaţi pe
Domnul cu toată inima. Biblia spune în Luca 14:28-35 că trebuie mai întâi să vă faceţi
socoteala cheltuielilor şi să voiţi să vă lepădaţi de tot ce aveţi, ca să puteţi fi ucenicul lui
Cristos. Apoi, trebuie să consolidaţi adevărata motivaţie a dorinţei voastre de a vă supune
lui Dumnezeu, care este simplă: fiindcă Îl iubiţi. Dumnezeu nu va accepta nici vreun alt
motiv de a dori o relaţie cu El, fiindcă dragostea faţă de Dumnezeu este însăşi temelia
zidirii unei relaţii cu El. Dacă motivul inimii voastre nu este dragoste curată pentru
Dumnezeu, atunci puteţi face tot felul de lucrări care nu-l vor mulţumi. Nevoia motivaţiei
unei inimi curate este confirmată de 1 Corinteni 13:1-3. (AMP Bible.)
„Chiar dacă aş [putea] vorbi în limbi omeneşti şi [chiar] îngereşti, şi n-aş avea dragoste
(acel devotament raţional, voit, spiritual aşa cum este el inspirat de dragostea lui
Dumnezeu pentru noi şi din noi), sunt doar o aramă sunătoare sau un chimval
zăngănitor. Şi chiar dacă aş avea darul proorociei (darul interpretării voii şi scopului
divin), şi aş înţelege toate adevărurile ascunse, tainele şi aş poseda toată ştiinţa; chiar
dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste (dragostea
lui Dumnezeu în mine), nu sunt nimic (un nimeni inutil). Şi chiar dacă mi-aş împărţi
toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, dar n-aş avea
dragoste (dragostea lui Dumnezeu în mine), nu câştig nimic."
::p.7::
Dacă doriţi cu adevărat să-L auziţi pe Dumnezeu, mai trebuie să aveţi şi o inimă
dornică de pocăinţă. 2 Petru 3:9 spune că Dumnezeu doreşte ca toţi să vină la pocăinţă.
Pocăinţa este o măreaţă binecuvântare de la Dumnezeu. Puteţi fi vinovaţi de păcat,
dar dacă mergeţi la Dumnezeu pentru iertarea prin sângele lui Isus, şi vă întoarceţi de la
păcatul acela (vă pocăiţi), atunci sunteţi iertaţi! Dumnezeu este credincios să vă ierte
când îi mărturisiţi Lui greşelile. (1 Ioan 1:9)
Mulţi creştini se aşteaptă să vorbească cu Dumnezeu fără să se pocăiască. Fiindcă
nu-şi dau seama în mod conştient de păcatul din viaţa lor, ei nu văd nevoia de a se pocăi.
Oricum, e uşor să fi înşelat dacă presupunerea vine din mintea firească. Dacă nu
comunicaţi cu Dumnezeu în mod constant, aceasta este dovada că sunteţi în păcat.
Dumnezeu nu se asociază cu păcatul, aşa că dacă doriţi să începeţi o conversaţie cu El,
mai întâi trebuie să vă pocăiţi.
::p.8::
Ce urmează după pocăinţă? Trebuie să vă supuneţi Domniei lui Isus Cristos. Nu
veţi putea să-I auziţi glasul în mod constant dacă refuzaţi a-L lăsa să fie conducător peste
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viaţa voastră. Puteţi spune că El vă este Domn, dar este El cu adevărat Cel ce vă conduce
viaţa? Puneţi-vă această întrebare: „Cine ia deciziile în viaţa mea de zi cu zi? Mă supun
lui Dumnezeu cu inima plină de dragoste?" Dacă nu, atunci nu El este Domnul din viaţa
voastră. Revedeţi instrucţiunile din Proverbe 3:5 şi 6. Aceasta este adevărata domnie!
Când voi luaţi toate deciziile, sunteţi în firea păcătoasă şi voi sunteţi domni în
locul Său. În firea păcătoasă, veţi păcătui întotdeauna. Puteţi avea doar un singur domn şi
cel căruia vă supuneţi acela este domnul (Matei 6:24a). Trebuie să vă puneţi această
întrebare suplimentară, „Vreau să fiu supus lui Dumnezeu sau dorinţelor mele
păcătoase?" Doar când Isus este conducătorul şi vă supuneţi Lui, atunci puteţi avea
adevărată părtăşie cu Dumnezeu şi să-I auziţi clar glasul.
::p.9::

TREI GLASURI
Dumnezeu vorbeşte poporului Său în multe feluri. Vorbeşte prin Cuvântul scris al
lui Dumnezeu. Poate să vă vorbească printr-un păstor, un învăţător sau vreun alt frate sau
soră în Cristos. El poate folosi chiar şi o măgăriţă, aşa cum i-a vorbit lui Balaam. De
asemenea El vorbeşte direct duhului vostru cu o voce liniştită, blândă. Pentru a avea şi o
umblare constantă în părtăşie cu Dumnezeu, trebuie să fiţi ascultători orice v-ar spune,
indiferent de metoda de comunicare. Dacă doriţi să auziţi glasul lui Dumnezeu în micile
detalii ale vieţii zilnice, trebuie să învăţaţi să ascultaţi glasul ce vă vorbeşte în duhul
vostru. Glasul Său vine ca un gând din mintea voastră, dar cum veţi şti dacă gândul
este de la Dumnezeu? Poate că auziţi pe Domnul vorbindu-vă, dar vă întrebaţi dacă este
chiar glasul Său.
E important să înţelegeţi că puteţi auzi trei glasuri în duhul vostru. Poate să vă
vorbească Dumnezeu, pot să vă vorbească dorinţele voastre fireşti şi poate să vă
vorbească Satan. Aceste trei „glasuri" se manifestă ca şi gânduri în mintea voastră. Dacă
vreţi cu adevărat să umblaţi cu Dumnezeu şi să-I auziţi glasul, trebuie să puteţi distinge
între aceste trei glasuri astfel încât să puteţi elimina glasul firii şi al lui Satan, fiind siguri
că auziţi glasul lui Dumnezeu. Astfel, puteţi avea încredere că ascultarea faţă de glasul
Său va dezvolta o părtăşie constantă cu El.
Biblia ne dă instrucţiuni cum să eliminăm glasul firii şi cel al diavolului. Coloseni 3:5 (AMP
Bible) spune:

„De aceea omorâţi (faceţi să fie fără putere) dorinţele rele ale mădularelor voastre
[acele impulsuri animalice împreună cu tot ce este în voi pământesc, în slujba
păcatului]: curvia, necurăţia, apetitul senzual, dorinţele nesfinte, şi orice fel de poftă şi
lăcomia, care este închinare la idoli (divinizarea eu-lui şi a altor lucruri create, în locul
lui Dumnezeu)."
::p.11::
Biblia King James spune simplu să vă omorâţi firea pământească. Nu este
complicat! Dacă refuzaţi să ascultaţi glasul trupului vostru şi îi negaţi dorinţele, îşi va
pierde puterea de a vă controla. „Trupul" nu include doar păcatele clare pe care oricine lear identifica, ci include „tot ce esteîn voi pământesc, în slujba păcatului". Omul vostru
firesc vă va conduce mereu spre păcat şi neascultare faţă de Dumnezeu. De aceea trebuie
să-l lipsiţi de putere prin supunerea faţă de Domnia lui Isus Cristos. Galateni 5:16 spune
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foarte simplu. „Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu veţi împlini poftele firii
pământeşti”. Firea pământească lepădată (omorâtă) nu vă poate vorbi!
Iacov 4:7 explică cum puteţi elimina glasul duşmanului din gândurile voastre.
„Supuneţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi
de la voi”. Dacă vreţi să-l opriţi pe Satan să vă şoptească gânduri în minte, supuneţi-vă
lui Dumnezeu! Împotriviţi-vă diavolului. Dumnezeu vă promite că el va fugi de la voi. 2
Corinteni 10:5 spune: „Noi răsturnăm izvodirile minţii (respingem imaginaţiile) şi orice
înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob
ascultării de Cristos".
::p.12::
Mulţi creştini ajung confuzi fiindcă n-au eliminat glasul firii pământeşti şi glasul duşmanului. Nu
sunt siguri cine le vorbeşte. Fiindcă nu sunt siguri ce să facă, de multe ori se întorc la raţionamentul şi
înţelegerea lor personală (care vine din fire) şi fac ce pot. Ei speră că ce aud e de la Dumnezeu dar, de
obicei urmează poruncile omului lor firesc.

Alţi creştini cred că ce aud e de la Dumnezeu fiindcă au memorat multe versete
din Scripturi şi încearcă să le aplice oricărei situaţii. Acest lucru poate fi foarte periculos
şi vă poate face să vă înşelaţi dacă nu încredinţaţi lui Dumnezeu pentru confirmare
„interpretarea” Scripturii. Credincioşii pot fi înşelaţi să creadă că sunt atât de „buni" şi de
„maturi" încât nu au nevoie să verifice cu Dumnezeu ce au de făcut. Eu numesc acesta
„fire pământească spiritualizată". Este tot fire pământească, doar pare spirituală.
::p.13::
Nu vă înşelaţi! Slujba de Domn a fost împlinită de Isus Cristos, şi Dumnezeu nu
va da nici unui copil al Său permisiunea să-şi conducă viaţa prin domnia lui
„spiritualizată". Învăţătura aceasta se predă în unele biserici astăzi dar este o înşelăciune
de la Satan. Nu se poate confirma prin Cuvântul lui Dumnezeu şi este minciuna de care
Satan s-a folosit să înşele pe mulţi. NICIODATĂ DUMNEZEU NU VĂ VA
AUTORIZA SĂ FIŢI DOMNUL VIEŢII VOASTRE!

ECHIPAMENTUL SPIRITUAL
Cu mulţi ani în urmă când am început să-L caut pe Dumnezeu cu dorinţa să-I aud glasul, ştiam că
mi-ar fi mai uşor să cred dacă aş şti că Dumnezeu îmi confirmă că El a vorbit inimii mele. Dorinţa unei
confirmări adevărate, a deschis uşa pentru ca Dumnezeu să-mi arate descoperirea divină cum Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt mărturisesc despre un gând dacă este de la Dumnezeu. Acest sistem s-a dezvoltat în mine şi se
poate dezvolta şi în voi. Punerea în funcţiune a „echipamentului spiritual” necesită timp, pentru ca apoi să
puteţi face „testul” clar al fiecărui gând, îndemn sau a ceva ce aţi auzit. Nici un test nu este mai bun decât
echipamentul cu care se face testarea, dar dacă începeţi să auziţi glasul lui Dumnezeu şi căutaţi confirmarea
adevărului, veţi fi uimiţi cât de clar Îl puteţi auzi vorbindu-vă.

Biblia spune: „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori" (2
Corinteni 13:1). Gândurile ce vă vin în minte trebuie să fie testate, pentru a vedea dacă
sunt sau nu de la Dumnezeu. Este esenţial pentru copii lui Dumnezeu să poată auzi glasul
Său, să poată umbla şi să-şi trăiască viaţa în prezenţa Sa. Este atât de important să-L
auzim clar şi să ne supunem Lui în mod constant, pentru a menţine o viaţă trăită în
prezenţa Sa şi umplută cu Duhul Sfânt.
Este periculos să acceptăm interpretarea oricui din Scriptură, în afară de cazul
când aveţi confirmarea de la Dumnezeu. Sunt multe învăţături greşite propagate azi.
Poate că aţi fost înşelaţi de unele învăţături şi nici măcar nu ştiţi. Trebuie să vă asiguraţi
că înţelegerea pe care o aveţi despre oricare parte a Cuvântului scris, precum şi orice
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cuvânt ce se presupune că a fost descoperit de Duhul Sfânt sunt adevărate şi fără greşeală.
Tot ce faceţi ca şi copii ai lui Dumnezeu trebuie să se bazeze pe Cuvântul descoperit al
lui Dumnezeu. Dacă vine din înţelepciunea sau interpretarea ta personală despre cele
spuse de Dumnezeu, atunci nu va da roade. În 1 Ioan 4:1 ne este poruncit (AMP Bible):
„Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi (testaţi) duhurile, să vedeţi
dacă sunt de la Dumnezeu…" Nu puteţi presupune că orice gândiţi este de la
Dumnezeu. Trebuie să testaţi, altfel cum puteţi fi siguri că ceea ce aţi auzit este adevăr?

TREI MARTORI DE ÎNCREDERE
Dacă credeţi că fiecare cuvânt ar trebui să se bazeze (sau să fie confirmat) de doi
sau trei martori (2 Corinteni 13:1), cui veţi cere confirmare? Aţi putea încerca cu alţi
creştini, să vedeţi dacă sunt de acord că-L auziţi pe Dumnezeu în mod corect, însă ei ar
putea să vă dea un răspuns greşit. Singura cale de a fi siguri că gândul sau îndemnul este
de la Dumnezeu, este să testaţi cu cei trei martori de încredere. Când ştiţi că un gând a
fost confirmat ca adevăr de către aceşti trei martori, puteţi să credeţi că acela este
cuvântul descoperit al lui Dumnezeu căruia vă supuneţi cu încredere.
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt cei trei martori de încredere. Dumnezeirea poate
confirma duhului vostru adevărul fiindcă ei sunt adevărul. Cum îi veţi face să vă aducă
mărturie pentru gândurile sau îndemnurile care vă vin în minte? Mai întâi de toate,
trebuie să credeţi că Dumnezeu vă poate vorbi. Apoi, trebuie să vă pocăiţi de păcatul că
voi aţi domnit şi faceţi-L pe Isus Domnul vieţii voastre. În final, orice gând care vă vine
în minte trebuie să-l verificaţi cu cei trei martori de încredere.
::p.17::

PRIMUL MARTOR
Ioan 1:1 spune că Isus este Cuvântul. Isus Cristos este primul martor care va
confirma dacă gândul este de la Dumnezeu. Cuvântul adevărului împărţit drept, va
confirma totdeauna descoperirea directă de la Dumnezeu. El nu vă va spune niciodată
să faceţi ceva care este în contradicţie cu ceea ce ne-a învăţat în Cuvânt. Orice auziţi
sau orice gând vă vine în minte, care este contrar Cuvântului lui Dumnezeu, nu este
adevărul! Problema e că nici unul dintre noi nu înţelege pe deplin toată Biblia şi nici nu
are descoperire cu privire la fiecare verset, deci cum operează acest martor?
Când testaţi un gând, prima întrebare este „Gândul pe care-l am, este în acord cu
interpretarea Cuvântului de către Dumnezeu?” Problema cu această întrebare este că nu
ştim totdeauna care este interpretarea lui Dumnezeu! Deci trebuie să abordăm această
parte a testului într-un fel puţin diferit decât am fost învăţaţi. Dacă interpretaţi Scriptura
prin propria înţelegere, în loc să-L lăsaţi pe Dumnezeu să aducă descoperirea divină, vă
puteţi înşela în privinţa lui Dumnezeu.
::p.18::
Folosirea Bibliei ca prim martor, nu înseamnă să vă folosiţi de capacitatea
naturală de raţionament şi de memorie referitor la ceea ce aţi studiat sau auzit din
Scriptură. Biblia spune în Ioan 14:26 că Dumnezeu poate să vă aducă aminte de tot ce
v-a spus El . De aceea trebuie să studiaţi, să vă înfăţişaţi ca un om încercat. (2 Timotei

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2:15) Când studiaţi Cuvântul sub îndrumarea Duhului Sfânt, El vă va pune Cuvântul în
inimă şi Dumnezeu poate să vi-l reamintească în mod conştient când aveţi nevoie. Acest
fapt nu are nimic de a face cu capacitatea voastră naturală.
Puteţi cădea în înşelare din partea duşmanului când vă faceţi domn peste Cuvântul
lui Dumnezeu în loc să-l lăsaţi pe Dumnezeu să-şi descopere în mod suveran Cuvântul
Său. E imposibil să înţelegeţi cu mintea firească ceea ce vrea să spună Dumnezeu în
Cuvânt. Fiindcă necesită discernământ spiritual. 1 Corinteni 2:13 şi 14 (AMP Bible)
spune: „Şi prezentăm aceste adevăruri care n-au fost învăţate prin înţelepciune
omenească, ci învăţate de la Duhul [Sfânt], combinând şi interpretând adevăruri
duhovniceşti cu vorbire duhovnicească pentru lucruri duhovniceşti [celor ce au Duhul
Sfânt]. Dar omul firesc, ne-duhovnicesc nu acceptă, nu primeşte sau nu admite în inima
sa darurile, învăţăturile şi descoperirile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o
nebunie (un nonsens fără rost); şi nu e în stare să le cunoască (recunoscând, înţelegând,
şi familiarizându-se progresiv cu acestea) pentru că trebuiesc judecate, estimate şi
apreciate duhovniceşte".
Pentru ca acest prim martor să funcţioneze corect, trebuie să cereţi Domnului să
vă reamintească orice verset care este contrar cu ceea ce credeţi că auziţi de la
Dumnezeu. ACESTA ESTE UN PUNCT ESENŢIAL! Nu vă puteţi baza pe motivaţia
inimii încercând să vă gândiţi la un verset care va confirma ce aţi auzit, fiindcă astfel
veţi cădea în capcana folosirii propriei interpretări şi înţelegeri a Cuvântului lui
Dumnezeu. Dacă ceea ce auziţi este chiar glasul lui Dumnezeu, nu va fi nimic în
Cuvântul Său care să îl contrazică, atunci când Cuvântul adevărului a fost împărţit drept
de Duhul lui Dumnezeu.
Mulţi oameni nu folosesc corect mărturia Cuvântului lui Dumnezeu. Fac două greşeli. Prima: scot
versetul din context şi aplică propria lor interpretare. A doua: se bazează doar pe această interpretare
incorectă (sau cel puţin pe o interpretare ce nu este descoperirea deplină a lui Dumnezeu) ca să ajungă la o
concluzie. O confirmare bună a faptului că aţi căzut în capcana testării incorecte a „descoperirilor" voastre,
este faptul că nu permiteţi nimănui să pună sub semnul întrebării sau să arunce o lumină suplimentară
asupra a ceea ce credeţi a fi adevărul. De aceea este atât de important să aveţi o inimă pregătită să facă voia
lui Dumnezeu. Când inima vă este curată, nu veţi vrea să faceţi nimic contrar Cuvântului lui Dumnezeu. În
această stare de smerenie, Dumnezeu vă va acorda harul necesar pentru a avea urechi de auzit ce vă
vorbeşte.
::p.21::

Iată un exemplu de rugăciune pe care o puteţi rosti. Dacă gândul sau îndemnul
vostru trece testul acesta, aveţi primul martor (pe Isus-Cuvântul). Cu alte cuvinte, dacă
rostiţi această rugăciune din inimă şi Dumnezeu nu vă aminteşte vreun verset din
Scriptură contrar gândului sau îndemnului, atunci veţi avea un martor din cei trei necesari
pentru a confirma că vă îndreptaţi spre direcţia corectă.
„Doamne, simt că Tatăl mi-a spus un anume lucru. Cred că şi-a pus gândul Său în
mintea mea. Doresc să-l testez pentru a fi sigur că e de la Tine. Există ceva în Cuvântul
lui Dumnezeu care este contrar acestui gând?"
Gândurile contrare Cuvântului, vor fi prinse cu acest prim test. Oricum, sunt
multe gânduri ce v-ar putea veni în minte, ce nu sunt în contradicţie cu vreun verset scris,
şi totuşi vă puteţi înşela, dacă acţionaţi conform acestor gânduri. De exemplu, aţi putea
întreba pe Dumnezeu în legătură cu plecarea într-o călătorie pentru slujire. Evident,
slujirea nu este contrară Cuvântului lui Dumnezeu, dar ştiţi că Dumnezeu vrea să slujiţi în
locul şi timpul acela? Cum primiţi confirmarea detaliilor? E limpede că nu vă puteţi baza
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numai pe acest martor, pentru ca Dumnezeu să vă dea îndrumare specifică în viaţa
zilnică.

AL DOILEA MARTOR
Dacă gândul primit nu este în contradicţie cu Cuvântul scris al lui Dumnezeu,
trebuie să verificaţi mai departe cu al doilea martor, care este Duhul Sfânt. Biblia spune
că Duhul Sfânt a fost trimis să mărturisească pentru adevăr (1 Ioan 5:6b). El nu poate fi
martorul unei minciuni! Dacă ceea ce auziţi este contrar adevărului lui Dumnezeu,
Duhul nu va depune mărturie.
Pentru ca cel de-al doilea martor să lucreze, trebuie să recunoaşteţi şi să vă
obişnuiţi cu prezenţa Duhului Sfânt curgând peste voi. Dacă nu aţi mai experimentat
curgerea Duhului, trebuie să veniţi înaintea Tatălui şi să vă predaţi Lui. În prezenţa lui
Dumnezeu, curgerea Duhului poate veni peste voi. Este important să nu încercaţi să
„iniţiaţi" curgerea Duhului aşa cum au făcut unii, fiindcă vă puteţi înşela prin încercarea
de a „revărsa" pe Duhul Sfânt din vasul vostru. Trebuie să lăsaţi pe Duhul să vină peste
voi. Poate nu v-aţi dat seama că Duhul poate veni peste voi, dar dacă cereţi aceasta cu o
atitudine corectă, Dumnezeu va onora cererea voastră.
Mişcarea Duhului este experimentată diferit de fiecare, deci nu-L îngrădiţi pe
Dumnezeu! Unii simt „piele-de-gâscă", în timp ce alţii simt o apăsare plăcută în zona
inimii. Alţii simt ca o adiere caldă curgând pe deasupra capetelor. Nu sunt limite în
felurile în care Duhul Sfânt alege să se manifeste faţă de voi, aşa că lăsaţi-L pe
Dumnezeu să acţioneze cum doreşte! Dacă aveţi o atitudine corectă faţă de Dumnezeu,
veţi fi conştient cum acţionează Duhul cu voi. Aşteptaţi-vă să acţioneze El în locul
vostru!
::p.24::
Când acţionaţi prin cel de-al doilea martor, puteţi să vă rugaţi ceva asemănător
rugăciunii următoare:
„Doamne, am verificat gândul pe care-l am, care cred că e de la Tine, cu mărturia
Cuvântului Tău şi Tu nu mi-ai amintit nici un verset contrar gândului acesta. Te rog ca
Duhul Tău cel Sfânt să vină peste mine acum ca un al doilea martor dacă acest gând este
de la Tine. Te rog îndeamnă Duhul Sfânt să vină peste mine şi mărturiseşte dacă acest
gând este adevărul".
Este absolut esenţial să nu luaţi iniţiativa de a-L face pe Duhul Sfânt să vină! Este de asemenea
esenţial să fiţi siguri că sunteţi într-o relaţie corectă cu Dumnezeu, fără păcat în inimă şi cu dorinţa curată
de a vă supune Lui. După ce aţi făcut aceste lucruri, lăsaţi Duhul Sfânt să curgă peste voi. Când depune El
mărturia pentru gândul pe care-l verificaţi, aveţi mărturia celui de-al doilea martor.
::p.25::

ATENŢIE
Mulţi creştini îşi trăiesc viaţa folosind doar aceşti doi martori şi par să se descurce destul de bine
cu auzirea Domnului. Oricum, poate fi o capcană fiindcă Satan poate imita primii doi martori. Folosind
doar Cuvântul şi Duhul, puteţi să vă înşelaţi dacă interpretaţi greşit Cuvântul prin raţiunea voastră. În plus,
dorinţa personală poate antrena o revărsare a duhului din voi. Satan a înşelat oamenii ani de-a rândul, prin
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interpretarea greşită a Cuvântului. De asemenea poate „hrăni" dorinţele voastre personale încât acestea să
vă ducă în rătăcire. Din această cauză, cel de-al treilea martor este atât de vital.

AL TREILEA MARTOR
Al treilea martor care va confirma dacă ceva este adevăr sau nu, este însuşi
Dumnezeu Tatăl manifestându-se cu pacea Sa. Coloseni 3:15 (AMP Bible) spune:
„Şi pacea (armonia sufletească care vine) de la Cristos să domnească (să acţioneze
continuu ca un arbitru) în inimile voastre [hotărând şi clarificând definitiv toate
întrebările care vă vin în minte, în acea stare de pace] la care, [ca mădulare ale trupului
unic al lui Cristos] aţi fost chemaţi [să trăiţi]. Şi fiţi recunoscători (să apreciaţi), [dând
totdeauna slavă lui Dumnezeu]."
Martorul acesta va lucra doar dacă pacea lui Dumnezeu domneşte deja în inima
voastră. Când Isus Cristos este Domnul vieţii voastre şi umblaţi în ascultare de El, pacea
lui Dumnezeu va fi evidentă. Pacea lui Dumnezeu nu este influenţată de circumstanţe
exterioare şi ar trebui să fie arbitrul care sălăşluieşte continuu în voi.
Examinaţi-vă ca să fiţi siguri că aveţi pacea lui Dumnezeu în inimă. Dacă „vă
pierdeţi pacea" de fiecare dată când ceva vă merge rău în viaţă, aceea nu este pacea lui
Dumnezeu. Este o pace lumească care se schimbă când se schimbă circumstanţele. Dacă
purtaţi cu voi îngrijorări şi pare că nu vă puteţi însuşi pacea lui Dumnezeu în inimă,
urmaţi instrucţiunile din 1 Petru 5:7 (AMP Bible). „Şi aruncaţi asupra Lui toate
îngrijorările voastre [toate temerile, toate nelinitile, toate preocupările, odată pentru
totdeauna], căci El Se îngrijeşte de voi cu afecţiune şi veghindu-vă". Dumnezeu doreşte
să fiţi umpluţi cu pacea Sa în locul grijilor pentru toate lucrurile. El a dat soluţia iar noi
trebuie să o acceptăm. Instrucţiunile pe care trebuie să le urmăm, pentru a avea pacea lui
Dumnezeu, se găsesc în Filipeni 4:4-8 (AMP Bible).
„Bucuraţi-vă [desfătaţi-vă], totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Altruismul (politeţea, duhul de
îngăduinţă) să vă fie ştiut, simţit şi recunoscut de toţi oamenii. Domnul este aproape [vine în curând]. Nu
vă îngrijoraţi sau să nu vă temeţi de nimic; ci în orice circumstanţă şi în toate, aduceţi cererile voastre la
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri (cerinţe clare), cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu [vă
va fi dată, starea de linişte a sufletului care are siguranţa mântuirii prin Isus, astfel deci ne având a vă
teme de nimic de la Dumnezeu, şi fiind mulţumiţi cu partea voastră de pe pământ, de orice natură ar fi
aceea, pacea aceea], care întrece orice pricepere, vă va păzi punând strajă inimilor şi gândurilor voastre
în Isus Cristos. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de respect, onorabil şi decent, tot
ce este just, tot ce este curat, tot ce este frumos şi vrednic de iubit, tot ce este blând, încântător şi graţios, şi
dacă este vreo virtute şi vreun lucru deosebit de bun, dacă este ceva vrednic de laudă, meditaţi la acelea,
cântăriţi-le şi luaţi seama la aceste lucruri [concentraţi-vă asupra lor], aceea să vă însufleţească".

Dacă urmaţi instrucţiunile, pacea lui Dumnezeu vă va umple inima şi vă va
controla gândurile. Dacă nu urmaţi instrucţiunile, nu aveţi pacea lui Dumnezeu. Poate
aveţi pace dar e pacea lumii care trece când vin problemele.
::p.29::
Dacă vă veţi arunca poverile şi grijile asupra Domnului, şi-I încredinţaţi
problemele cu mulţumiri, El vă va da pacea ce întrece orice pricepere. Pacea Sa vă va
păzi inima şi mintea în Cristos Isus. În final, El enumeră multe lucruri la care vă puteţi
gândi în loc să vă îngrijoraţi de probleme! Când totul merge rău în jurul vostru, puteţi
rămâne în pacea Sa dacă veţi continua să predaţi Domnului grijile voastre, şi dacă-L
lăsaţi să poarte de grijă nevoilor voastre.
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Cu mulţi ani în urmă, când am început să umblu cu Domnul, am învăţat cum să
arunc asupra Domnului grijile mele. Am crezut că această promisiune a păcii lui
Dumnezeu este pentru mine ca persoană şi am putut fi umplut cu pace, în situaţii foarte
dificile. Pacea lui Dumnezeu m-a ţinut prin încercările personale, prin îmbolnăvirile
grave din familie, prin situaţii ce-mi ameninţau viaţa sau în timpul unor grozave
suferinţe. El nu m-a părăsit niciodată! Pacea Sa mi-a păzit inima, indiferent de relele din
jurul meu.
::p.30::
Promisiunea păcii lui Dumnezeu e accesibilă tuturor copiilor Săi! El vrea să trăiţi
în pacea Sa. El doreşte să vă aruncaţi toate grijile asupra Sa, fiindcă îi pasă de voi. Dacă
voi vă faceţi partea, Dumnezeu îşi va face partea cu credincioşie. Pacea lui Dumnezeu va
acţiona ca arbitru şi vă va domina inima şi mintea dacă pur şi simplu Îi veţi preda toate
nevoile şi problemele voastre. Nu vi le purtaţi voi singuri!
Pacea lui Dumnezeu nu este o „rezolvare rapidă" pe care să o aşteptaţi când toate merg prost. Ea ar
trebui să sălăşluiască în voi tot timpul, indiferent de circumstanţele naturale. Pacea lui Dumnezeu va fi în
voi şi vă va conduce viaţa, dacă Isus vă este Domn şi umblaţi în părtăşie cu El supunându-vă vocii Sale.

Acest martor nu se manifestă prin primirea păcii lui Dumnezeu atunci când Îl
căutaţi pentru confirmare, ci mai degrabă prin pierderea păcii, care deja ar fi trebuit să
fie prezentă, dacă sunteţi pe cale să vă înşelaţi. Acesta este adevăratul martor. Dacă
începeţi să vă supuneţi unui îndemn sau gând care a „trecut primele două teste” dar de
fapt este greşit, atunci pacea lui Dumnezeu va fi înlocuită cu un simţământ de tulburare şi
de întristare în duh. Acesta este un exemplu de rugăciune pentru căutarea confirmării
păcii lui Dumnezeu ca fiind cel de-al treilea martor.
„Doamne, am confirmarea prin doi martori (Cuvântul şi Duhul Sfânt) că acest gând (sau
îndemn) este de la Tine. Îţi cer încă o confirmare prin rămânerea păcii Tale cu mine în
timp ce voi trece la împlinirea îndemnului acestuia. Dacă gândul acesta nu este de la
Tine, ia-mi pacea şi tulbură-mi duhul, arătându-mi astfel că mă înşel”.
Puteţi trăi cu pacea lui Dumnezeu conducându-vă gândurile, motivele şi acţiunile.
Oricum, acest test va funcţiona doar dacă voi credeţi aceasta. Trebuie să aveţi credinţă în
Dumnezeu şi să credeţi că El vă va călăuzi în viaţa de zi cu zi. În timp ce începeţi să vă
supuneţi la ceea ce vi s-a confirmat prin cei trei martori, veţi vedea că rezultă roade bune.
Într-un fel, acestea sunt cel de-al „patrulea martor". Ascultarea de Dumnezeu produce
totdeauna roade bune care Îl onorează pe El. Roada va fi dovada finală, dacă auzirea a
fost cu adevărat de la El sau nu.
::p.32::

ŢINEŢI MINTE
Dacă nu aveţi o inimă curată pentru căutarea voii lui Dumnezeu pentru viaţa
voastră, aceste teste pot fi pervertite. Aşa se întâmplă, în special dacă continuaţi să vă
conduceţi singuri viaţa, chiar dacă încercaţi să fiţi un domnitor "bun". Puteţi memora
Scriptura şi s-o manipulaţi pentru a se potrivi interpretărilor voastre. Puteţi folosi ceea ce
„ştiţi" în loc să mergeţi la Dumnezeu pentru răspuns. Este o mare diferenţă între a vă
aminti ceva din Scriptură şi aducerea aminte produsă de Dumnezeu.
Puteţi intra şi ieşi din firea pământească tot timpul, astfel încât să nu vă petreceţi
timpul în mod constant în Duhul şi să nu vă familiarizaţi cu modul în care lucrează El.
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Este vital să fiţi sensibili la mişcarea Duhului Sfânt, şi aceasta se poate doar dacă staţi în
comuniune cu Dumnezeu. Dacă nu sunteţi sigur cum e să simţiţi mişcarea Duhului,
aceasta este confirmarea că echipamentul vostru nu funcţionează prea bine. Tot aşa,
puteţi să fiţi atât de plini de părerile şi de preferinţele voastre, încât să iniţiaţi curgerea
Duhului din interior, ca să primiţi ceea ce doriţi. Al doilea martor confirmă atunci când
Duhul vine peste voi şi nu când îi daţi voi drumul din interior. Trebuie să lăsaţi opiniile
voastre la o parte şi să nu judecaţi dinainte gândul. Părerile şi judecăţile sunt doi dintre
cei mai puternici duşmani faţă de auzirea clară a lui Dumnezeu. Dacă doriţi ca Duhul să
mărturisească în mod clar, trebuie să aveţi o inimă gata să pună acestea de-o parte, şi în
schimb să îmbrăţişeze voia lui Dumnezeu.
În cele din urmă, puteţi să vă înşelaţi pe voi înşivă, crezând că sunteţi umpluţi cu
pacea lui Dumnezeu când de fapt aveţi pacea acestei lumi. Trebuie să urmaţi
instrucţiunile din Filipeni 4 pentru ca să domnească pacea lui Dumnezeu. Cum am mai
spus, acest martor nu operează prin obţinerea păcii când cereţi confirmarea, ci mai
degrabă prin menţinerea păcii care deja e acolo, dacă ceea ce aţi auzit este corect. Dacă
umblaţi în ascultare dar v-aţi înşelat, pacea lui Dumnezeu vă va părăsi şi va fi înlocuită cu
o tulburare în duhul vostru. Dacă pacea nu rămâne când ajungeţi sub presiune, aceea nu
este pacea lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu nu „păleşte" indiferent cât de mare este
presiunea sau problema.

INSTRUCŢIUNI FINALE
Dacă echipamentul acesta nu vă funcţionează optim în viaţă, începeţi prin a veni înaintea
Domnului cu inima deschisă. Pocăiţi-vă de păcat şi faceţi-L pe Isus, Domnul vieţii voastre. Studiaţi Biblia
avându-L pe Duhul Sfânt ca Învăţător, în loc să vă bazaţi pe ideile voastre preconcepute sau pe învăţăturile
personale. Credeţi ceea ce spune Dumnezeu. El este un Dumnezeu personal şi promisiunile Sale vă sunt
disponibile! Aşteptaţi-vă ca Domnul să vă reamintească Cuvântul adevărului drept împărţit. Dacă n-aţi
petrecut timp înaintea Domnului aşa încât El să poată aşeza Cuvântul în duhul vostru, atunci Dumnezeu nu
poate să vă reamintească Cuvântul. Trebuie să studiaţi şi să lăsaţi ca Duhul să împartă drept Cuvântul
adevărului. Nimic nu poate înlocui acest lucru.
::p.35::
Familiarizaţi-vă cu Duhul Sfânt, petrecând timp de calitate în prezenţa Tatălui. Lăsaţi-L să vă
inunde în timp ce vă deschideţi inima. Predaţi-I gândurile, nevoile şi problemele. Învăţaţi să menţineţi
pacea lui Dumnezeu prin aruncarea continuă a tuturor îngrijorărilor asupra Sa, indiferent cât de greu (sau
chiar imposibil) pare din punct de vedere firesc. În timp ce exersaţi folosirea „echipamentului" acestuia,
păstraţi-vă inima deschisă către Dumnezeu, aşa încât El să vă mărească abilitatea de a-I auzi glasul. Apoi
pur şi simplu, supuneţi-vă poruncilor Domnului cu o inimă curată şi iubitoare şi veţi începe să
experimentaţi bucuria şi beneficiul părtăşiei şi comuniunii zilnice cu El.
Ţineţi minte, Dumnezeu nu e prea ocupat să vă răspundă. Îi pasă de cele mai mici detalii ale vieţii
voastre. La început poate părea absurd, dar Dumnezeu e interesat chiar şi de îmbrăcămintea pe care o
purtaţi şi de felul cum vă petreceţi timpul liber. Întrebaţi-L! Vă va vorbi despre orice situaţie pe care o
aduceţi înaintea Sa. De fapt, cu cât vorbiţi cu El şi-I cereţi îndrumarea în „lucrurile mărunte", cu atât Îi veţi
recunoaşte mai bine glasul. Este un obicei bun pentru o viaţă de ascultare!

CÂTEVA LUCRURI DE ŢINUT MINTE
Un lucru important de înţeles e faptul că aceşti martori vor lucra doar dacă credeţi
că vor lucra. Trebuie să utilizaţi acest echipament cu credinţă. Capacitatea de a testa
cuvintele primite (gândurile care vă vin în minte) este tot atât de bună pe cât este de bun
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echipamentul pe care-l folosiţi. Rezultatele acestor trei teste poate fi eronat, dacă
echipamentul vă este defect. Nu pot sublinia aceasta îndeajuns! Cei trei martori vor
funcţiona corect doar dacă motivul căutării lui Dumnezeu este acela că-L iubiţi, şi L-aţi
pus pe Isus Cristos literalmente ca Domn efectiv al vieţii voastre. Dacă voi ţineţi sub
control echipamentul, veţi avea martori mincinoşi şi veţi sfârşi supunându-vă dorinţelor
firii voastre sau înşelăciunilor vrăjmaşului.
::p.37::
Dacă continuaţi să mergeţi înainte şi-napoi între domnia voastră şi Domnia lui
Isus, nu veţi putea crede pe deplin că ascultaţi pe Dumnezeu. Acest fapt devine evident
atunci când sunteţi sub presiune. Vă veţi pierde încrederea că acest echipament
funcţionează corect. De aceea e atât de importantă consecvenţa. Trebuie să-L lăsaţi pe
Isus să vă conducă sistemul!
Satan va încerca să vă prindă în capcana de a-L pierde pe Dumnezeu spunându-vă
că nu puteţi greşi dacă umblaţi cu Dumnezeu, Îi ascultaţi glasul şi sunteţi conduşi de
Duhul. Dacă merge ceva prost, aţi putea presupune că nu aţi auzit glasul care trebuie şi că
v-aţi înşelat. Aţi putea chiar da vina pe diavol. Presupunerile venite prin raţionamentul
firii, vă pot face să vă pierdeţi pacea dacă aceasta este lumească, însă pacea lui
Dumnezeu nu cedează în situaţia în care El permite ceva ce pare negativ pentru omul
firesc.
Dacă studiaţi viaţa lui Pavel, veţi afla că Dumnezeu a permis să i se întâmple
multe lucruri, care pe cei mai mulţi creştini i-ar face să-şi piardă pacea. Totuşi Pavel a
spus că harul lui Dumnezeu este de ajuns. (2 Corinteni 12:9) Pacea lui Dumnezeu
întrece orice pricepere. Vor fi situaţii când nu veţi înţelege de ce îngăduie Dumnezeu
dificultăţi în viaţa dvs. Puteţi să menţineţi pacea lui Dumnezeu dacă vă veţi păstra inimile
în supunere faţă de El. Acest citat m-a ajutat de multe ori: „Uneori Dumnezeu îngăduie în
înţelepciunea Sa ceea ce ar putea împiedica prin puterea Sa. Trebuie să învăţăm să ne
închinăm la altarul înţelepciunii Sale tot aşa ca şi la altarul puterii Sale” (Arthur Burt).
Dumnezeu ţine lucrurile sub control şi pacea Sa vă este disponibilă!
Sunt diferite stadii de dezvoltare în auzirea vocii lui Dumnezeu şi nivele diferite
de comunicare. Dumnezeu vă iubeşte şi vă acceptă aşa cum sunteţi. Când începeţi să
semănaţi dragoste către Dumnezeu prin ascultarea faţă de poruncile Sale (la oricare nivel
sunteţi), El vă va binecuvânta ca răspuns cu dragostea Sa. Acest proces continuu dezvoltă
o umblare în comuniune mai apropiată cu Dumnezeu. Prin comunicare puteţi dezvolta , o
relaţie de dragoste mai adâncă cu Tatăl vostru. Ascultarea constantă vă aduce la o
părtăşie mai apropiată cu El. Totul începe cu intrarea în prezenţa lui Dumnezeu,
comunicarea cu El, şi împlinirea celor spuse de El, fiindcă Îl iubiţi. Cu cât Îl
recunoaşteţi mai constant şi vă supuneţi Lui, cu atât relaţia va deveni mai profundă.

BACK COVER
De aproape treizeci de ani, am învăţat şi învăţ pe alţii cum să audă glasul
Domnului. În timpul acesta am învăţat şi am experimentat multe. Acum mă bucur de
părtăşia cu Tatăl meu şi cu Domnul Isus prin Duhul Sfânt. Pot să mă destăinui lui
Dumnezeu, dar mai important este faptul că El poate să mi se destăinuie.
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Pe măsură ce am învăţat cum să fiu sensibil la glasul Domnului din interiorul
meu, au fost de biruit multe obstacole. Ştiam că Dumnezeu poate comunica din interiorul
duhului meu (de acolo de unde sălăşluieşte El) minţii mele, dar tot aşa poate şi firea
pământească (natura Adamică) şi Satan. A apărut nevoia stringentă, de a verifica
fiecare gând pentru a vedea dacă este sau nu de la Dumnezeu.
2 Corinteni 13:1 spune că prin gura a doi sau trei martori, se va stabili fiecare
adevăr. Am văzut înţelepciunea faptului de a se confirma fiecare cuvânt de către doi sau
trei martori, dar dacă fac aceasta prin ajutorul oamenilor, cum pot şti dacă au dreptate? Ei
sunt supuşi greşelilor la fel ca şi mine şi pot greşi.
Într-o bună zi am plâns cu amar înaintea lui Dumnezeu în problema aceasta.
Aveam nevoie de un martor de încredere ca El. Dumnezeu mi-a spus clar că Fiul, Duhul
Sfânt, şi Tatăl Însuşi vor fi cei trei martori de încredere ai mei. Acest lucru m-a şocat de-a
dreptul!
Când l-am întrebat pe Tatăl cum se poate aşa ceva, El a început să-mi arate cum
fiecare persoană din Dumnezeire poate să-mi fie martor. Aceasta a fost una dintre cele
mai valoroase descoperiri pe care le-am avut de când învăţam cum să umblu constant cu
Dumnezeu. Adevărul acesta este un mărgăritar de mare preţ şi cartea aceasta vă va da
detalii clare cum puteţi testa şi cunoaşte că vă vorbeşte Dumnezeu.
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