HARUL ŞI NUMELE
DOMNULUI ISUS
Prin îndurarea Domnului, aşa după cum ştiţi, între sesiunea de
toamnă şi cea de iarnă a Şcolii Maranata – Biserica dragostei, am
călătorit mult în bisericile Domnului, în ţară (Satu Mare, Bistriţa, ClujNapoca, Arad, Cugir, Braşov, Bucureşti, Sibiu, Baia Mare, Orăştie, Zalău şi altele) şi
în afara ţării: Austria, Germania, Belgia, Olanda.
Sufletul meu preamăreşte pe Domnul pentru fiecare călătorie şi lucrare
săvârşită, pentru fiecare biserică şi pentru fiecare suflet întâlnit.
Mulţumesc iarăşi din toată inima Domnului pentru miile şi miile de slujitori
pe care Îi are în bisericile din ţara noastră, şi în bisericile răspândite în afara ţării,
până la marginile pământului.
Un slujitor al Bisericii lui Hristos, foarte drag şi scump inimii mele, mi-a spus
printre altele, şi cuvântul acesta important: „Ani de-a rândul am fost înşelat de
afirmaţia pe care a făcut-o în repetate rânduri un coleg de slujbă, care spunea că la
Dumnezeu nu cantitatea contează, ci calitatea. De câte ori auzeam cuvântul acesta,
mi se inducea în minte gândul că eu sigur sunt între cei de calitate. Într-o zi,
Dumnezeu s-a îndurat de mine şi m-a adus la adevăr şi în privinţa aceasta,
întrebându-mă: „Ce crezi că ar gândi şi ar spune oamenii despre tine dacă ţi-ar
cunoaşte trecutul vieţii, şi mai ales lucrurile care ţin de partea intimă a vieţii?” Mam pocăit de atitudinea mea greşită, de păcatul judecăţii şi al deosebirilor, săvârşit în
inima mea, şi am înţeles că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi cei ce vin la biserică, şi
voieşte mântuirea tuturor oamenilor: „care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi
să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:4) Am înţeles că trebuie să le slujesc
tuturor cu aceeaşi dragoste care nădăjduieşte totul. Am înţeles cu nu avem nici unul
dintre noi nici o vrednicie înaintea Domnului, căci toţi am păcătuit şi suntem lipsiţi
de slava lui Dumnezeu. Şi dacă avem ceva, dacă suntem ceva, şi dacă facem ceva
este numai şi numai harul lui Dumnezeu.”
Dumnezeu îi iubeşte şi pe cei slabi ca şi pe cei tari cu aceeaşi dorinţă şi
gelozie de mântuire. Fiecare om este creatura mâinilor lui Dumnezeu, şi fiecare om
are mare preţ în ochii Domnului.
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Inspirat de Duhul Sfânt, patriarhul David spune: „Nu-Ţi aduce aminte de
greşelile din tinereţea mea, nici de fărădelegile mele; ci adu-Ţi aminte de mine,
după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!”(Psalmul 25:7)
Slujitorii Bisericii trebuie să nădăjduiască mântuirea pentru toţi membri
bisericii, aşa cum o nădăjduiesc pentru ei şi casele lor, şi să le slujească tuturor cu
inimă bună.
Un cuvânt al Domnului poate schimba viaţa unui om pentru totdeauna.
Când foloseşti Numele lui Isus se deschide cerul, rugăciunea în Numele lui
Isus este ascultată. Numele lui Isus este cheia. „În ziua aceea, nu Mă veţi mai
întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în
Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi
căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 16:23-24)
Acest cuvânt, Numele Domnului Isus ne este suficient toată viaţa.
Armata unui popor se află sub comanda unui general, şi numele generalului
este peste întreaga armată.
Peste armata lui Hristos, peste ostaşii Domnului, se află Numele Domnului
nostru Isus Hristos.
Apostolul Pavel a fost ales ca să ducă Numele Domnului, aceasta este şi
însărcinarea noastră: „…să ducă Numele Meu…”(Fapte 9:15)
Creştinii din toată lumea sunt un popor rânduit să poarte Numele Domnului:
„..ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele.” (Fapte 15:14)
Isus este cel mare dar pe care Tatăl ceresc L-a făcut omenirii.
Sângele lui Isus este cel mai mare preţ plătit pentru mântuirea noastră.
Legea lui Hristos este mult mai grea decât Legea lui Moise, dar ea poate fi
împlinită în chip minunat prin harul lui Hristos.
Să alergăm aşadar plini de încredere la tronul scaunului de har, şi să ne
împlinim cu destoinicie lucrarea la care am fost chemaţi.
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;” (Ioan 1:12)
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Înţelegem deci că nu este meritul şi vrednicia omului, ci este numai şi numai
harul lui Dumnezeu. „Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui
Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!” (2 Petru 1:2)
În umblarea mea prin lume,
Prin ispitele haine,
Peste tot, Isuse Doamne,
Numai harul Tău mă ţine!...
/: Numai harul, numai harul
Mă păstrează ne'ncetat!
El mă face, el mă ţine
Credincios cu-adevărat!... :/
Pe cărarea curăţiei
Şi în lupta spre mai bine,
Să mă ţin, nu pot ci-ntruna
Numai harul Tău mă ţine! ...
În lucrarea Ta preasfântă,
Unde m-ai chemat pe mine,
Cât e de puţină roadă!...
Numai harul Tău mă ţine!
Când aş vrea s-ascult Cuvântul,
Să-mplinesc cum se cuvine,
Văd cum totu-mi stă-mpotrivă Numai harul Tău mă ţine!...
Orişicând şi-n orice stare,
Doamne, îndrăznesc la Tine;
Şi-n cădere şi-n 'nălţare,
Numai harul Tău mă ţine!...
de N. Moldoveanu
În umilinţă şi cu dragoste,
Ioan Panican
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