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Predică la Radio Luxemburg(8) 

 

Octombrie 1969 

 

Cel ce va birui - Roada Duhului 

 

Stimaţi ascultători. Vă salut din inimă în scumpul Nume al Domnului 

Isus cu cuvântul din Apocalipsa 21:7: “Cel ce va birui, va moşteni aceste 

lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu.” 

 Astăzi doresc să vorbesc îndeosebi despre cele patru cuvinte: ”Cel ce 

va birui.” (În traducerea germană sunt doar trei cuvinte). Domnul le-a dat 

biruitorilor făgăduinţe minunate în toate cele şapte scrisori către cele şapte 

Biserici. Întrebarea noastră este: “cum putem să devenim biruitori?”  

Pentru aceasta doresc să citesc un Cuvânt din Apocalipsa 12:11: “Ei l-

au biruit prin Sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor.” Poate birui 

doar acela care se supune total sub puterea Sângelui, acela care foloseşte 

Cuvântul lui Dumnezeu ca mărturie a lui, ca o armă pentru a-l învinge pe 

duşman. Însuşi Domnul l-a întâmpinat întotdeauna pe diavolul doar cu 

Cuvântul şi l-a învins cu acest Cuvânt.  

Dar noi trebuie să fim în Cuvânt atunci când dorim să folosim 

autoritatea Cuvântului în toată mărimea lui. Mulţi se predau sub acoperirea  

scumpului Sânge al Mielului lui Dumnezeu, dar nu se predau într-o ascultare 

totală a Sfintei Scripturi. Aici este motivul neputinţei, al slăbiciunii şi 

înfrângerea Bisericii Domnului de astăzi. Este scris: “Ei l-au biruit prin 

Sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor.” 

Este pusă această temelie în viaţa noastră de credinţă? Cine  sunt acei 

ce au fost stropiţi  cu Sângele Legământului? Doar acei care au făgăduit să 

împlinească toate cuvintele Legământului. Ei au fost sub acoperirea Sângelui 

şi pentru ei a fost valabil Cuvântul Domnului. Tot aşa şi acum: sub 

acoperirea Sângelui Domnului stau doar acei care împlinesc toate 

Cuvintele Noului Legământ prin ascultare.  

La Dumnezeu nu există un har ieftin, preţul pentru răscumpărarea 

noastră a fost cel mai mare şi mai scump. Aşa cere Dumnezeu o dăruire 

completă şi o ascultare totală a Cuvântului Său. Cine rămâne în neascultare 

este încă sub blestem. Doar cine stă în ascultare, este sub binecuvântare. Tot 

Cuvântul lui Dumnezeu  trebuie să fie mărturia noastră. 
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 Ascultarea pe care Dumnezeu a lucrat-o în noi, dorinţa de a înfăptui 

totul, ne va aduce cu siguranţă acolo încât să fim învingători şi biruitori. 

Temelia biruinţei noastre este biruinţa Domnului Isus Hristos pe Golgota. 

Baza învingerii noastre este faptul că El a învins deja pentru noi. 

 În ultima scrisoare, Domnul adresează a lor Săi următoarele cuvinte: 

“Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, 

după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de 

domnie.”  Taina este în cuvintele ”Cine va birui, după cum şi Eu am 

biruit.” În El, duşmanul nu a avut nici  cea mai mică posibilitate să adauge 

ceva. El a fost Cuvântul devenit  trup; în El şi prin El s-au împlinit toate 

Scripturile care se refereau la El. 

Se poate spune: naşterea Lui, viaţa Lui, lucrarea Lui, moartea Lui, 

învierea şi înălţarea Lui la cer, da, totul a fost conform Scripturii. Astfel 

duşmanul nu a avut vreo posibilitate să-l aducă la cădere. Doar dacă am trăit 

o naştere din nou biblică, din Dumnezeu şi ne ordonăm viaţa noastră după 

Cuvântul lui Dumnezeu, putem să devenim şi noi biruitori. 

În 1Ioan 5:4 scrie: "Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruie 

lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii, este credinţa noastră.” (În 

traducerea germană este scris:” iar aceasta este puterea biruinţei care a biruit 

lumea, credinţa noastră.”) Cine este născut din Dumnezeu, în acela este 

viaţa lui Dumnezeu. 

Domnul Isus i-a zis lui Nicodim: ”Ce este născut din carne este carne 

şi ce este născut din Duh este duh.” Aşa cum pământeşte, purtăm însuşirile 

şi înclinaţiile părinţilor noştri, tot aşa purtăm noi acum duhovniceşte, 

calităţile Tatălui nostru ceresc. Toate aceste calităţi au fost descoperite în 

Isus Hristos şi sunt de găsit în aceia care, de la Golgota încoace, sunt născuţi 

din Dumnezeu. 

Un om al lui Dumnezeu este şi a devenit prin Duhul o făptură nouă şi 

conform Galateni 5:22-23, roadele Duhului se descoperă fără silinţă proprie. 

Un om născut din nou, înnoit, nu poate avea roade rele, Galateni5:16. Noi 

putem să ne uităm în oglinda Cuvântului şi să ne verificăm înaintea Feţei lui 

Dumnezeu. 

În Apocalipsa 5:5 este scris: "Iată că Leul din seminţia lui Iuda, 

Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale 

ei.” Prin îngerul şi mesagerul timpului respectiv, a fost spus în fiecare epocă 

Cuvântul potrivit pentru poporul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt descoperit a 
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fost primit doar de aceia care aparţin de gloata biruitorilor. Ceilalţi nu au 

primit Cuvântul. 

Biruinţa atârnă împreună de ascultarea Cuvântului. De aceea este dată 

avertizarea la sfârşitul fiecărei scrieri către Biserici: “Cine are urechi să 

asculte ce zice Bisericilor Duhul” şi “celui ce va birui.” Poate să asculte 

doar acela căruia Domnul i-a deschis urechea pentru aceasta. Să biruiască 

poate doar acela care acceptă Cuvântul lui Dumnezeu! 

“Cel ce va birui, va moşteni toate aceste lucruri.” Aceste cuvinte i-au 

preocupat pe copiii lui Dumnezeu de când au fost scrise. Este dorinţa tuturor 

credincioşilor ca să ajungă la ţintă. Făgăduinţa în fiecare epocă este adresată 

doar biruitorilor. 

În fiecare epocă a Bisericii sunt două grupuri. Unii vor avea parte de 

prima înviere iar ceilalţi de a doua înviere. Unii sunt aleşi, ceilalţi sunt doar 

chemaţi. Este adevărat, nu mai este  departe ceasul când Domnul Îşi va 

trimite îngerii Săi pentru a-i aduna pe aleşii Lui din cele patru colţuri ale 

pământului. Doar dacă ne este arătat prin Cuvântul lui Dumnezeu ceea ce 

are de spus Domnul către poporul Său în acest timp, putem s-o acceptăm şi 

s-o împlinim prin ascultare. Pentru că Dumnezeu foloseşte întotdeauna 

oameni prin care vorbeşte, trebuie să dăm atenţie şi să nu facem aceeaşi 

greşeală pe care au făcut-o fraţii din timpul lui Moise, când s-au ridicat 

împotriva lui şi i-au reproşat că “şi-a luat prea mult de partea lui.” Ei au 

păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi au fost loviţi de judecată. Dacă Domnul 

Isus vine jos într-un Stâlp de foc şi vorbeşte unui om, atunci decizia este 

deja luată pentru cel ce este ales de către El, ca unealtă a Lui. 

Domnul a lăsat şi în timpul nostru ca acest Cuvânt al Lui să răsune pe 

tot pământul. Cine primeşte Cuvântul şi face din acest Cuvânt mărturia lui 

personală şi se supune sub Sângele Mielului, acela va birui. În fiecare epocă 

a timpului, oamenii puteau să creadă doar ceea ce Dumnezeu le-a vestit prin 

mesagerul trimis de El. 

Dumnezeu nu ne va face răspunzători faţă de ceea ce s-a predicat în 

trecut, ci pentru ceea ce am făcut noi cu acest Cuvânt al Lui, descoperit în 

acest timp. Noi suntem mlădiţe în Viţa care este Isus Hristos, dar în Ioan 15 

scrie: “Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie.” 

Închipuiţi-vă, să fii o mlădiţă în viţă şi totuşi să fii tăiat, pentru că nu a fost 

adusă roada!! Dar orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţă ca să aducă şi 
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mai multă roadă. Dumnezeu, Tatăl nostru, caută roade la mlădiţe, roada 

Cuvântului şi a Duhului Său. Va găsi El roade la noi? 

 Stimaţi ascultători! Cum putem să ştim dacă suntem sau nu mlădiţe 

purtătoare de roade? Doar dacă ne luăm unitatea de măsură a lui Dumnezeu. 

Toţi cei care au primit lucrarea lui Dumnezeu în timpul lor, au adus la 

suprafaţă roadele vieţii lui Dumnezeu. Dar cine refuză lucrarea Duhului şi 

nu primeşte Cuvântul descoperit de Dumnezeu, acela se usucă. Acesta este 

un Cuvânt foarte serios! 

Noi să primim ceea ce ne dăruieşte Dumnezeu prin har şi să credem 

din toată inima Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Să nu rămânem mai 

departe în închisorile organizaţiilor, ci să ascultăm chemarea lui Dumnezeu 

care ne este dată prin cuvintele: ”Iată Eu stau la uşă şi bat.” Şi în această 

clipă bate Dumnezeu, Domnul, într-o formă pătrunzătoare la inima 

dumneavoastră. Să găsiţi har în Faţa lui  Sfântă şi să vă puteţi apleca sub 

mâna Sa puternică. Atunci veţi fi şi dumneavoastră binecuvântat şi veţi fi un  

biruitor. 

Dorim să ne rugăm. 

Doamne Dumnezeul nostru, dăruieşte har, ca toţi cei care au auzit 

acum Cuvântul Tău, să nu trăiască indiferenţi mai departe, ci să se cerceteze 

în Faţa Ta, să se plece sub Mâna Ta puternică şi să asculte ceea ce spune 

Duhul Bisericilor, pentru ca şi ei să poată birui prin sângele Mielului. Noi 

mulţumim din toată inima, în Numele lui Isus.                                                 

 
                                        Amin! 


