
Cassian Lup 

Psalmul 34:4 
"Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate 
temerile mele."  
 

Îmi aduc aminte cum stăteam la biroul din camera 

părinților mei. Aveam vreo 16 ani și știam ce înseamnă viața 

duplicitară. În seara aceea ceva era diferit. În seara aceea știam 

că nu mai trebuie să ascund ce-i în inima mea, pentru că în 

inima mea era Ceva ce merita dat mai departe.  

Acum 6 ani am hotărât să trăiesc cu tot ce sunt pentru Dumnezeu, o hotărâre pe care, deși nu 

am trăit-o la maxim în fiecare moment, am început să o înțeleg în fiecare zi tot mai adânc. Am început să 

o las să mă schimbe... și pe măsură ce trec zilele tot mai tare arde în mine realitatea că suprafața nu e de 

ajuns. 

Crescând ca și copil în Deva, mergeam de multe ori cu fratele meu la unchiul și mătușa noastră. 

Tot timpul prima întrebare era "Cum stați cu fetele și cu pocăința?" Peste primul subiect voi trece mai 

repede, pentru că e influenţat în totalitate de cel de-al doilea. :) De fapt, totul e influențat de cel de-al 

doilea, lucru pe care l-am învățat mai târziu și pe care îl aprofundez și îl trăiesc acum. Seara despre care 

povesteam e atât de importantă tocmai din cauza că răspunsul meu la întrebarea lor se schimbase... Am 

înțeles că imaginea adevărată a inimii și vieții mele e una pe care nu puteam s-o împart cu ceilalți. Am 

înțeles că trăiam prin compromisuri și că încercam să-mi sting vocea conștiintei cu minciuni. Am înțeles 

că am nevoie de o soluție la starea mea și am înțeles că singura soluție reală, permanenta și definitivă e 

jertfa Domnului Isus. Jertfa Lui era singura care putea să facă suportabilă vocea conștiintei luând 

păcatele mele și punându-le asupra Domnului Isus, mai mult, era singura care putea să îi dea un Nume și 

să o pună în fruntea vieții mele.  

Teama venea din răspunsul la întrebarea unchiului meu... teamă pe care o ai când te simți 

încolțit și știi că ai ceva de ascuns. Teama că nu ești liber ca și persoana care îți pune întrebarea. Teama a 

dispărut în momentul în care înăuntru era Schimbarea constantă și era Speranța.  

Tu cum stai cu fetele/băieții și cu pocăința?  

Ioan 14:12  
"Vă spun că, într-adevăr, cel care crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu - și va face lucrări 
mai mari, pentru că Eu mă duc la Tatăl și voi face orice veți cere în Numele Meu, pentru ca Tatăl să fie 
glorificat în Fiul."  
 

Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la Revoluția din Decembrie '89, un subiect fascinant atât 

prin întâmplările pe care le ascunde acea dată, cât și prin impactul auzit în glasul vieților românilor de-a 

lungul acestei perioade. Creștinii reali au fost încercați crunt în timpul Comunismului. O expresie pe care 



o văd reală este "Creștinismul înflorește sub persecuție." Și cred că persecuția ia mai multe forme decât 

poate să-i dea Comunismul. Cred că nu avem nevoie de Comunism ca să trăim un creștinism real și cred 

că nu avem nevoie de persecuția Comunismului ca să ne aducem aminte cine suntem și pentru ce trăim. 

Cred că tortura ar trebui să fie pentru noi mediocritatea, 'caldicel'-itatea ar trebui să fie viața duplicitară 

și diferențele între Ioan 14:12 și azi.  

Chiar după Revoluție, o multitudine de misionari cu resurse spirituale și materiale au năvălit în 

România. Au ajutat mult și suntem recunoscători pentru că s-au lăsat folosiți. Problema apare în 

momentul în care, de-a lungul celor 20 de ani, noi, românii, ne-am obișnuit să primim, cu toate că 

România s-a schimbat. Și problema se vede în faptul că nu “ne vedem” apți pentru a face lucruri mari. 

Cum rămâne cu Ioan 14:12? Cum rămâne cu vorbele Domnului Isus? Cum rămâne cu voia Lui pentru 

fiecare din noi? Cum rămâne cu ascultarea? Cum rămâne cu curăția în care trăim ca să auzim voia Lui în 

dreptul nostru? Suntem gata să vărsăm mirul pe picioarele Lui chiar dacă asta ne costă un an de muncă?  

Nu vreau să zic că ascultarea voii Lui e Africa în vara asta. Vreau să zic că Africa s-ar putea să fie 

un pas mic în planul pe care-L are El cu viața mea. Deocamdată, tot ce văd sunt ziduri care cad, idei care 

se nasc și pasiuni care înfloresc. Văd că aș vrea să ating pe oamenii din jurul meu cumva, dar îmi dau 

seama că dacă nu sunt împlinirea lui Ioan 14:12 lucrul ăsta nu se poate întâmplă. Vrem să câștigăm 

România și lumea ca să o facem un set de oameni care merg la biserică sau vrem să aducem lumea la o 

viață personală cu Christos, unde biserica sunt oamenii care trăiesc în lume?  

Africa nu e lucrul mare pe care am nevoie să îl fac că să pot să merg să stau de vorba cu oamenii. 

Africa e o lecție de trăire prin credința și de umblat cu Domnul. Și dacă merg acolo să învăț să fac asta e 

în zadar. Merg acolo pentru că vreau să mut umblarea la un nivel mai adânc, mai real.  

Merg acolo pentru că vreau să fiu împlinirea lui Ioan 14:12. Pot fi asta și acasă? Categoric. Și 

dacă nu sunt asta înainte ce plec și după ce vin, atunci degeaba merg.  

Vreau să fiu împlinirea lui Ioan 14:12.  

Și înțeleg că Africa ar fi un pas în drumul spre destinație.  

Perii albi aduc experiență vieții pe pământ, dar vârsta spirituală nu se măsoară în timp.  

Matei 6:19  
"Nu va strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții; ci 
strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură."  


