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INTRODUCERE

Nicio altă temă nu a fost mai importantă pentru dr. A. W. Tozer 
decât prezența lui Dumnezeu, și anume prezența manifestă și 
tangibilă a lui Dumnezeu. Tema aceasta i-a dominat lucrarea 

și viața. Un prieten de-al său mi-a povestit o întâmplare care arată 
tocmai acest lucru.

Într-o vară, Tozer vorbea la o serie de întruniri ținute în aer liber. 
El predica frecvent la întruniri în aer liber în toată țara. În anii aceia, 
Tozer era un vorbitor foarte popular la asemenea întruniri, în campusuri 
studențești și biserici.

Într-una din zilele acelei serii de întruniri, dr. Tozer era programat 
să predice la slujba de seară de la ora șapte. La șapte, ia-l de unde nu-i. 
Slujba începuse, dar organizatorii au presupus că probabil își va face 
în cele din urmă apariția, chiar dacă cu întârziere, însă la timp pentru 
a predica.

Timpul a trecut, dar Tozer nu a mai venit, astfel că a fost nevoie ca 
altcineva să intervină în ultimul moment pentru a predica.

A doua zi de dimineață, prietenul meu a dat nas în nas cu dr. Tozer și 
l-a întrebat: „Unde ai fost aseară? Te-am așteptat să predici.“

Privindu-l, Tozer a spus liniștit: „Aseară am avut o întâlnire mai 
importantă.“

După o vreme, prietenul meu a aflat ce se întâmplase de fapt. După 



8

prânz, dr. Tozer îngenunchease pentru a se ruga și a I se închina lui 
Dumnezeu. S-a abandonat în prezența lui Dumnezeu, pierzând astfel 
orice noțiune a timpului.

I
Tozer era foarte îngrijorat de faptul că, deși cele mai multe biserici 

pe care le cunoștea credeau în prezența lui Dumnezeu, puține și 
cunoșteau prin trăire această prezență. Diferența este mare. A fi în 
prezența manifestă a lui Dumnezeu este un lucru ce nu poate fi egalat 
de nimeni și de nimic.

Unul din evenimentele biblice preferate ale lui Tozer este cel în care 
Moise s-a aflat înaintea rugului aprins. Tozer era extrem de fascinat de 
ceea ce a trăit Moise acolo. Credința lui era că ceea ce a trăit Moise 
acolo, pe acel munte, este posibil și pentru noi în ziua de azi. Desigur, 
nu în același mod, dar și noi Îl putem cunoaște pe același Dumnezeu pe 
care L-a cunoscut Moise.

Pentru Tozer, una din cele mai importante consecințe ale cu-
noașterii prin trăire a prezenței lui Dumnezeu este separarea cate-
gorică a credinciosului de lume. Tozer a avertizat cu ardoare că nu 
trebuie să se permită pătrunderea culturii în biserică. Gândiți-vă 
la întâmplarea cu Șadrac, Meșac, Abed-Nego și cuptorul încins. 
Împăratul Nebucadnețar nu a avut nimic împotrivă ca ei să I se 
închine lui Iehova, câtă vreme se închinau și împăratului și idolului 
său. Ce rău putea fi în asta?

Asta auzim și noi în ziua de azi, că trebuie să aducem lumea în 
biserică pentru a putea „câștiga“ lumea pentru Hristos. Însă Tozer ar 
susține că nu asta spune Scriptura. Biserica trebuie să iasă în lume și să 
proclame Evanghelia lui Isus Hristos.

Trăirea prezenței manifeste a lui Dumnezeu ne face capabili să 
mergem în lume și să o evanghelizăm. Ea ne face capabili și să ne 
separăm de lume și să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum Își dorește 
El să I ne închinăm.

Un lucru pe care îl accentuează Tozer este acela că noi nu putem 
hotărî cum să ne închinăm lui Dumnezeu. Nu există opțiuni în această 
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privință. Ori I ne închinăm lui Dumnezeu așa cum vrea El, ori nu I ne 
închinăm deloc.

După ce L-am descoperit pe Dumnezeu și L-am cunoscut, nimic 
altceva nu ne mai satisface. Acesta e un lucru bun.

Lăsați ca această carte să vă conducă sus, pe munte, unde rugul 
aprins înseamnă să-L cunoașteți pe Dumnezeu în plinătatea Sa.

Dr. James L. Snyder
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CAPITOLUL 1

Moise la                         
rugul aprins

Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această 
vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul.“ 

—EXODUL 3:3

Milostive Tată ceresc, să vin în prezenţa Ta este marea 
bucurie a vieţii mele. Tată, în prezenţa Ta descopăr cu 
adevărat cum mă vezi și ce gândești despre mine. Amin.
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O învățătoare de școală duminicală preda o lecție despre Moise 
la rugul aprins. Iată ce le-a spus ea copiilor: „Moise era un 
mare om de știință. Un om cu un bun spirit de observație. 

Când a văzut el focul arzând în rug, spiritul său științific s-a trezit și 
Moise a spus: «Ia să mă duc eu să examinez lucrul acesta.»“

Nimic nu poate fi mai greșit decât un astfel de mod de a relata 
evenimentul acela. Este adevărat că la început Moise s-a întrebat de 
ce focul nu mistuia rugul, dar în această carte eu nu voi apela la 
filozofie sau psihologie în încercarea de a înțelege ce s-a întâmplat cu 
Moise la rugul aprins. Lucrul acesta nu poate fi înțeles și nici explicat 
din niciun punct de vedere omenesc.

În cartea aceasta, totul se va axa pe teologie. Ce vreau să spun 
prin teologie este pur și simplu teo, adică „Dumnezeu,“ și ologie, 
adică „studiu.“ Așadar este vorba despre studiul lui Dumnezeu. 
Vreau să-L studiez pe Dumnezeu în cadrul în care vrea El să-L 
studiez. Nu voi căuta să transmit ce înțeleg eu, căci înțelegerea 
mea omenească este supusă greșelii. Vreau ca voi să cunoașteți 
focul prezenței lui Dumnezeu. Nu va fi la fel cum l-a cunoscut 
Moise, dar și voi și eu putem cunoaște prezența manifestă a lui 
Dumnezeu.

I
În afară de Domnul Isus Hristos, aș spune că Moise este persoana 

cea mai cunoscută din Biblie și din istoria bisericii. Nimeni nu are 
acreditări mai înalte decât a avut el.

Ceea ce vom cerceta în această carte este cum și-a descoperit Moise 
identitatea la rugul aprins și cum i-a afectat asta viața.

Sunt sigur că focul nu era ceva rar în munți. Ce a avut deosebit acel 
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FOCUL PREZENȚEI LUI DUMNEZEU

rug de l-a făcut pe Moise să îngenuncheze, descoperindu-i astfel nu 
numai pe Dumnezeu, ci și propria identitate?

Când s-a apropiat de rugul aprins, Moise avea optzeci de ani (Fapte 
7). Dacă vă aduceți aminte de viața sa, el și-a petrecuți primii patruzeci 
de ani ai vieții în Egipt, unde a ajuns să ocupe cea mai înaltă funcție de 
conducere. Avea un viitor strălucit acolo. Poate că în cele din urmă ar fi 
ajuns să ocupe chiar tronul lui faraon. Însă la vârsta de patruzeci de ani, 
după ce a omorât un egiptean care lovise un sclav evreu, a fugit în munți.

Când citesc această întâmplare, nici nu-mi pot imagina cât de derutat 
va fi fost Moise. El credea că-și va putea ajuta poporul, pe israeliți. A 
eșuat însă în acest demers, așa că a fugit să se ascundă, crezând că s-a 
zis cu viața lui. Dar în timp ce se ascundea, și-a găsit identitatea.

Și eu în viața mea am observat de multe ori că Dumnezeu mă lasă să 
merg într-o anumită direcție care nu îmi place în mod deosebit, pentru 
că El are o intenție mai înaltă pentru mine. Dumnezeu nu putea face în 
Moise ceea ce trebuia făcut câtă vreme acesta se afla în Egipt. A fost 
nevoie ca Moise să trăiască patruzeci de ani în munți pentru ca Dumnezeu 
să-l curețe de influența Egiptului și să-l pregătească pentru ceea ce urma.

Mi-ar plăcea să stau de vorbă cu Moise într-o seară, în munți. Probabil 
că după câțiva ani amintirile din Egipt au început să se estompeze. Dar 
îmi închipui că, atunci când stătea afară în noaptea luminată de stele, 
începea să creadă că nu are niciun scop în viață.

De câte ori nu ajungem și noi în astfel de momente de descurajare? 
Facem tot ce putem, dar nimic nu ne iese. Ajungem să credem că 
s-a terminat cu noi și că nu mai avem niciun scop în viață. Însă la 
momentul și în locul potrivit, Dumnezeu deschide o ușă care până 
atunci poate a trecut neobservată. Eu numesc lucrul acesta o experiență 
transformatoare.

Primii optzeci de ani din viața sa l-au pregătit și l-au dus pe Moise 
la experiența rugului aprins, care nu a schimbat doar viața lui, ci toată 
istoria.

Moise a fost un om bun în multe privințe. Cred că viața lui de până 
atunci oglindește viața multor creștini de azi. Încercăm să înfăptuim 
lucruri pentru a-I face pe plac Domnului și mare parte din ceea ce 
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Moise la rugul aprins

facem se termină în eșec. Apoi vine o perioadă lungă și aridă, când 
credem că nimic nu se mai poate întâmpla și că Dumnezeu nu ne poate 
folosi. Credem că am ajuns la etapa de pensionare în viață.

În general noi suntem oameni buni, fără doar și poate, și încercăm 
să facem lucruri bune. Așa cum Moise dorea cu pasiune să se pună în 
slujba poporului, creștinii de astăzi au o pasiune similară pentru a sluji. 
Vedem asta peste tot în jurul nostru. Însă problema lui Moise era că nu-L 
cunoștea pe Dumnezeu și nu știa cum voia Dumnezeu ca el să slujească. 
Acesta este aspectul esențial aici. Nu este suficient să faci lucruri bune. 
În fond oricine poate face lucruri bune, inclusiv necreștinii și ateii.

Ceea ce contează nu e ceea ce faci, ci cine lucrează prin tine.
La rugul aprins, Moise a avut parte de o transformare și pentru prima 

dată și-a descoperit adevărata identitate. Primii optzeci de ani trecuseră 
și serviseră doar ca pregătire pentru ceea ce urma să se întâmple.

Și acesta este exact lucrul prin care trebuie să treacă creștinii de 
astăzi: să vină în fața acelui rug aprins și să-și descopere identitatea din 
perspectiva lui Dumnezeu.

Orice om își are visele lui cu privire la ce vrea să facă, dar aceste 
vise pornesc de la punctul omenesc de vedere, care este limitat. O, cum 
ni s-ar schimba viața dacă am avea o perspectivă veșnică! Cum ni s-ar 
schimba viața, dacă ne-am vedea prin ochii lui Dumnezeu!

Timp de patruzeci de ani, Moise a trăit în munți, având grijă de oi. 
Nici nu-mi pot imagina cât era de plictisit. La urma urmelor, era un om 
care profitase de tot ce avusese de oferit civilizația înaltă a Egiptului 
din vremea aceea. Însă acum se afla îngrijitor la oi, părând a nu face 
nimic cu adevărat important an după an, zeci de ani la rând. Gândiți-vă 
un moment: dacă ar fi murit la șaptezeci și nouă de ani, nimeni n-ar fi 
auzit de el, nimeni n-ar fi știut nimic despre el azi.

Lucrul care îmi trezește interesul în povestea lui Moise este că 
momentul lui Dumnezeu nu este niciodată momentul meu, iar locul 
de întâlnire ales de Dumnezeu nu este niciodată unul pe care l-aș alege 
eu. Moise a trebuit să I se supună lui Dumnezeu în toate privințele. A 
trebuit să renunțe la tot și să-și lase chiar și poporul în urmă. Această 
dedicare L-a făcut pe Dumnezeu să-l aducă la rugul aprins.


