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PREFAȚĂ 

 Doresc tuturor celor ce vor asculta sau vor citi predici din acest volum să se bucure de 
experiența preconizată de înțeleptul Solomon în Proverbe 16,20: „Cine cugetă la 
Cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit.”  Aveți aici 
cincizeci de predici din Cuvântul lui Dumnezeu, iar cugetarea la acest Cuvânt asigură 
fericirea.  Nu doar cugetarea, ci și încrederea în Domnul.  Cugetare la Cuvântul Său, 
încredere în Cel care a dat acest Cuvânt.   

  

 Apropierea de Sfintele Scripturi înseamnă apropiere de Autorul lor nevăzut și etern, dar 
această apropiere necesită credință: „Și fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți 
Lui!  Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că-i răsplătește pe 
cei ce-L caută” (Evr 11,6).  Credință în ce?  Întâi, credință în existența Lui, apoi credință 
în împlinirea cu credincioșie a planurilor Sale pentru cei care-L ascultă.  Credință în 
existența lui Dumnezeu; din acest punct de vedere, există trei categorii de oameni: ateii, 
agnosticii, credincioșii.  Credincioșii acceptă cu bucurie și cultivă credința în Dumnezeu.  
Agnosticii zic că nu putem ști dacă El există sau nu.  Ateii declară ferm și țanțoș: „Nu 
există Dumnezeu!” 

  

 Să presupunem că există undeva o pădure de circa un kilometru pătrat.  Parchez mașina 
undeva la margine și intru în pădure ca să caut ciuperci.  Umblu pe suprafața de un 
hectar și nu găsesc, apoi plec dezamăgit.  Pot declara că în acea pădure nu există 
ciuperci?  O pot face, dar ar fi absurd.  De ce?  Pentru că nu am fost în toată pădurea.  
Zona cercetată de mine, de un hectar, este doar un procent din toată suprafața de un 
kilometru pătrat.  Dar celelalte nouăzeci și nouă de procente?  Pot să zic: „În porțiunea 
unde am căutat, nu există ciuperci.”  Dar și atunci pot fi greșit.  M-am uitat bine?  Am 
fost numai eu.  Dacă ar fi un grup de cercetători, precizia ar fi mai mare, deși răspunsul 
prudent ar fi: „Nu am găsit.”  În loc de: „Nu există.” 

  

 Altfel pusă problema.  În urma căutării mele pe un hectar, găsesc câteva ciuperci.  Pot 
atunci să spun: „În această pădure există ciuperci”?  Bineînțeles că da, chiar dacă sunt 
numai acelea.  Observați?  E mai ușor să dovedești că există ceva decât că nu există.  Ca 
să zici cu siguranță că nu există ceva, trebuie să verifici cu sârguință și în mod complet 
toată zona în discuție.  Și să nu fii singurul care face lucrul acesta.  Cum poate cineva 
atunci să spună că nu există Dumnezeu, fără să fi căutat în tot universul și nu numai el?  
Dar chiar atunci, trebuie să fie admisă posibilitatea erorii, a neatenției, cum și că poate fi 
și un nivel de existență imperceptibil cu simțurile omenești.  Până acum vreo două sute 
de ani, undele electromagnetice n-au existat!  Nici microbii!  Chiar așa?   
  

 Dar cum putem ști că există Dumnezeu?  Mii de martori au vorbit cu El și ne-au lăsat 
mărturii scrise: Moise, David, Isaia, Daniel, Pavel, Ioan etc.  Nu ajung mii?  Atunci 
milioane.  Pentru că existența lui Dumnezeu poate fi percepută prin comuniune și 
experiență.  Dacă la telefon răspunde cineva, atunci există cineva la capătul celălalt al 
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firului.  Ne rugăm și ni se răspunde.  În mod miraculor.  Acestea nu sunt povești, ci sunt 
experiențe palpabile, făcute de milioane și milioane de indivizi. 

  

 Încredere în Dumnezeu.  Se dobândește treptat.  Dar încrederea în Cuvântul Său?  Tot 
așa.  El trebuie citit, studiat, verificat, practicat.  „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va 
ajunge să cunoască” a zis Isus în Ioan 7,17.  Citiți Cuvântul inspirat și veți fi fericiți.  
Ascultați glasul lui Dumnezeu pe calea aceasta și veți realiza experiențe imposibile pe 
alte căi.  Putem înțelege totul din acest Cuvânt?  Hotărât că nu!  „Lucrurile ascunse sunt 
ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale 
copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia” (Deut 29,29).  Deci, 
în Biblie există lucruri descoperite și lucruri nedescoperite, descifrate și nedescifrate.  
Dar de ce le mai citim pe toate?  Pentru că avem nevoie de ele.  Ce înțelege un prunc din 
chimia laptelui?  Nimic, dar e bine să fie hrănit cu el.  Noi folosim aparate electronice pe 
care nu le înțelegem, dar le folosim.  Cuvântul lui Dumnezeu e lumină, e hrană, e 
mângâiere, e putere, e binecuvântare.  Înțeles sau neînțeles. 

  

 Spiritul Profetic ne vorbește astfel despre descifrabilitatea sau nedescifrabilitatea 
cuvintelor din Biblie: „Nu avem niciun motiv să ne îndoim de Cuvântul lui Dumnezeu 
pentru că nu putem înţelege tainele providenţei Sale.  În lumea naturală, noi suntem 
încontinuu înconjuraţi de minuni dincolo de priceperea noastră.  Să fim atunci surprinşi 
că găsim şi în lumea spirituală mistere pe care nu le putem pătrunde?  Dificultatea stă 
numai în slăbiciunea şi îngustimea minţii omeneşti.”  (Education/Educaţie, pagina 170).  
„Misterele Bibliei, departe de a fi un argument împotriva ei, sunt printre cele mai 
puternice dovezi ale inspiraţiei ei divine.  Dacă n-ar conţine nimic altceva despre 
Dumnezeu decât ce putem înţelege noi, dacă măreţia şi maiestatea Sa ar putea fi 
pricepute de minţi mărginite, atunci Biblia nu ar purta, ca acum, dovada fără greş a 
originii ei divine.  Măreţia temelor ei ar trebui să inspire credinţă în ea ca fiind Cuvântul 
lui Dumnezeu.”  (Ibid., pagina 170) 
  

 Am intitulat volumul acesta așa cum ați observat: „Explicite și implicite.”  Lucrurile din 
Scripturi care sunt descoperite, explicate, adică explicite, sunt pentru gândirea și 
conversația noastră; pe cele nedescoperite, neexplicate, neexplicite, adică implicite, le 
includem, le cuprindem, le acceptăm prin credință, ne bazăm pe ele.  Pe toate.  În acest 
volum apar predici doctrinare, adică predici care se ocupă de  învățăturile fundamentale 
ale Sfintelor Scripturi, cum și altele, care abordează diverse teme spirituale și 
devoționale.       

 Aşa cum am explicat deja în primele patru volume, la sugestia Uniunii de Biserici din 
Republica Moldova, am sistematizat unele dintre predicile pe care le-am compus şi 
prezentat de-a lungul deceniilor în România, Australia şi Statele Unite ale Americii, 
alcătuind volume publicate la Chişinău sub egida acelei uniuni, căreia îi sunt profund 
recunoscător pentru faptul că mi-a dat concursul ca aceste predici să vadă lumina 
tiparului şi căreia i-am cedat, din proprie iniţiativă, dreptul de copyright.   
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 Iată în continuare lista tuturor celor opt volume de predici, aşa cum mi le-am programat 
când am început redactarea primului volum: 

 
OMUL DURERII, Predici, volumul I 

VORBEŞTE-MI DESPRE SALVATORUL!, Predici, volumul II 

ÎNVĂŢĂTORUL VENIT DE LA DUMNEZEU, Predici, volumul III 

PUTEREA RENĂSCĂTOARE A CUVÂNTULUI, Predici, volumul IV 

EXPLICITE ŞI IMPLICITE, Predici, volumul V 

PARADOXURI AMVONISTICE, Predici, volumul VI 

PERSPECTIVE PROVIDENŢIALE, Predici, volumul VII 

OMNIPREZENŢA EVANGHELIEI PREDICATE LA SERVICII SPECIALE, Predici, volumul VIII                                                                                             

 Predicile au lungimi diferite, după natura şi dificultatea temei.  Toate citatele le-am 
tradus din sursele originale, iar paginile cărţilor Spiritului Profetic sunt cele din acele 
cărţi în limba engleză şi nu din traduceri româneşti.  Ori de câte ori nu este indicat 
autorul, ci doar „Manuscrisul”, „Scrisoarea”, Review and Herald, Signs of the Times, The 
Youth’s Instructor, este vorba de scrieri ale sorei Ellen G. White, de aceea, în general, nu 
am amintit numele.  La fel, când apar titluri ale cărţilor scrise de dânsa.      

 Sper ca publicarea acestor predici să contribuie la sprijinirea lucrării tuturor 
propovăduitorilor Cuvântului lui Dumnezeu, care se vor folosi de ele în orice formă, cum 
şi la întărirea credinţei tuturor cititorilor şi ascultătorilor.  

   
Pastor Ştefan Radu   
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ELOHIM (I) 

 Cuvântul-titlu pentru această predică este de origine ebraică și înseamnă „Dumnezeu”, 
dar are formă de plural, deci „Dumnezei”, ceea ce ar însemna „Dumnezeire”.  Predica 
mea din această zi este o exprimare a modului cum înțelege și propovăduiește Biserica 
Adventistă de Ziua a Șaptea învățătura biblică fundamentală despre Dumnezeire. 
Trebuie știut că numele divin Elohim apare de 32 de ori în Geneza 1 și este normal ca în 
toate cazurile să fie înțeles la fel; deși are formă de plural, el poate apărea cu verb la 
singular, ceea ce nu era un procedeu neobișnuit în ebraica veche.  În versetul 26, 
întâlnim o conversație, care nu poate fi decât între persoane distincte și servește ca o 
indicație cu privire la pluralitatea Dumnezeirii, valabilă în toate cazurile similare.     
 

 Biserica?  Rolul bisericii este de a ne instrui, de a ne crește în credință.  Nu putem trăi 
fără biserică, pentru că atunci nu am fi parte din trupul lui Hristos, deci am fi morți.  Iată 
ce zice Spiritul Profetic în legătură cu importanța relației credincioșilor cu biserica:                                                                                                                             
 
- „Biserica este fortăreața lui Dumnezeu, cetatea Sa de scăpare, pe care El o susține  
într-o lume răzvrătită.  Orice trădare a bisericii este o trădare a Aceluia care a cumpărat 
omenirea cu sângele unicului Său Fiu” (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, 
pagina 11).  

- „Totul se face în numele și prin autoritatea lui Hristos.  Hristos este sursa; biserica este 
canalul de comunicare” (Ibid., pagina 122).    

- „Dumnezeu a învestit biserica Sa cu o autoritate și cu o putere specială, pe care nimeni 
nu poate fi îndreptățit să o nesocotească și să o disprețuiască, pentru că acela care face 
acest lucru disprețuiește vocea lui Dumnezeu” (Ibid., pagina 164).                

- „Fiul lui Dumnezeu S-a identificat pe Sine cu serviciul și autoritatea bisericii Sale 
organizate” (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 3, pagina 
432).                                                                                                                                                   

 Când a avut vedenia pe calea către Damasc, Saul a întrebat: „Doamne, ce vrei să fac?”  
(Fapte 9,6).  Răspunsul Domnului a fost doar atât: „Scoală-te, intră în cetate și ți se va 
spune ce trebuie să faci.”  Saul nu a obiectat: „Dar, Doamne, eu vreau să aflu de la Tine, 
nu de la oameni, pe mine nu mă mântuiește biserica!”  A intrat în cetate și a fost instruit 
de biserică în calea Domnului.   
 

 După aceea, un înger l-a vizitat pe sutașul roman Corneliu și i-a spus: „Trimite acum 
niște oameni la Iope și cheamă-l pe Simon, zis și Petru.  El găzduiește la un om, numit 
Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare; acela îți va spune ce trebuie să faci” 
(Fapte 10,5.6).  Vizitatorul neașteptat și luminos era un înger de la tronul lui Dumnezeu, 
dar acest înger nu și-a depășit atribuțiile.  El nu i-a spus lui Corneliu ce are de făcut, deși 
ar fi știut destul de bine ce să-i spună.  L-a pus în legătură cu apostolul, cu biserica.   
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 Primul verset din Biblie, primul dintre cele 31.102 versete din care este compusă Sfânta 
Scriptură, zice: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” (Gen 1,1).  Cuvântul 
„Dumnezeu” din acest text este traducerea cuvântului ebraic Elohim, care, așa cum am 
arătat la început, are formă de plural și înseamnă „Dumnezei”.  Deci, la început, 
„Dumnezeii” au făcut cerul și pământul.  Biblia propovăduiește monoteismul, adică 
existența unui singur Dumnezeu.  Iată un asemenea text: „Ascultă, Israele!  Domnul, 
Dumnezeul nostru, este singurul Domn.  Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta” (Deut 6,4.5).   
 

 Totuși, acest text spune că Dumnezeu este „singurul Domn”, nu spune că Domnul este 
singurul Dumnezeu.  Există oare texte care să spună așa?  Iată câteva dintre ele:                                                                                          

- „Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: ‚Eu 
sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și afară de Mine nu este alt Dumnezeu’” (Isa 44,6).                         

- „Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este 
Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El” (Deut 4,35).  Interesant și clar: după 
ce s-a spus că „Dumnezeul nostru este singurul Domn”, aici se spune că „Domnul este 
singurul Dumnezeu”.  Dus și întors, același lucru.                                                                                                                  

- „Eu sunt Domnul și nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu” (Isa 45,5).   

 Au existat diferite nume pentru Dumnezeu în Vechiul Testament.  Iată-le pe cele mai 
importante:                                                                                                                                                              

(01) Elohim înseamnă „Dumnezeu”, la plural; acest nume și El se referă la puterea divină 
a lui Dumnezeu, prezentându-L ca pe Cel tare și puternic, Dumnezeul creațiunii.                                                                                                                                                    

(02) Adonai, însemnând „Domnul”, Îl prezintă ca fiind Cârmuitorul atotputernic: „În anul 
morții împăratului Ozia, L-am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte 
înalt și poalele mantiei Lui umpleau templul” (Isa 6,1).                                                                                                                 

(03) Yahveh, propriu-zis IHVH, tradus cu „Iehova” sau „Domnul”, accentuează 
credincioșia și harul legământului divin (conform cu Seventh-day Adventists Believe          
. . ./Adventiștii de ziua a șaptea cred . . ., pagina 20); sensul este de existență prin Sine 
Însuși, necreat, izvor de viață.  Dumnezeu S-a recomandat așa în Exodul 3,14: „Eu sunt” 
sau „Eu sunt Cel ce sunt”.      

(04) El Shaddai se traduce „Dumnezeul cel atotputernic”, așa cum i S-a prezentat El lui 
Avraam în Geneza 17,1.                                                       

(05) Elyon are sensul de „Cel Preaînalt”, iar El Elyon se traduce „Dumnezeul cel 
preaînalt”; stă scris că Melchisedec „era preot al Dumnezeului celui preaînalt” (vezi 
Geneza 14,18).                                                                            
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(06) El Roy are înțelesul de „Dumnezeul care mă vede”.  Fântâna lângă care Îngerul 
Domnului i S-a arătat lui Agar a fost numită „Fântâna Celui viu care mă vede” (Gen 
16,14), în ebraică Lahai Roy, „Cel viu care mă vede”.                                                                                                                                        

(07) Elah Yisrael, cu sensul „Dumnezeul lui Israel”.  În Ezra 5,1, se spune: „Proorocii: 
Hagai, proorocul, și Zaharia, fiul lui Ido, au proorocit iudeilor care erau în Iuda și la 
Ierusalim, în numele Dumnezeului lui Israel” (Elah Yisrael, în aramaică).  

 Cum Îl numim deci pe Dumnezeu când ne referim la El?  Cu care dintre aceste nume?  
Cu niciunul.  Noi nu vorbim limba ebraică; aceasta, în forma ei biblică, nu mai există de 
mult, pentru că orice limbă se schimbă în permanență, după o perioadă îndelungată 
ajungând să fie de nerecunoscut, să fie o altă limbă.  De teama că scrierile vechi sacre nu 
vor mai putea fi citite și că vor fi uitate, șaptezeci de învățați iudei din Alexandria, Egipt, 
au tradus cărțile Vechiului Testament în limba greacă și așa a rezultat Septuaginta, scrisă 
pe scurt LXX.   
 

 Noi vorbim românește și folosim pentru Divinitate numele pe care îl avem în românește 
– Dumnezeu.  Pentru unii, acesta este un sacrilegiu, dar aceștia sunt oameni care nu 
gândesc suficient.  Cărțile Noului Testament au fost scrise în limba greacă, fie că scriitorii 
au cunoscut-o, ori că au avut câte un secretar bun care cunoștea temeinic limba greacă.  
Ce nume au folosit ei pentru Dumnezeu în limba greacă?  Nu nume ebraice, ci numele 
grecesc pentru Divinitate, pe care aceștia îl foloseau pentru zeii lor păgâni, și anume 
theos (plural theoi, feminin thea).  În context biblic, creștin, termenul a fost reabilitat și a 
devenit sacru. 
 

 Ce știm noi despre Dumnezeu este ce ne spune natura creată de El, ce ne spune istoria, 
conștiința noastră, dar, mai ales, ce ne spune Sfânta Scriptură.  Astfel, Biblia spune că 
există un singur Dumnezeu, dar primul verset vorbește despre „Dumnezei”.  Mai mult, 
de-a lungul cărții sfinte întâlnim realitatea existenței a mai mult de o Persoană divină.  
Dumnezeu a iubit lumea și L-a dat pe singurul Lui Fiu pentru mântuirea păcătoșilor (vezi 
Ioan 3,16), iar acest Fiu este prezentat ca Dumnezeu.  El Însuși a zis: „Eu și Tatăl una 
suntem” (Ioan 10,30).  Apoi este Duhul Sfânt, prezent în toată Biblia, și având atributele 
Dumnezeirii.  Înțelegerea corectă a Bibliei te obligă să admiți că Dumnezeu, singurul 
Dumnezeu, nu este un singur Ins, ci un grup de trei Persoane divine, care sunt una.  Ca o 
familie, ca un guvern: e vorba de mai multe persoane, dar acționând ca unul.   
 

 În românește s-a exprimat această realitate a existenței divine la plural prin termenii: 
„Trinitate”, „Sfânta Treime”.  Unii obiectează că Biblia nu folosește nicăieri termenul 
„Trinitate”, dar această idee este simplistă.  Noi nu folosim în conversația noastră 
religioasă numai cuvinte care sunt în Biblie.  Nici măcar cuvântul „Biblie” nu se găsește 
în Biblie, dar îl folosim.  Nu găsim în Cuvântul inspirat nici termeni ca: lege morală, lege 
ceremonială, creațiune, plan de mântuire; cu atât mai puțin orgă, comitet, Școală de 
Sabat, adunare administrativă, președinte etc.  Limba e limbă și noi ne folosim de ea.  
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De ce „Trinitate” sau „Sfânta Treime”?  Pentru că era nevoie de un termen care să 
exprime această realitate și a fost găsit.   
 

 În anul 325 al erei creștine, la Conciliul bisericesc din Nicea, a fost formulat un crez, în 
care este cuprinsă și învățătura despre Trinitate.  Ar fi absurd să respingem doctrina 
biblică a Trinității pe acest motiv.                                                                                                                                        
 

 Această doctrină ne învață, pe scurt, următoarele adevăruri fundamentale despre 
Divinitate:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Trinitate înseamnă că există un singur Dumnezeu.                                                                                     
- Tatăl e Dumnezeu, Fiul e Dumnezeu, Duhul Sfânt e Dumnezeu.                                                             
- De aceea zicem: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul, Dumnezeu-Duhul Sfânt.                                           
- Aceștia trei sunt un Dumnezeu, fiecare fiind co-egal și co-etern cu ceilalți.                                           
- Dumnezeu e descris ca o clasă, grup, familie, constând din aceste trei Persoane. 

 Această formulare privitoare la Dumnezeire este absolut adevărată, indiferent cine a 
făcut-o, pentru că așa descrie Biblia Sfânta Treime.  Popovici este un nume de familie: 
tata se numește Popovici (Ion), mama se numește Popovici (Elena), fiul lor se numește 
Popovici (Daniel).  Fiecare dintre ei este un Popovici și toți trei poartă acest nume.  Deși 
sunt trei, ei nu pot fi confundați, pentru că fiecare mai are și un alt nume, care să-l 
distingă de ceilalți.  Dumnezeu înseamnă Divinitatea, care constă din cele trei Persoane 
divine, egale, atotputernice, atotștiutoare, sfinte, perfecte, eterne. 
 

 Iată o altă comparație, în afară de aceea referitoare la familie, și anume cu cuvântul 
„America”.  Ce înseamnă America?  Să ne limităm acum la America de Nord, care 
înseamnă Canada, Statele Unite și Mexicul.  Este inclusă și insula Bermuda, însă pentru 
considerente practice o ignorăm acum, referindu-ne strict la continent.  Canada e 
America, Statele Unite e America, Mexicul e America.  Oricare dintre ele este America și 
toate la un loc formează America.  Totuși, când se zice: trupele americane au ocupat 
Irakul, sau influența americană în Africa, atunci nu înțelegem Mexicul și nici Canada, ci 
Statele Unite ale Americii.  E această țară mai America decât celelalte două?  Nu, dar se 
pune un accent special pe identitatea ei.  Când zicem libertățile americane, Constituția 
Americii, ne referim la Statele Unite.  Putem zice numai America și oamenii înțeleg, în 
primul rând, Statele Unite.  Nu e exact așa cu celelalte două.   
 

 Așa stau lucrurile cu Dumnezeirea.  În timp ce oricare dintre cele trei Persoane divine e 
Dumnezeu, uneori se zice în Biblie „Dumnezeu” numai cu referire la Tatăl.  Exemple:                                           

- „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu” (Apoc 1,1).                                                   

- „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom 7,25).                                                 

- „Cine-i va osândi?  Hristos a murit!  Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui 
Dumnezeu și mijlocește pentru noi!”  (Rom 8,34)                                                                                        
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- „Căci știți bine că niciun desfrânat, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un 
închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu”  
(Efes 5,5).                     

- „Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru 
Miel” (Apoc 14,4).   

 Ne putem închina la oricare dintre Persoanele divine?  Nu suntem obișnuiți așa, însă, 
dacă sunt divine, atunci au exact aceleași prerogative.  Iată ce ne învață Biblia:                                                                                                                 
 
- Oamenii I s-au închinat Domnului Isus Hristos și El nu a respins închinarea lor: „Și un 
lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat și I-a zis: ‚Doamne, dacă vrei, poți să mă 
curățești.’  Isus a întins mâna, S-a atins de el și a zis: ‚Da, vreau, fii curățit!’  Îndată a fost 
curățită lepra lui” (Mat 8,2.3).  Înainte de a adormi somnul morții, Ștefan s-a rugat așa: 
„Doamne Isuse, primește duhul meu!”  (Fapte 7,59).  Înseamnă că primii creștini se 
rugau așa; e greu de crezut că Ștefan era o excepție.  Rugăciunea de la sfârșitul Bibliei 
sună astfel: „Amin!  Vino, Doamne Isuse!”  (Apoc 22,20)                                                                                                                                                         
  
- O adresare directă către Duhul Sfânt nu avem în Biblie, poate doar aceasta din Ezechiel 
37,9: „El mi-a zis: ‚Proorocește și vorbește duhului!  Proorocește, fiul omului, și zi 
duhului: ‚Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‚Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă 
peste morții aceștia, ca să învieze!’”  E clar că Duhul Sfânt are puterea de a învia morții, 
că nu un vânt din văzduh face lucrul acesta, pentru că iată ce zice și apostolul Pavel: „Și, 
dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce L-a înviat pe 
Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, 
care locuiește în voi” (Rom 8,11).  Multe cântări se adresează direct Duhului Sfânt și 
acestea nu sunt în dezacord cu Sfânta Scriptură; de exemplu: „Spirit Sfânt al Tatălui,     
fă-Ți din mine un sălaș . . .”, „Să ne iei în stăpânire, Duh Preasfânt, Mângâietor”, „Spirit 
Sfânt ce dai putere s-ascultăm de Dumnezeu”.   
 

 Există puternice argumente care ne feresc să facem confuzie între Persoanele 
Dumnezeirii și anume:                                                                                                                                                                                  

- „Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și Mă duc la Tatăl” (Ioan 
16,28).  Aici e clar că Fiul e diferit de Tatăl, că El este Altcineva; sunt două Persoane 
diferite.                                                                                                                                                                                                     

- „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în numele Meu, vă va 
învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14,26).  
Potrivit acestui text, Duhul e diferit de Tatăl; e clar că sunt două Persoane diferite.                       

- „El (Duhul Sfânt) Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi” 
(Ioan 16,14).  Duhul Sfânt e diferit de Fiul; e clar că sunt două Persoane diferite.                                                                                                                            
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- În textul următor, avem descoperită identitatea Fiecăruia în mod clar: „Și Eu Îl voi ruga 
pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume, Duhul 
adevărului” (Ioan 14,16.17).  Aici:                                                                      

Eu = Fiul; El = Tatăl; El = Duhul adevărului sau Duhul Sfânt.  Nu sunt trei?  Și nu sunt 
distincți, adică diferiți?   

 Există o diagramă din antichitate, care ilustrează foarte bine și pe scurt adevărul biblic 
despre Sfânta Trinitate și pe care o redau aici în continuare.  Ideea principală este că 
Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu, dar niciunul 
dintre aceștia trei nu este vreunul din ceilalți.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Unii propovăduitori fac încercări disperate să demonstreze că 1 poate fi egal cu 3 și 3 
poate fi egal cu unu, căutând argumente în matematică și în fizică.  De exemplu: nu        
1 + 1 + 1 = 1, ci 1 x 1 x 1 = 1.  Înmulțire?  Trei Persoane înseamnă alăturare, nu înmulțire.  
Nu este nevoie de această caznă, ea nu convinge pe nimeni și este o absurditate.  Când 
vorbim despre Divinitate, înțelegem așa: Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu – trei Ființe 
Divine, nu cumva o Ființă cu trei fețe, ci Persoane distincte care discută împreună și 
lucrează împreună.  Atunci sunt trei Dumnezei?  Vom vedea că nu. 
 

 Cum este atunci religia Bibliei monoteistă?  Nu este credința în trei Ființe divine 
politeism?  Nu este.  Noi nu credem în trei Dumnezei independenți și străini unul de 
altul.  „Cărturarul I-a zis: ‚Bine, Învățătorule.  Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul 
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singur, că nu este altul afară de El’” (Marcu 12,32).  Dar Isus a zis în Ioan 10,30: „Eu și 
Tatăl una suntem.”  De asemenea: „Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca 
ei să fie una, cum și Noi suntem una” (17,22).  Unul!  Sau, mai exact, una, în sensul de 
unitate desăvârșită din orice punct de vedere.  Dumnezeu este unul în sensul că nu 
există altul în afara cercului Dumnezeirii care să aibă identitatea și calitatea de 
Dumnezeu.  Un singur Dumnezeu, în contrast cu politeismul păgân, unde zeii, închipuiți 
de oameni, se comportă ca oamenii, având aceleași patimi și manifestări ca oamenii, 
dușmănindu-se și războindu-se între ei. 
 

 Unii au rezerve față de învățătura despre Sfânta Treime, pentru că, zic ei, ar fi de natură 
și origine romano-catolică.  Nu este adevărat, este de natură și origine biblică, iar dacă 
romano-catolicii cred așa, nu vom renunța noi la acest adevăr ca să ne deosebim 
neapărat de ei în acest punct.  Biserica aceea are și părți vrednice de apreciat: facerea 
de bine, păstrarea embrionilor umani, respectul față de organizație și față de slujbașii 
bisericii, participarea cu regularitate la serviciile de cult etc.  Aceste învățături și practici 
nu devin false și inacceptabile, numai pentru că le promovează și această biserică.  Dacă 
într-o bună zi (să admitem acest fapt de necrezut), Biserica Romano-Catolică ar începe 
să țină Sabatul zilei a șaptea, noi ce ar trebui să facem atunci?  Să renunțăm la el ca să 
nu fim confundați cu ei?!   
 

 Biserica apostolică a crezut și a predicat numai adevărul, așa cum l-a primit de la Hristos.  
În secolele următoare, creștinismul s-a amestecat cu păgânismul, dând naștere bisericii 
medievale, politice și persecutoare.  Dar Dumnezeu a avut întotdeauna slujitori 
credincioși.  Această apostazie nu a obliterat întregul adevăr, ci l-a amestecat cu 
minciuna; așa lucrează Satana.  De aceea, nu vă așteptați să găsiți acolo numai adevăr; 
dar nu vă așteptați nici să găsiți numai minciună!   
 

 Unii susțin că primii adventiști nu au crezut în divinitatea Mântuitorului sau în 
personalitatea Duhului Sfânt (unii din ei, da!) și că acela ar fi adventismul autentic, la 
care trebuie să ne întoarcem.  Deloc: primii adventiști mâncau porc!  A trecut ceva timp 
până când acești credincioși, veniți din diferite denominațiuni, să înțeleagă adevărurile 
fundamentale ale Sfintei Scripturi și să le practice.  Nu-mi aduc aminte, dar cred că la 
vârsta de un an eu am mers în patru labe.  Să fac iar așa?   
 

 În Matei 28,19, Isus le-a poruncit ucenicilor: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”  Chiar și numai 
acest text Îi pune pe picior de egalitate: sunt trei Persoane divine purtând numele de 
„Dumnezeu”; ori toți trei, ori niciunul, altfel, orice logică este dată peste cap.  Cineva 
zicea că alăturarea acestor trei nume nu-I face Trinitate, după cum alăturarea numelor 
Iacov, Chifa și Ioan în Galateni 2,9 nu-i face trinitate.  Ciudat!  Botezul e un act spiritual 
făcut nu în nume de oameni, ci în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh – e cu 
totul altceva!  Observați conjuncția de legătură „și”, „și”.  Nu sunt menționări repetate, 
ci alăturări de Ființe diferite. 
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 Există și alte texte unde cele trei Persoane divine sunt menționate împreună, de 
exemplu:                                 

- „Harul Domnului Isus Hristos (Fiul) și dragostea lui Dumnezeu (Tatăl) și împărtășirea 
Sfântului Duh (numit exact) să fie cu voi cu toți!  Amin!”  (2 Cor 13,14)                                                                         

- „Și Eu (Fiul) Îl voi ruga pe Tatăl (numit exact) și El vă va da un alt Mângâietor (Duhul 
Sfânt), care să rămână cu voi în veac” (Ioan 14,16).                                                                          

- „El (Duhul Sfânt) Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu (Fiul) și vă va 
descoperi.  Tot ce are Tatăl (numit exact) este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce 
este al Meu și vă va descoperi” (16,14.15).       

 Nu sunt foarte multe texte unde să fie menționate împreună toate cele trei Persoane ale 
Dumnezeirii, iar aici îndoielnicii pot specula, dar ar fi un nonsens să o facă.  În multe 
altele, Persoanele divine apar în izolare sau în asocieri diverse:                                                                                                                                                           

I.  Numai unu:                                                                                                                                                       

- Tatăl: „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu?  Dumnezeu este Acela 
care-i socotește neprihăniți!”  (Rom 8,33)                                                                                                     

- Fiul: „Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos?  Necazul sau strâmtorarea 
sau prigonirea . . .?”  (Versetul 35)                                                                                                                              

- Duhul Sfânt: „Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au 
trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei” (Fapte 16,6).                                                                                       

II.   Tatăl și Fiul: „Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos” (1 Ioan 1,3).   

III.  Tatăl și Duhul Sfânt: „Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui 
Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat” (Rom 
5,5).                                                                                                                                                                            

IV.  Fiul și Duhul Sfânt: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc 
săracilor evanghelia . . .” (Luca 4,18).   

 Aceste texte nu neagă învățătura despre Sfânta Treime, ci vorbesc ocazional despre una 
sau despre două dintre cele trei Persoane ale Dumnezeirii.  Nu este de mirare că sunt 
multe texte unde numai o astfel de Persoană este menționată.  E numai normal să fie 
așa.  Dar nu există niciun text undeva în Biblie care să spună că Dumnezeirea este  
formată dintr-o singură Persoană.  Că nu sunt trei. 
 

 Am amintit că substantivul ebraic Elohim înseamnă „Dumnezeu” la plural, adică 
„Dumnezei”.  Pluralitatea Dumnezeirii este afirmată și prin pronume și verbe care apar 
la începutul Bibliei și anume:                        
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- „Apoi, Dumnezeu a zis: ‚Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră’” 
(Gen 1,26).  Deci, în românește este „Dumnezeu a zis”, dar textual în ebraică s-a scris 
așa: „Dumnezeii au zis.”  Substantivul/subiect este la plural, Elohim, verbul predicativ 
este la plural, „să facem”, pronumele posesive (de fapt adjective de origine 
pronominală), în poziție de atribute, sunt la plural, „Nostru”, „Noastră”.                                                             

- „Domnul Dumnezeu a zis: ‚Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și 
răul.  Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, 
să mănânce din el și să trăiască în veci’” (Gen 3,22).  Observați și aici pluraluri: „Noi”, „să 
împiedicăm”.                                       

- „Și Domnul a zis: ‚Iată, ei sunt un singur popor . . . .  Haidem!  Să Ne pogorâm și să le 
încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora’” (Gen 11,6.7).  Și aici 
întâlnim pluraluri: „Haidem!”, „Ne”, „pogorâm”, „încurcăm”.   

 E clar că, atunci când Biblia zice „Dumnezeu”, ea nu se referă neapărat la o singură 
Persoană divină?  V-ați întrebat vreodată de ce cuvântul „sfânt” din Isaia 6,3 și 
Apocalipsa 4,8 se folosește de trei ori?  Iată aceste texte:                                                                                                                                                                                               

- „Strigau unul la altul (serafimii) și ziceau: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor!  Tot 
pământul este plin de mărirea Lui!’”  (Isaia 6,3)                                                                                                                                               

- „Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur 
împrejur și pe dinlăuntru.  Zi și noapte, ziceau fără încetare: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este 
Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!’”  (Apoc 4,8)   

 Apostolul Ioan afirmă de două ori că „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4,8.16).  În Ioan 
3,35 și 5,20, se spune că „Tatăl Îl iubește pe Fiul.”  Sunt multe alte texte care se referă la 
această iubire.  Din acestea și din felul cum Biblia Îl descrie pe Dumnezeu și lucrările Sale 
în general, înțelegem că între Persoanele divine este o relație de iubire.  Nici nu poate fi 
altfel, pentru că Dumnezeu este desăvârșit, iar „dragostea este legătura desăvârșirii” 
(Col 3,14).  Dragostea este coeziunea perfectă care Îi unește.   
 

 Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor; scriind despre Dumnezeu-Fiul, ceea ce este 
valabil pentru toate Persoanele Dumnezeirii, apostolul Pavel a zis: „El este mai înainte 
de toate lucrurile și toate se țin prin El” (Col 1,17).  Dacă Dumnezeu este mai înainte de 
toate lucrurile, înseamnă că a fost un timp, când nu exista nimic în afară de El, pentru că 
toate lucrurile au câte un început, dar nu Dumnezeu.  A fost un timp când exista numai 
El, nu îngeri, nu alte lumi, nu oameni; dar cum era El atunci iubire dacă era o Ființă 
singuratică?  Fiind o componentă fundamentală a caracterului Său divin, care chiar Îl 
definește, iubirea trebuie să fi existat întotdeauna împreună cu Dumnezeu.  În El.  În 
Dumnezeu.  Cum era El însă atunci iubire, dacă era singur?  Pe cine iubea?  Trebuie să fi 
fost mai mult decât o Persoană, ca să existe relație, să fie posibilă iubirea. 
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 Persoanele divine S-au iubit întotdeauna între Ele, atât de când există „lucruri”, cât și 
înainte de crearea lor.  Iată astfel de probe biblice:                   

- „. . . fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii” (Ioan 17,24); așa Se ruga 
Domnul Isus Hristos.                                                                                                                                                                         

- „Tatăl Îl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui”, a zis Ioan Botezătorul în 
Ioan 3,35.  La fel a zis Hristos în Ioan 5,20: „Căci Tatăl Îl iubește pe Fiul și-I arată tot ce 
face.”  Am amintit deja aceste texte.    

 Chiar dacă nu avem texte care să afirme iubirea manifestată și în sens invers și între 
celelalte două Persoane divine, e suficientă această descoperire, pentru a constata că în 
sânul Dumnezeirii există iubire.  Atunci există pluralitate, altfel ar fi iubire de Sine, 
egoism, de neconceput la Dumnezeu, doar la ființele căzute în păcat.    
 

 Așa cum am arătat, în unele texte din Geneza, este dezvăluită o conversație între 
Persoanele divine, care ar fi suficient argument în favoarea pluralității Dumnezeirii.  Unii 
susțin că acolo este vorba doar de ceea ce se cheamă pluralis majestatis, adică un plural 
emfatic, folosit în documentele regale.  Astfel, când un rege sau împărat zice: „Noi am 
hotărât . . .”, se referă numai la sine, dar cu un accent de sporită demnitate.  Totuși, în 
Geneza nu este o simplă declarație, ci un plan, un aranjament discutat și înfăptuit. 
 

 Când fiul meu era de circa cinci ani, încercam să-i dau explicații despre Dumnezeu.  Am 
zis așa: „Ascultă, în cer există Tatăl, Fiul . . .”.  „Mama”, s-a repezit el să adauge.  „Nu”, 
am zis eu, „nu e nicio mamă acolo”.  Chiar dacă Dumnezeu Se poartă cu noi ca o mamă 
iubitoare (vezi Isaia 66,13), aceasta este doar o metaforă.  Așa se încurcă mulți: termenii 
de „tată” și „fiu”, aplicați la Dumnezeire, îi zăpăcesc, gândind că Dumnezeu-Fiul trebuie 
să fie neapărat mai tânăr decât Dumnezeu-Tatăl, altfel nu ar fi numit Fiu, ceea ce 
înseamnă că nu este veșnic, ci are un început (erezia preotului Arie din Alexandria, de 
acolo arianismul).  Este adevărat că un fiu este întotdeauna mai tânăr decât tatăl lui, dar 
numai când este vorba de un fiu biologic.  Nu în cazul Mântuitorului înainte de 
întrupare.   
 

 Eu sunt om și fiul meu este om; eu sunt născut, el este născut.  Nu așa la Dumnezeu.  
Fiul lui Dumnezeu nu este pentru Tatăl ce este fiul meu pentru mine, nici nu este Duhul 
Sfânt pentru Tatăl ce este duhul meu pentru mine.  Dumnezeirea nu trebuie concepută 
în termeni omenești sau coborâtă la nivelul existenței omenești.  Acestea sunt doar 
nume date pe înțelesul nostru, pentru a-I distinge, dar, de fapt, este vorba, așa cum am 
arătat, de: Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu.  Și noi nu știm cum sunt numite în cer și 
în restul universului Persoanele Dumnezeirii.  Noi am avut nevoie de niște nume, ca să 
ne putem referi la Ei și aceste nume ni s-au dat. 
 

 Spiritul Profetic declară: „Sunt trei persoane vii în cerescul trio; în numele acestor trei 
mari puteri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cei ce-L primesc pe Hristos prin credință vie sunt 



 
P

ag
e1

8
 

botezați” (Evangelism/Evanghelizare, pagina 615).  Aceasta este o clară aluzie la textul 
din Matei 28,19: „. . . botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”.  E 
ciudat faptul că unii anti-trinitarieni încearcă să cheme Spiritul Profetic în ajutorul 
necredinței lor.  Acest citat și multe altele confirmă cu tărie doctrina biblică a Sfintei 
Treimi.            
 

 Iată un alt citat de felul acesta: „Prințul puterii răului poate fi ținut în frâu numai prin 
puterea lui Dumnezeu manifestată în cea de a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul 
Sfânt” (Ibid., pagina 617).  
 

 Cei ce au îndoieli cu privire la pluralitatea Dumnezeirii, la existența a trei Persoane 
divine egale și eterne, nu ridică niciun fel de probleme de felul acesta în legătură cu 
Dumnezeu-Tatăl.  Nu pun la îndoială personalitatea, divinitatea, eternitatea, atotștiința 
și celelalte atribute divine ale Sale.  O fac însă despre celelalte două Persoane ale 
Dumnezeirii.  De aceea este necesară studierea învățăturii biblice privitoare la 
personalitatea Lor divină. 
 

 Până atunci, să reținem ce se spune despre respectul cuvenit față de Dumnezeire.  În  
viziunea despre tronul ceresc, profetul Isaia a văzut serafimi adorându-L pe Domnul 
oștirilor: „Serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau 
fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau.  Strigau unul la altul și ziceau: 
‚Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor!  Tot pământul este plin de mărirea Lui!’”  (Isa 
6,1-3; citate sunt versetele 2 și 3).  Două elemente de bază ale respectului serafimilor 
pot fi observate aici:                                                                         
 
(01) Atitudinea corporală, constând în acoperirea feței și a picioarelor, deci două treimi 
din aripi sunt folosite pentru exprimarea respectului față de Dumnezeu.                                                                                                                              
 
(02) Rostirea solemnă și cu glas tare a aprecierii caracterului lui Dumnezeu.                                        
 
Avem mult și multe de învățat de la serafimi despre modul cum să ne apropiem de 
Dumnezeu.  Și de la Isaia, care a fost îngrozit de scena aceea și rușinat de păcătoșenia lui 
(vezi versetele 5-7).      
 

 După ce arată nimicnicia și absurditatea idolatriei, profetul Habacuc strigă: „Domnul însă 
este în templul Lui cel sfânt.  Tot pământul să tacă înaintea Lui!”  (Hab 2,19.20; citat este 
versetul 20).  Sora White a arătat că rostirea numelor divine trebuie să fie făcută cu 
multă prudență: „Am văzut că numele cel sfânt al lui Dumnezeu trebuie să fie folosit cu 
respect și sfială.  Cuvintele Dumnezeu Atotputernic sunt asociate și folosite de unii în 
rugăciune într-un mod nepăsător, necugetat, ceea ce Îi displace Lui.  Aceștia nu înțeleg 
sensul de Dumnezeu și de adevăr, altfel ei nu ar vorbi atât de nerespectuos despre 
Dumnezeul cel mare și înfricoșat, care urmează să-i judece în curând în ziua de apoi.  A 
zis îngerul: ‚Nu le asociați, pentru că numele Său este înfricoșat.’  Aceia care își dau 
seama de măreția și maiestatea lui Dumnezeu vor lua numele Său pe buzele lor cu sfială 
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sfântă.  El locuiește în lumină de care nu te poți apropia; niciun om nu-L poate vedea și 
să trăiască.  Am văzut că aceste lucruri va trebui să fie înțelese și corectate înainte ca 
biserica să poată progresa.”  (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 122) 
 

 Este nepotrivit să folosim în rugăciune numele mărețe ale lui Creatorului, oricare ar fi 
ele.  Mântuitorul ne-a învățat să-L numim Tată: „Tatăl nostru care ești în ceruri! 
Sfințească-se numele Tău . . .” (Mat 6,9).  Și nici repetarea excesivă a oricărui apelativ 
divin nu este indicată; pe niciun plic nu scriem numele destinatarului mai mult de o dată.  
De fapt, lipsa de respect față de Dumnezeu, față de numele Sale și față de tot ce este 
dumnezeiesc este o călcare a poruncii a treia, care zice: „Să nu iei în deșert numele 
Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în 
deșert numele Lui” (Exod 20,7).  Rostirea numelor divine în discuții curente, banale, sau 
pentru a mări încrederea în ce spunem, trebuie să fie, de asemenea, evitată. 
 

 Referindu-se la porunca a treia din Decalog, așa cum este arătată în Exodul 20,7, sora 
White a scris: „Porunca aceasta interzice nu numai jurăminte false și înjurături ordinare, 
ci ea interzice folosirea numelui lui Dumnezeu într-un mod ușuratic și nepăsător, fără 
respect față de semnificația lui înfricoșată.  Prin menționare necugetată a lui Dumnezeu 
în conversație obișnuită, prin apeluri la El în chestiuni banale și prin repetare frecventă și 
nechibzuită a numelui Său, noi Îl dezonorăm.  ‚Numele Lui este sfânt și înfricoșat’ (Ps 
111,9).  Toți trebuie să mediteze asupra maiestății Lui, a purității și sfințeniei Lui, pentru 
ca inima să fie impresionată cu un simțământ al caracterului Lui slăvit; și numele Lui cel 
sfânt trebuie să fie rostit cu respect și solemnitate.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi 
și profeți, paginile 306-307)   
 

 Suntem instruiți în Sfintele Scripturi să ne adresăm Tatălui (cu numele acesta de „Tată”), 
în numele Domnului Isus Hristos.  Iată texte: „Eu sunt calea, adevărul și viața.  Nimeni nu 
vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14,6).  „Dacă veți cere ceva în numele Meu, voi face” 
(14,14).  Cerem în numele Lui: de la cine?  E normal să gândim că nu tot de la El cerem, 
ci de la Tatăl; de la Tatăl, în numele Domnului Isus Hristos.  „Adevărat, adevărat, vă spun 
că, orice veți cere de la Tatăl, în numele Meu, vă va da.  Până acum, n-ați cerut nimic în 
numele Meu; cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină” (16,23.24).   
 

 Nu înțeleg ce sens are să zicem: „În numele Tău, amin!”  În numele cui?  Noi nu ne 
rugăm Tatălui în numele Tatălui, acesta este un nonsens, ci ne rugăm Tatălui în numele 
altcuiva: al Domnului Isus Hristos.  Putem zice și altfel: „în numele Mântuitorului”, „în 
numele Salvatorului”, „în numele Celui ce S-a jertfit pentru noi”, „în numele Marelui 
nostru Preot” etc.  Dar să se facă referință la El, să nu fie uitat sau ignorat în rugăciune.  
De asemenea, este incorect să încheiem rugăciunea cu cuvintele „în numele Tatălui, al 
Fiului și al Duhului Sfânt”.  Atunci cui ne-am rugat, dacă am făcut-o în numele tuturor 
Celor trei?  Este altceva, dacă zicem: „Lăudăm (sau lăudat să fie) numele Tatălui, al Fiului 
și al Duhului Sfânt!”      
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 Trebuie să-I fim foarte recunoscători lui Dumnezeu pentru darul credinței.  Pentru darul 
libertății religioase.  Să-I mulțumim pentru că avem la dispoziție, în limba noastră, Sfânta 
Scriptură.  Să-I mulțumim pentru lumina adevărului, pe care El ne-a descoperit-o, astfel 
încât nu bâjbâim în întuneric, figurându-ne printre atei, agnostici, idolatri sau confuzi în 
ce privește cunoștința despre Dumnezeu și despre voința Sa.  În curând Se va arăta 
Mântuitorul nostru în slavă, cu toți sfinții îngeri, și ne va duce „la Tatăl Său și la Tatăl 
nostru, la Dumnezeul Său și la Dumnezeul nostru” (vezi Ioan 20,17).   
 

 Ce nu este posibil acum va fi posibil atunci.  Acum nu este posibil să-L vedem pe 
Dumnezeu, așa cum El Însuși a declarat către Moise: „Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci 
nu poate omul să Mă vadă și să trăiască!”  (Exod 33,20).  Făgăduința sublimă este însă: 
„Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor” (Apoc 22,4).  Fie ca noi, toți cei 
prezenți, să avem în curând privilegiul de a ne întâlni față în față cu Dumnezeu și să fim 
cu El în vecii vecilor, după o despărțire atât de îndelungată!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 7: „Ţi-nalţ, Iehova,-n veci cântare!”  

Cântarea de închidere, 50: „Fii lăudat, Isus Hristos!” 
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ELOHIM (II) 

 Deismul este religia acelora care admit concepția existenței lui Dumnezeu, dar și-L 
imaginează ca pe un Creator care, după ce a produs toate lucrurile, S-a depărtat de ele 
undeva într-un loc neștiut, fără a interveni cu nimic în viața creaturilor Sale.  Interesant 
este că oameni de renume au cultivat ideea aceasta, ca Voltaire, Beniamin Franklin, 
Albert Einstein.  Ba chiar William Miller a fost prins în tinerețe în cercul acelor 
necredincioși, pentru care Biblia nu avea nicio valoare și care bajocoreau conținutul ei.   
 

 Ce spune Sfânta Scriptură despre Dumnezeu?  Că Dumnezeu este iubire (vezi 1 Ioan 
4,8.16).  Că „a iubit lumea” atât de mult, încât „L-a dat pe singurul Lui Fiu” pentru 
mântuirea ei (vezi Ioan 3,16).  Că, după căderea omului, l-a căutat ca să-l mântuiască 
(vezi Geneza 3,9 și Luca 19,10).  Că a lăsat cerul slăvit și S-a făcut om, murind pentru 
răscumpărarea noastră (vezi Filipeni 2,6-8).  Că S-a desprins de atmosfera luminoasă a 
cerului și a venit ca să locuiască aici, cu păcătoșii, „Emanuel, Dumnezeu este cu noi” 
(vezi Matei 1,23).   
 

 Dumnezeu S-a înfrățit pe veci cu creaturile Sale, cu noi!  Ce minunat!  Acesta este 
Dumnezeul cel adevărat, numai Acesta există, iar mântuiții vor striga în mod exuberant 
la arătarea Mântuitorului în slavă: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam 
încredere că ne va mântui.  Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne 
veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui!”  (Isa 25,9)       
 

 Despre Dumnezeu-Fiul se spune clar în Mica 5,2: „Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești 
prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va 
stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele 
veșniciei” (Mica 5,2).  Cel ce S-a născut în Betleem, așa cum se descrie în Matei capitolul 
2,1-12 și în Luca 2,1-20, a fost Mântuitorul nostru Isus Hristos, Emanuel – „Dumnezeu 
este cu noi”.  În acest text profetic din Mica, se spune că El este din veșnicie.  Numai 
Dumnezeu există din veșnicie.  Hristos este Dumnezeu.    
 

 Literatura inspirată a timpului din urmă zice la fel.  Iată câteva citate în sensul acesta:                                                                                        
 
- „Domnul Isus Hristos, divinul Fiu al lui Dumnezeu, a existat din veșnicie, o persoană 
distinctă, totuși una cu Tatăl” (Review and Herald din 5 aprilie 1906, citat în Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 5, 
pagina 1126).                                                                                                                                                        
 
- „Hristos este Fiul lui Dumnezeu, preexistent și existent prin Sine Însuși. . . .  Vorbind 
despre preexistența Sa, Hristos poartă mintea înapoi prin veacuri imemoriale.  El ne 
asigură că nu a existat niciodată un timp când El să nu fi fost în strânsă părtășie cu 
eternul Dumnezeu” (Signs of the Times/Semnele timpului din 29 august 1900, citat în 
Evangelism/Evanghelizare, pagina 615).                                                                                                                                                                        
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- „El a fost egal cu Dumnezeu, infinit și atotputernic. . . .  El este Fiul etern, existent prin 
Sine Însuși” (Manuscrisul 101 din 1897, publicat în Evangelism/Evanghelizare, pagina 
615).          
 

 În Ioan 10,30, Hristos a declarat: „Eu și Tatăl una suntem”, iar în Ioan 17,23, El Se ruga 
așa: „Eu în ei și Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască 
lumea că Tu M-ai trimis.”  Ucenicii să fie în chip desăvârșit una, după modelul divin.  
Persoanele divine sunt „în chip desăvârșit una”.  Nu unu, ci una.  În chip desăvârșit.  Ați 
avut un prieten timp de 30 de ani?  A durat prietenia atât de mult?  Și nu v-ați contrazis 
niciodată, ca să nu mă refer la ceva mai rău?  Gândiți-vă că Persoanele divine au existat 
întotdeauna și au fost întotdeauna „în chip desăvârșit una”; e un lucru care nu încape în 
creierul nostru mic și ușor!   
 

 În Epistola către Filipeni, apostolul Pavel afirmă că Hristos exista în cer înainte de a veni 
pe pământ, că era deopotrivă cu Dumnezeu, dar nu a ținut morțiș la această condiție, ci 
S-a dezbrăcat de slava aceea și a devenit om.  Iată chiar textul: „El, măcar că avea chipul 
lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci 
S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.  
La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte și 
încă moarte de cruce” (Filip 2,6-8).  Astfel, întruparea Sa a fost nu un început absolut al 
existenței Sale, ci începutul unei noi forme de existență a aceleiași eterne Persoane 
dumnezeiești: „Din toată veșnicia, Hristos a fost unit cu Tatăl și, când a luat asupra Sa 
natura omenească, El încă era una cu Dumnezeu” (The Signs of the Times/Semnele 
timpului din 2 august 1905, citat în Selected Messages/Solii alese, cartea 3, pagina 228).   
 

 Vizionarul Ioan ne informează despre prima sa viziune pe insula Patmos: „Și am auzit 
înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: ‚Eu sunt Alfa și 
Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă’” (Apoc 1,10.11).  Hristos a zis: „Eu sunt Cel dintâi și 
Cel de pe urmă”.  În continuarea capitolului, Ioan descrie viziunea în care L-a întâlnit pe 
Mântuitorul.  El vorbise.  Trebuie făcută precizarea că aceste cuvinte erau preluate din 
Isaia 44,6 sau erau măcar un ecou al acelora: „Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel 
și Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: ‚Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și afară de 
Mine nu este alt Dumnezeu.‘”  
 

 Primul cuvânt din acest text scris de Isaia, referitor la Divinitate, este „Domnul”, în 
ebraică Iahve sau IHVH, ca în Exodul 3,14: „Dumnezeu i-a zis lui Moise: ‚Eu sunt Cel ce 
sunt.’  Și a adăugat: ‚Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ‚Cel ce Se numește ‚Eu sunt’ 
m-a trimis la voi.’”  Hristos este „Iehova”, El este „Eu sunt Cel ce sunt”, El este „Cel dintâi 
și Cel de pe urmă”, „Alfa și Omega”, El este Dumnezeu.  În Isaia 44,6, cuvântul „Domnul” 
mai este folosit o dată: „Domnul oștirilor”, cu exact același înțeles, de fiecare dată 
„Iehova”, iar acel „Domnul oștirilor” este „Cel dintâi și Cel de pe urmă”.  Versetul se 
încheie cu cuvintele: „Afară de Mine nu este alt Dumnezeu.”  Prin urmare, singurul 
Dumnezeu, Iehova, Domnul oștirilor, Cel dintâi și Cel de pe urmă: este clar că Acela este 
Hristos. 
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 Avem două împrejurări în care Hristos Și-a asumat titlul de „Iehova”, „Eu sunt”, „Cel 
dintâi și Cel din urmă”:                                                                                                                                                                                                                                                       

- „Isus le-a zis: ‚Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt 
Eu’” (Ioan 8,58).  Afirmație pe care iudeii au înțeles-o ca referindu-se la titlul „Iehova” 
din Exodul 3,14, însă, văzând în El doar un om, au considerat afirmația blasfemie și au 
luat pietre ca să-L ucidă (vezi versetul 59; 10,31.33).                                                                                                  

- „Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel viu.  Am fost mort și iată că sunt viu în vecii 
vecilor.  Eu țin cheile morții și ale locuinței morților” (Apoc 1,17.18).  Acesta este 
Domnul Isus Hristos,  Cel care a murit pentru păcătoși, a înviat și este viu în vecii vecilor! 

 Cu privire la divinitatea și eternitatea trecută a Mântuitorului, Spiritul Profetic mai zice: 
„Hristos a fost în esență Dumnezeu, și în cel mai înalt sens al cuvântului.  El a fost cu 
Dumnezeu din toată veșnicia, Dumnezeu peste toate, pentru totdeauna binecuvântat” 
(Review and Herald din 5 aprilie 1906, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 5, pagina 1126).   
 

 Ce zice citatul acesta este exact ce citim în primul capitol al Evangheliei după Ioan: „La 
început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.  El era la 
început cu Dumnezeu. . . .  Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și 
de adevăr.  Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din 
Tatăl” (Ioan 1,1.2.14).  Era ceea ce locuitorii din Listra au zis în mod greșit despre Pavel și 
Barnaba: „Zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc” (Fapte 14,11).  Să reformulăm: 
„Dumnezeu S-a pogorât la noi în chip omenesc”, de data aceasta nu doar în aparență 
ocazională ca la Avraam (vezi Geneza 18,1-33), ci prin întrupare: „Iată, fecioara va fi 
însărcinată, va naște un Fiu și-I vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă 
‚Dumnezeu este cu noi’” (Mat 1,23).   
 

 Mântuitorul are o natură dublă:                                                                                                                                      

(01) Divină, întotdeauna egală cu aceea a Tatălui și a Duhului Sfânt, în veșnicia trecută și 
în cea viitoare.                                                                                            

(02) Umană, de la întrupare încoace, întotdeauna inferioară celei a Tatălui și a Duhului 
Sfânt.  Pe această latură, Hristos este inferior Tatălui și supus Lui, cum și noi trebuie să 
fim, și El va menține această natură și poziție în veci.  Vorbind despre Domnul Isus 
Hristos la timpul viitor, apostolul Pavel a scris următoarele: „Dumnezeu, în adevăr, ‚a 
pus totul sub picioarele Lui.’  Dar când zice că totul I-a fost supus, se înțelege că afară de 
Cel ce I-a supus totul.  Și, când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul Se va 
supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți” (1 Cor 
15,27.28).  Dumnezeirea, adică Trinitatea, mai pe sus de toți și de toate.       
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 Mântuitorul este numit Fiu, adică Fiul lui Dumnezeu (vezi Ioan 9,35) și Fiul omului (vezi 
Matei 25,31).  De ce Fiu?  Unele texte zic astfel: „. . . singurul Lui Fiu, care este în sânul 
Tatălui” (Ioan 1,18); „fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu” (3,16), „o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (1,14).     
 

 El a dobândit calitatea și denumirea de „Fiu” numai după ce a devenit om, înainte de 
aceea nu a fost niciodată Fiu, din niciun punct de vedere, chiar dacă uneori noi trebuie 
să-L numit așa, pentru că nu avem o variantă.  Zicem: „Fiul lui Dumnezeu a părăsit 
cerul!”  În sensul că era El, dar devenit cu adevărat Fiu din momentul întrupării.   
 

 Al cui Fiu a fost Isus?  Așa cum zic denumirile „Fiul lui Dumnezeu”, „Fiul omului”.  
Dumnezeu și om.  Dar repetăm întrebarea: al cui Fiu era El?  Răspunsul corect este 
dublu, așa cum spun aceste nume:                                                                           

- Fiul lui Dumnezeu, în urma conceperii și nașterii, singurul născut din Tatăl, dar acest 
gând nu este suficient.  Să fim atenți la ce a zis îngerul Gabriel și el trebuie să fi fost un 
mare teolog: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri.  
De aceea, Sfântul care Se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1,35).  
„Va fi chemat”.  Viitor.  Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu prin întrupare, dar în acest act 
erau implicate celelalte două Persoane ale Dumnezeirii:  Duhul Sfânt și Cel Preaînalt, 
care era Tatăl (vezi Luca 6,35, pentru explicarea numelui „Cel Preaînalt”).   

- Fiul omului, prin naștere din Maria: „Ea va naște un Fiu și-I vei pune numele Isus” (Mat 
1,21).     

 Mântuitorul a devenit, prin concepție și naștere, Fiul lui Dumnezeu (Tatăl și Duhul Sfânt) 
și Fiul omului (al Mariei).  Ce poate fi mai clar?  Nu umblați mai departe în acest mister: 
„Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei. . . .  Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit 
neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost 
crezut în lume, a fost înălțat în slavă” (1 Tim 3,16).  Taina evlaviei este taina întrupării lui 
Dumnezeu, cu toate implicațiile ei.  Este o taină și va rămâne în veci o taină, așa cum a 
scris sora White: „Întruparea lui Hristos a fost întotdeauna şi va rămâne întotdeauna o 
taină.  Ceea ce este descoperit este pentru noi şi pentru copiii noştri, dar orice fiinţă 
omenească să fie atentă să nu-L facă pe Hristos în totul uman, unul ca noi, pentru că 
acest lucru nu poate fi.”  (Scrisoarea 8 din 1895, publicată în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 1129)   
 

 Ni se spune, de asemenea: „Însă, cu toate că slava divină a lui Hristos a fost pentru un 
timp acoperită şi eclipsată prin asumarea de către El a naturii umane, totuşi, El nu a 
încetat să fie Dumnezeu când a devenit Om.  Omenescul nu a luat locul 
dumnezeiescului, nici dumnezeiescul locul omenescului.  Aceasta este taina evlaviei.”  
(The Signs of the Times/Semnele timpului din 10 mai 1899, citat în Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, 
pagina 1129)   
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 Ce ne spune Biblia cu privire la faptul că Isus a fost Dumnezeu și în urma întrupării?  Să 
luăm aminte la următoarele argumente biblice:                                               

- Profeția a lui Isaia, care L-a identificat ca Dumnezeu: „Căci un Copil ni S-a născut, un 
Fiu ni S-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ‚Minunat’, ‚Sfetnic’, ‚Dumnezeu 
tare’, ‚Părintele veșniciilor’, ‚Domn al păcii’” (Isa 9,6).                         

- Faptul că El S-a identificat cu Iehova (vezi Ioan 8,58), considerat de iudei blasfemie 
(vezi versetul 59 și Ioan 10,31.33).                                                                                                           

- Lucrările Lui dovedeau că este Dumnezeu: „Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu 
Mă credeți.  Dar, dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeți pe Mine, credeți măcar lucrările 
acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în Mine și Eu sunt în Tatăl” 
(Ioan 10,37.38).                                                                                                                                                          

- A acceptat închinarea oamenilor: „‚Cred, Doamne’, I-a zis el (orbul din naștere 
vindecat) și I s-a închinat” (Ioan 9,38).  Îngerul a refuzat închinarea lui Ioan; el a zis: 
„Ferește-te să faci una ca aceasta!  Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, 
care păstrează mărturia lui Isus.  Lui Dumnezeu închină-te!”  (Apoc 19,10).  Apostolii au 
refuzat închinarea altor oameni: „Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieșise înainte, 
s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat.  Dar Petru l-a ridicat și a zis: ‚Scoală-te, și eu 
sunt om!’”  (Fapte 10,25.26).  Suntem îndemnați să ne închinăm numai lui Dumnezeu!                                                                                                                                               

- A iertat păcatele oamenilor, ceea ce unii dintre cei prezenți au considerat o blasfemie: 
„Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului: ‚Fiule, păcatele îți sunt iertate!’  Unii 
din cărturari, care erau de față, se gândeau în inimile lor: ‚Cum vorbește omul acesta 
astfel?  Hulește!  Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?’”  (Marcu 2,5-7).  
Împreună cu vindecarea slăbănogului, Isus a declarat: „Dar, ca să știți că Fiul omului are 
putere pe pământ să ierte păcatele . . .” (versetul 10).  Numai Dumnezeu poate să ierte 
păcatele!                                                                               

- Texte din Vechiul Testament în care se folosește numele „Iehova” au fost aplicate la 
El, de exemplu: „În ziua morții împăratului Ozia, L-am văzut pe Domnul șezând pe un 
scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei Lui umpleau templul.  Serafimii stăteau 
deasupra Lui și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau fața, cu două își acopereau 
picioarele și cu două zburau.  Strigau unul la altul și ziceau: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este 
Domnul oștirilor!  Tot pământul este plin de mărirea Lui!’”  (Isaia 6,1-3).  În versetul 1, 
este folosit pentru „Domnul” numele Adonai, iar în versetul 3, în prima propoziție rostită 
de serafimi, este zis „Iehova”.  Al cui nume ziceau serafimii că este sfânt?  Al lui Adonai, 
al lui IHVH, „Iehova”.  Referindu-se la acest text și la versetele care-i urmează, Ioan a 
scris așa: „Isaia a spus aceste lucruri, când a văzut slava Lui și a vorbit despre El” (Ioan 
12,41).  În versetele precedente, Ioan scrisese în mod clar despre Domnul Isus Hristos.                                                       

- Declarația entuziastă a apostolului Toma, față în față cu realitatea lui Hristos înviat: 
„Drept răspuns, Toma I-a zis: ‚Domnul meu și Dumnezeul meu!’”  (Ioan 20,28).  Să se 
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observe că Mântuitorul nu l-a mustrat pentru această exclamație, nu a respins 
convingerea lui și nu l-a corectat.                                                                                                                                                                                    

- Destule texte din Noul Testament, care-L prezintă pe Isus ca Dumnezeu:                                                               

(01) „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un Fiu și-I vor pune numele Emanuel, care, 
tălmăcit, înseamnă: ‚Dumnezeu este cu noi’” (Mat 1,23).                                                                    

(02) „La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.  
El era la început cu Dumnezeu. . . .  Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin 
de har și de adevăr.  Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut 
din Tatăl” (Ioan 1,1.2.14).                                                                       

(03) „Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10,30).                                                              

(04) „‚Doamne’, I-a zis Filip, ‚arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns.’  Isus i-a zis: ‚De atâta 
vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe?  Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe 
Tatăl.  Cum zici tu dar: ‚Arată-ne pe Tatăl?’  Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în 
Mine?’”  (Ioan 14,8-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(05) „Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu în Tine” (Ioan 17,21).    

(06) „. . . patriarhii, și din ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai pe sus de toate 
lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci.  Amin!”  (Rom 9,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(07) „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a socotit ca un lucru de apucat să 
fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, 
făcându-Se asemenea oamenilor” (Filip 2,6.7).                                                                                       

(08) „Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii” (Col 2,9).  Dumnezeu 
deplin, în totul Dumnezeu.                                                                                                                              

(09) „Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei.  Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit 
neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost 
crezut în lume, a fost înălțat în slavă” (1 Tim 3,16).  „Cel ce a fost arătat în trup” este 
traducerea afirmației din limba greacă theos ephanerothe en sarchi, care înseamnă 
„Dumnezeu descoperit în trup”.  În acest text este descris în mod clar Hristos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(10) „. . . așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu 
și Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13).                                                                                                             

(11) „Și, când duce iarăși în lume pe Cel întâi născut, zice: ‚Toți îngerii lui Dumnezeu să I 
se închine’” (Evr 1,6).  Tatăl a poruncit îngerilor să I se închine Fiului.                                                                                                                                                 

(12) „. . . pe când Fiului I-a zis: ‚Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; 
toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate’” (versetul 8).     
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(13) „Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea; de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul 
tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii Tăi” (versetul 9).  
Dumnezeu vorbește către Dumnezeu!                                                                                                                                                         

(14) „Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să-L cunoaștem pe Cel ce 
este adevărat.  Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui.  El 
este Dumnezeul adevărat și viața veșnică” (1 Ioan 5,20).   

 Hristos le-a destăinuit de câteva ori ucenicilor suferințele Sale viitoare: „‚Iată’, a zis El, 
‚ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și 
cărturarilor.  Ei Îl vor osândi la moarte și-L vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate 
joc de El, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor scuipa și-L vor omorî, dar, după trei zile, va învia’” 
(Marcu 10,33.34).  Cineva m-a întrebat odată: „Când a fost omorât Domnul Isus, ce a 
murit, natura Sa divină sau cea umană? ”  I-am răspuns: „Natura umană.”  Dar el a 
replicat: „Eu cred că a murit natura Lui divină.”  „Frate”, am revenit eu, „Dumnezeu nu 
moare.”  A murit natura umană a lui Hristos.  Dar ce s-a întâmplat atunci cu natura Sa 
divină?  Aceasta este o taină, iar întrebarea aceasta nici nu trebuie să o punem.   
 

 Totuși, replica altcineva: „Dacă a murit natura Sa umană, atunci mă mântuiește un om și 
aceasta nu este pentru mine nicio mângâiere!”  Chiar așa?  A murit Omul venit din cer, 
care, în același timp, era Dumnezeu.  Atenție la acest citat inspirat: „A fost natura umană 
a Fiului Mariei schimbată în natura divină a Fiului lui Dumnezeu?  Nu; cele două naturi 
au fost combinate în mod misterios într-o persoană – omul Hristos Isus.  În El locuia 
trupește toată plinătatea Dumnezeirii.  Când Hristos a fost răstignit, natura Lui umană a 
murit.  Divinitatea nu s-a scufundat și a murit; acest lucru ar fi fost cu neputință”. 
(Scrisoarea 280 din 1904, publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 5, pagina 1113)   
 

 Gândiți-vă la următoarea ilustrație.  Sâmbătă seara, după apusul soarelui, când să 
părăsim casa de rugăciune, un frate mă întreabă: „Frate pastor, ați vrea să mă ajutați cu 
ceva?”  „Da, bucuros.”  „Să faceți puțină mișcare.  Eu mâine plec de acasă, dar las 
mașina de tăiat iarbă lângă garaj.  Veniți, o porniți și tăiați iarba.”  A doua zi, îmbrăcat 
într-o șalopetă, mă prezint acolo și tai iarba omului.  Când sunt aproape gata, 
gospodarul sosește acasă.  El mă întreabă: „Ce ați făcut, frate pastor?”  „Ce m-ați rugat.  
Am tăiat iarba.”  „Nu”, răspunde el, „nu așa ne-a fost vorba.  Când mi-ați promis acest 
lucru, erați îmbrăcat în costum, cămașă albă și cravată.  Eu credeam că așa veniți la casa 
mea ca să tăiați iarba!”  „Bine, frate”, îi răspund eu uimit, „dar treaba e făcută.  Ce 
importanță are îmbrăcămintea?  Cum puteam să vin îmbrăcat ca la serviciul divin?”  A 
venit Dumnezeu în șalopeta naturii umane și în această șalopetă de lut a murit pentru 
noi.  Trebuia să moară în slava cerească?  Atunci, ce rost mai avea întruparea?     
 

 Să ne ocupăm acum cu învățătura biblică despre cea de a treia Persoană a Dumnezeirii, 
adică Duhul Sfânt.  Zicând „a treia”, nu înțelegem că El este inferior față de celelalte 
două Persoane, ci absolut egal cu Ele.  Noi am avut nevoie de niște apelative, ca să ne 
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putem referi la Persoanele Dumnezeirii, dar acolo nu există superioritate și inferioritate, 
ci egalitate deplină, aceeași demnitate și slavă divină.   
 

 L-am numit pe Duhul Sfânt „Persoană a Dumnezeirii”.  Ce este o persoană în general?  O 
ființă care posedă atributele de inteligență, vorbire, comunicare conștientă, voință 
liberă, viață afectivă bogată, inventivitate.  Ori de câte ori este vorba de o persoană, 
folosim pronumele nehotărât „cineva”; dacă acesta nu poate fi folosit, atunci este vorba 
de „ceva”, care se aplică la obiecte sau viețuitoare necuvântătoare.  Duhul Sfânt nu este 
ceva, El este Cineva.  Personalitatea nu este dată de atomi sau de anatomie.  Nu de 
mâini și picioare.  Natura Duhului Sfânt este pentru noi o taină, nu știm cum arată și nu 
este bine nici să încercăm a ne face vreo închipuire despre El, pentru că, oricare ar fi ea, 
ar fi falsă.  El este Cine ne spune Inspirația că este și mai mult nu putem ști.   
 

 În Matei 28,19, nu se cere botezarea ucenicilor în numele a două Persoane și ceva, ci a 
trei Persoane, numite imediat: Tatăl și Fiul și Sfântul Duh.  Între primele două Persoane, 
s-a pus conjuncția „și”, la fel între a doua și a treia.  Aceasta înseamnă egalitate.  Unii 
susțin că Duhul Sfânt nu este altceva decât o trăsătură a Tatălui, dar atunci nu am avea 
trei Persoane divine, ci două.  Ar fi oare corect să spunem: „Am vizitat recent trei țări: 
Bulgaria, Rusia și Moscova”?  Nu, pentru că Moscova este tot Rusia.  Dar vedeți că în 
marea trimitere misionară Isus S-a referit la trei în numele cărora să se efectueze 
botezurile.  
 

 Biblia folosește simboluri pentru explicarea lucrării Duhului Sfânt și anume: porumbel, 
untdelemn, foc, ploaie, vânt.  Nu pentru explicarea Duhului Sfânt, ci a lucrării Sale.  Unii 
Îl reduc pe Duhul Sfânt la astfel de simboluri și uită că El este, de fapt, doar reprezentat 
așa pentru înțelegerea noastră.  Într-un nou câmp de lucru, un misionar l-a întrebat pe 
un localnic cum se spune la pom, arătând cu degetul către un pom.  Acesta i-a spus cum 
se zice la deget; însă degetul arăta doar spre pom și acolo țintea întrebarea.   
 

 Unii pot fi derutați în legătură cu Duhul Sfânt pentru faptul că se vorbește despre 
măsură și despre plinătate.  Iată astfel de texte: „Căci Acela, pe care L-a trimis 
Dumnezeu, vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu 
măsură” (Ioan 3,34).  „Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare.  Dimpotrivă, fiți 
plini de Duh” (Efes 5,18).  „Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în 
alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească” (Fapte 2,4).  În aceste contexte, 
„măsura” și „plinătatea” sau „umplerea” nu se referă la cantități materiale, care s-ar 
putea calcula, ci este vorba de relații, de prezență, de intensitatea acestora.   
 

 O problemă în legătură cu personalitatea divină a Duhului Sfânt, pe care o ridică unii 
cititori ai Bibliei, este faptul că, în limba greacă, substantivul „spirit” este de gen neutru, 
nu masculin.  Adică to pneuma, to fiind articolul hotărât pentru substantivele de gen 
neutru.  Întâlnim acest lucru, de pildă, în Romani, capitolul 8: „Însuși Duhul (to pneuma) 
adeverește, împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu” (versetul 16).  
Citând astfel de texte și scriind în sensul lor, chiar Spiritul Profetic se referă uneori la 
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Duhul Sfânt cu pronumele personal englez pentru genul neutru it, inexistent în limba 
română, de aceea traducem „El”.  Dar în multe alte cazuri dânsa a scris He adică „El”, 
folosit pentru genul masculin la oameni.  
 

 Același lucru, ca și în limba greacă, îl constatăm în limba română, unde numărăm „un 
spirit, două spirite”; de aceea, substantivul acesta este de gen neutru, deși articolul 
hotărât pentru genul neutru este la noi același ca și la masculin.  Dar nu în alte limbi, de 
exemplu în limba germană: der Geist, „Spiritul”, unde der este articolul pentru 
substantive de gen masculin.  Nu trebuie să ne pierdem însă în detalii gramaticale când 
este vorba despre Persoanele divine.  Toate trăsăturile caracteristice ale unei persoane 
sunt prezente în Biblie în legătură cu Duhul Sfânt și El este prezentat ca Dumnezeu etern 
și atotștiutor.   
 

 De altfel, dacă se insistă cu genul, iată că genul neutru este folosit în unele limbi și 
pentru persoane.  Astfel, în limba germană, Weib este un alt termen pentru Frau, care 
înseamnă „femeie”.  Însă, în timp ce al doilea cuvânt este de gen feminin, die Frau, 
primul este de gen neutru, das Weib.  Femeie la genul neutru!  Dar este ea mai puțin 
feminină din cauza acestui gen gramatical?  Oricum, pentru că este vorba acum despre 
Duhul Sfânt, trebuie să știm că genul gramatical nu este întotdeauna identic cu genul 
real.  
 

 Și despre Domnul Isus, a cărui personalitate nu o poate nega nimeni, a fost folosit uneori 
genul neutru în greacă, de exemplu: aneuran to brephos keimenon en te phatne (Luca 
2,16), „(păstorii) au găsit Pruncul așezat în iesle”, unde to brephos înseamnă „Pruncul”.  
Isus, copil de parte bărbătească, este amintit aici ca Prunc, chiar dacă acest substantiv 
aparține în greacă la genul neutru.  În alt loc: ho de egertheis parelaben to paidion, adică 
„și el, sculându-se, a luat Pruncul” (Mat 2,14); este vorba despre Iosif în curs de a pleca 
în Egipt.  Aici, to paidion înseamnă „Pruncul”, de asemenea de gen neutru în greacă.  
Genul este al cuvântului folosit, nu al ființei pe care o indică – gen gramatical, nu 
biologic.            
 

 Când vorbim despre Dumnezeire, în general, și despre Duhul Sfânt, în particular, să ne 
ferim a jongla cu genurile.  Să nu discutăm niciodată și deloc despre gen la Dumnezeu, 
chiar dacă în Biblie, pretutindeni, pronumele personale pentru Dumnezeu sunt cele 
masculine „El, Lui, Îl” etc.  Nici să nu-L trecem la genul feminin, pentru o pretinsă 
emancipare modernă, ci să lăsăm exprimarea așa cum o fac textele în limba ebraică și în 
limba greacă.  Să rămânem la limbajul biblic și să ne ferim de terenuri interzise.   
 

 În Ioan 16,13, Hristos a zis: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă 
călăuzească în tot adevărul.”  Iar în Ioan 14,26, tot El a zis: „Dar Mângâietorul, adică 
Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă 
va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”  Cineva care transmite cunoștințe, care aduce 
aminte, care călăuzește în tot adevărul, care mângâie, nu poate fi decât Persoană 
superioară omului și implicată în viața sa religioasă.  E vorba de Dumnezeu adevărat și 
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deplin.  Dacă cei instruiți în acest proces sunt persoane, și sunt, Cel care-i învață nu 
poate fi mai puțin decât atât.   
 

 În legătură cu personalitatea Duhului Sfânt, Spiritul Profetic afirmă: „Trebuie să 
înțelegem că Duhul Sfânt, care este în aceeași măsură o persoană cum Dumnezeu este o 
persoană, umblă prin aceste locuri” (Manuscrisul 66 din 1899, publicat în Evangelism/ 
Evanghelizare, pagina 616).  „Prințul puterii răului poate fi ținut în frâu numai prin 
puterea lui Dumnezeu, manifestată în cea de a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul 
Sfânt” (Special Testimonies/Mărturii speciale, Seria A, No. 10, pagina 37, din 1897, citate 
în Evangelism/Evanghelizare, pagina 617).   
 

 Mai explicit: „Duhul Sfânt are personalitate, altfel El nu ar putea mărturisi duhului 
nostru și împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.  El trebuie să fie, 
de asemenea, o persoană divină, altfel nu ar putea cerceta secretele care sunt ascunse 
în mintea lui Dumnezeu: ‚În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară 
de duhul omului, care este în el?  Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, 
afară de Duhul lui Dumnezeu.’”  (Manuscrisul 20 din 1906, publicat în Evangelism/ 
Evanghelizare, pagina 617)  
  

 Am zis că Duhul Sfânt este altcineva decât Dumnezeu-Tatăl și decât Dumnezeu-Fiul.  El 
nu este pentru Tatăl ce este duhul meu pentru mine.  Hristos a zis despre Sine după 
înviere: „Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă și vedeți: un duh      
n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu” (Luca 24,39).  Isus Se bucura sau Se 
întrista în duhul Său, dar El nu era duh.  El avea trup.  Ce este deci un duh?  O ființă 
foarte diferită de noi, fără carne și oase, deci fără un organism fizic, așa cum suntem noi 
și cunoaștem noi.  Despre îngeri se zice în Evrei 1,14 că „sunt duhuri slujitoare”.   
 

 Înainte de a Se întrupa, Isus nu avea carne și oase, deci era și El un Duh, cum a zis El 
despre Tatăl: „Dumnezeu este Duh și cine I se închină Lui trebuie să I se închine în duh și 
în adevăr” (Ioan 4,24).  Așa trebuie conceput Duhul Sfânt, fără o existență corporală.  
Acesta este sensul textului din 2 Corinteni 3,17: „Căci Domnul este Duhul”, nu că S-ar 
confunda cu Tatăl, ci că El este Duh; de fapt, este și numit așa în toată Biblia.   
 

 Ideea că Duhul Sfânt este doar o putere care emană de la Tatăl este total nebiblică.  
Dacă El este o energie, atunci oamenii pot încerca să-L manipuleze, să se folosească de 
El în scopuri egoiste și nici modul cum este tratat nu ar conta prea mult.  Ideea aceasta 
ignoră tot ce spune Biblia despre personalitatea Duhului Sfânt.  Iată dovezile biblice ale 
personalității Sale:  
 
- Gândește: „Căci s-a părut nimerit, Duhului Sfânt și nouă, să nu mai punem peste voi 
nicio altă greutate decât ceea ce trebuie” (Fapte 15,28).  „Căci Duhul cercetează totul, 
chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” (1 Cor 2,10).     
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- Vorbește: „Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de 
credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor” (1 Tim 4,1).                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
- Îi învață pe oameni lucruri divine: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va 
trimite Tatăl, în numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce 
v-am spus Eu” (Ioan 14,26).                                                                                                     
 
- Îi inspiră în rugăciune: „Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu 
știm cum trebuie să ne rugăm” (Rom 8,26).                                             
 
- Face lucrare misionară, împreună cu biserica: „Și Duhul și mireasa zic: ‚Vino!”’  (Apoc 
22,17)                                                                                                                   
 
- Poate fi întristat: „Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost 
pecetluiți pentru ziua răscumpărării” (Efes 4,30).                                    
 
- Se poate păcătui împotriva Lui: „. . . oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va 
căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic” (Marcu 3,29).   
 

 Duhul Sfânt este numit în Biblie când Duhul lui Dumnezeu, când Duhul lui Hristos: „Dar, 
dacă Eu scot afară demonii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a 
venit peste voi” (Mat 12,28).  „Și, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă 
Duhul Fiului Său, care strigă ‚Ava!’, adică ‚Tată!’”  (Gal 4,6).  Acest mod de exprimare în 
legătură cu aceeași Persoană divină ne spune că Persoanele Dumnezeirii Își aparțin 
reciproc, într-o interdependență și colaborare extraordinară.  Hristos L-a proslăvit pe 
pământ pe Tatăl (vezi Ioan 17,4); El nu a făcut voia Sa, ci voia Celui ce L-a trimis (vezi 
Ioan 6,38).  Nici Duhul Sfânt nu lucrează independent, ci El Îl reprezintă pe Hristos pe 
pământ: „Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. . . .  El Mă va proslăvi” 
(Ioan 16,13.14).  Rămânem uimiți când ne gândim la această armonie desăvârșită, la 
această conlucrare sfântă, totală, nelimitată!  
 

 Duhul Sfânt este etern și necreat, există prin Sine Însuși, ca orice Persoană divină.  Este 
omniscient, omniprezent, atotputernic.  El poate fi întristat, și împotriva acestei 
primejdii se dau avertismente solemne: „Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării” (Efes 4,30).  „Dar ei au 
fost neascultători și L-au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt; iar El li S-a făcut vrăjmaș și a 
luptat împotriva lor” (Isa 63,10).   
 

 Se poate păcătui împotriva Duhului Sfânt, iar acest păcat este imposibil de iertat: 
„Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva 
Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor” (Mat 12,32).                       
„. . . oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat 
de un păcat veșnic” (Marcu 3,29).  Am văzut din numeroase texte ale Scripturilor că 
Domnul Isus Hristos este Dumnezeu.  Se poate păcătui împotriva Lui, dar păcatul acela 
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mai poate căpăta iertare.  Nu se iartă păcatul împotriva Duhului Sfânt.  Aceasta 
înseamnă că Duhul Sfânt este tot atât de Dumnezeu ca și Isus, în niciun caz inferior.  Și 
de ce nu se iartă?  Pentru că, făcând astfel, oamenii taie orice legătură cu izvorul puterii 
spirituale și sunt pierduți.   
 

 Apostolul Petru l-a mustrat pe Anania pentru încercarea de a înșela biserica: „Anania, 
pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să-L minți pe Duhul Sfânt?”  (Fapte 5,3).  Apoi a 
zis: „N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu” (versetul 4).  Astfel, Duhul Sfânt este 
Dumnezeu ca și Tatăl și ca Domnul Isus Hristos.  În numele acestei Trinități se face 
botezul, actul de intrare în biserică (vezi Matei 28,19).   
 

 Persoanele divine au fost co-autoare ale operei de creare a lumii noastre acum șase mii 
de ani, a altor corpuri cerești, a întregului univers.  Creator înseamnă acest Trio divin.  
Planul de mântuire a fost întocmit în cadrul Trinității și este adus la îndeplinire de toate 
aceste Persoane divine în diferite roluri.   
 

 Când Biblia zice că Dumnezeu este iubire (vezi 1 Ioan 4,8.16), lucrul acesta înseamnă că 
Tatăl este iubire, Fiul este iubire, Duhul Sfânt este iubire.  Mântuirea este posibilă doar 
ca o co-producție a Trinității.  Tatăl și Fiul lucrează pentru schimbarea inimii oamenilor 
prin Duhul Sfânt.  Când acest Agent divin restaurator este lepădat, Dumnezeu nu mai 
poate face nimic pentru păcătoși.  De aceea, păcatul împotriva Duhului Sfânt este de 
neiertat în veci.  Dar nu trebuie să ne înspăimântăm; interesul pe care îl avem pentru 
adevăr, pentru mântuire, pentru veșnicie este dovadă sigură că Duhul Sfânt Se ocupă de 
noi, că nu ne-a părăsit.     
 

 Trebuie să fim fericiți că avem aceste descoperiri neîndoielnice și binecuvântate în 
Cuvântul lui Dumnezeu.  Dar dincolo de ele, dincolo de ce este scris, orice încercare de 
a-L defini pe Dumnezeu, de a-L descrie, de a-L explica, este speculație și trebuie 
considerată periculoasă.  Iată în încheiere cum a formulat Biserica Adventistă de Ziua a 
Șaptea, pe scurt, învățătura biblică despre Duhul Sfânt: „Dumnezeu-Spiritul etern a fost 
activ cu Tatăl și cu Fiul la creațiune, întrupare și răscumpărare.  El i-a inspirat pe scriitorii 
Scripturii.  El a umplut viața lui Hristos cu putere.  El atrage și convinge ființe omenești; 
iar pe aceia care răspund, El îi înnoiește și îi transformă după chipul lui Dumnezeu.  
Trimis de Tatăl și de Fiul ca să fie întotdeauna cu copiii Săi, El extinde daruri spirituale 
bisericii, o împuternicește să poarte mărturie despre Hristos și, în armonie cu Scripturile, 
o conduce în tot adevărul.”  (Seventh-day Adventists Believe . .  . /Adventiștii de Ziua a 
Șaptea cred . . ., pagina 58)   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 44: „Tată iubit, Te-adorăm!” 

Cântarea de închidere, 51: „Doar Dumnezeu va fi mărit”   
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FAȚA LUI DUMNEZEU 

 Pentru prima dată se vorbește în Sfânta Scriptură despre „fața Domnului” după căderea 
în păcat: „Atunci, au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în 
răcoarea zilei; și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre 
pomii din grădină” (Gen 3,8).  Printre pomii din grădină!  Slabă protecție!  Iată ce a scris 
David în privința fugii de fața Domnului: „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și 
unde voi fugi departe de fața Ta?  Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo; dacă mă voi culca 
în locuința morților, iată-Te și acolo; dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc 
la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca.  Dacă voi 
zice: ‚Cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu!’, 
iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua 
și întunericul ca lumina” (Ps 139,7-12).   
 

 Am cunoscut în tinerețe o poezie scrisă de poetul francez Victor Hugo, în legătură cu 
fuga lui Cain de fața lui Dumnezeu.  A încercat toate posibilitățile, s-a ascuns oriunde, 
dar ochiul divin îl urmărea peste tot și nu putea scăpa de acea supraveghere.  În 
încheiere, autorul și-a imaginat că fugitivul a cerut să se facă o groapă adâncă și să fie 
ascuns în ea; poezia se încheie însă așa: „Dar, când fu-nchisă groapa de tot pe corpul 
său, / Același ochi, din umbră, îl urmărea mereu.”  Am redat aceste versuri din memorie.  
Era, de fapt, glasul conștiinței, de care Cain nu a putut scăpa niciodată.  Probabil Victor 
Hugo s-a bazat pe următoarele cuvinte pe care Cain le-a rostit înaintea Domnului: „Iată 
că Tu mă izgonești azi de pe fața pământului; eu va trebui să mă ascund de fața Ta și să 
fiu pribeag și fugar pe pământ și oricine mă va găsi mă va omorî” (Gen 4,14). 
 

 Deși cunoștea foarte bine istoria tristă a lui Cain, inclusiv imposibilitatea ascunderii de 
fața Domnului, așa cum a precizat-o psalmistul David, profetul Iona a încercat ceva: „Și 
Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului.  S-a pogorât la Iafo și a găsit 
acolo o corabie care mergea la Tars.  A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie, ca să 
meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului” (Iona 1,3).  A făcut și 
imprudența să le vorbească altora despre tentativa sa: „Oamenii aceia au avut o mare 
teamă și i-au zis: ‚Pentru ce ai făcut lucrul acesta?’  Căci oamenii aceia știau că fugea de 
fața Domnului, pentru că le spusese el” (versetul 10).  Să fugă de fața Domnului?  Unde? 
La Tars?  Domnul nu era acolo?  Nu a ajuns la Tars, pentru că nava a fost lovită de 
furtună, iar profetul a trebuit să se întoarcă la mal cu alt mijloc de transport – un pește 
mare trimis de Dumnezeu.   
 

 Pentru ca nimeni să nu mai încerce o așa refugiere, Dumnezeu a precizat prin profetul 
Ieremia: „‚Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu?’, zice Domnul.  ‚Nu 
umplu Eu cerurile și pământul?’, zice Domnul” (Ier 23,24).  Nu înțelegem ce înseamnă 
această umplere a cerurilor și a pământului cu prezența lui Dumnezeu.  În niciun caz 
panteism; Dumnezeu nu este totuna cu materia, El este Creatorul, ea este produsul 
creat.  Dar poate fi atotștiința și atotviziunea Sa.  Așa s-a precizat mai târziu: „Nicio 
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făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu 
care avem a face” (Evr 4,13).   
 

 În cartea de imnuri americană, cântarea numărul 88 este intitulată „I Sing the Mighty 
Power of God”, adică „Eu cânt măreața putere a lui Dumnezeu”; în românește este 
cântarea numărul 64 din Imnuri creștine, ediția 2006, cu titlul „Mai sus decât înalții 
munți”.  Ultimele două versuri din original, redate altfel în românește, zic așa: „There’s 
not a place where we can flee, But God is present there”.  Înseamnă: „Nu există un loc 
unde să putem fugi, și Dumnezeu să nu fie prezent acolo.”  Când am folosit această 
cântare în comunități americane, am întrebat după aceea: „Și de ce am încerca?  De ce 
am fugi de Dumnezeu?  De ce am fugi de fața Sa?  Mai bine să fugim spre El, spre fața 
Sa!”  Așa se ruga David cel fugărit de vrăjmași: „Fii o stâncă de adăpost pentru mine, 
unde să pot fugi totdeauna!  Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu ești stânca și cetățuia 
mea” (Ps 71,3).  O stâncă unde să pot fugi întotdeauna.   
 

 Tendința lui David era cea opusă căutărilor lui Cain: „Inima îmi zice din partea Ta: ‚Caută 
fața Mea!’  Și fața Ta, Doamne, o caut!”  (Ps 27,8).  Adevărata redeșteptare creștină este 
cea recomandată de Dumnezeu în răspunsul Său la rugăciunea lui Solomon de 
inaugurare a templului: „. . . dacă poporul Meu, peste care este chemat numele Meu, se 
va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea și se va abate de la căile lui rele, – îl voi asculta 
din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara” (2 Cron 7,14).  Observați că, în 
procesul acesta spiritual de trezire, este și actul descris în cuvintele „va căuta fața Mea”.   
 

 Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu: „Apoi, Dumnezeu a zis: ‚Să 
facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră . . .’.  Dumnezeu l-a făcut pe 
om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte 
femeiască i-a făcut” (Gen 1,26.27).  Este scris mai departe: „În ziua când l-a făcut 
Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.  I-a făcut parte bărbătească 
și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de ‚om’ în ziua când au fost 
făcuți” (5,1.2).  Deci, atât Adam, cât și Eva au fost făcuți după chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu.  „După chipul Său” înseamnă că El a fost modelul după care i-a creat; „după 
asemănarea Sa” înseamnă că nu au fost făcuți exact ca Dumnezeu, ci „asemenea”.   
 

 Această asemănare nu era doar lăuntrică, ci generală: „Omul urma să poarte chipul lui 
Dumnezeu, atât în asemănare exterioară, cât și în caracter.  Numai Hristos este 
‚întipărirea Ființei Lui’ (Evr 1,3), adică a Tatălui; însă omul a fost făcut asemenea lui 
Dumnezeu.  Firea lui era în armonie cu voința lui Dumnezeu.  Mintea lui era capabilă să 
înțeleagă lucruri divine.  Sentimentele lui erau curate; dorințele și pasiunile lui erau sub 
controlul rațiunii.  El era sfânt și fericit să poarte chipul lui Dumnezeu și să asculte în 
mod desăvârșit de voința Lui.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 45)  
 

 „Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului” (Prov 
27,19), a constatat înțeleptul Solomon.  Fața răspunde la față când e privită în apă, 
acesta este fenomenul natural al reflectării.  Așa răspundea la început inima omului 
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inimii lui Dumnezeu și așa răspundea fața lui la fața lui Dumnezeu.  O căuta.  O privea cu 
bucurie și nu se mai sătura să o vadă.  Dar nu așa după cădere.  Păcatul a ruinat această 
pasiune și oglindire, astfel încât chipul uzurpatorului a ajuns să se reflecte în oamenii 
căzuți: „Chiar pecetea demonilor era imprimată pe fizionomiile oamenilor.   Feţele 
umane reflectau expresia legiunilor răului de care erau posedaţi.  Aşa era scena asupra 
căreia privea Răscumpărătorul lumii.  Ce privelişte pentru Infinita Puritate!”  (The Desire 
of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 36)   
 

 Adam și Eva erau o reflectare a chipului lui Dumnezeu și aveau construită în ei tendința 
de a-L căuta pe Creator, de a avea comuniune cu El.  Era o licărire a acestei tendințe 
naturale, originale ceea ce exprima David când scria: „Inima îmi zice din partea Ta: 
‚Caută fața Mea!’  Și fața Ta, Doamne, o caut!”  (Ps 27,8).  „Din partea Ta” îmi zice inima 
– acum nu mai era o înclinație naturală, ci una stimulată de Duhul lui Dumnezeu.  Este 
un produs al actului mântuitor realizat de Dumnezeu în om.  Căderea în păcat a dus la o 
degenerare, la o înstrăinare de Dumnezeu.  Din ziua aceea fatală și mereu în continuare, 
omul are înclinația firească să fugă de Dumnezeu.  Împotriva acestei înclinații 
periculoase și regretabile Se luptă Duhul lui Dumnezeu.  Cei câștigați de El se opresc din 
fuga disperată, păcătoasă, încurajată de Satana, și pornesc în direcție opusă: nu mai fug 
de Dumnezeu, ci fug spre Dumnezeu; ei ajung să caute fața Lui, pentru că îi interesează, 
pentru că le place.  Aceasta este nașterea din nou, aceasta este mântuirea.   
 

 În timpul peregrinărilor îndelungate prin pustie, copiii lui Israel erau ghidați de norul 
călăuzitor.  Când acesta se ridica, era semnalul că ei trebuie să plece mai departe (vezi 
Numeri 9,15-23).  Chivotul mărturiei, purtat de către preoți pe umeri, era, de asemenea, 
un ghid dumnezeiesc, și el indica prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor, pe loc sau în 
mișcare: „Când pornea chivotul, Moise zicea: ‚Scoală-Te, Doamne, ca să se împrăștie 
vrăjmașii Tăi și să fugă dinaintea feței Tale cei ce Te urăsc!’  Iar când îl așezau, zicea: 
‚Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!’”  (Versetele 35 și 36) 
 

 Vă invit să constatați în continuare un paradox și anume:                                                                                                     

- nu poți să te ascunzi de fața lui Dumnezeu, dar                                                                                                                      
- nici nu poți să vezi fața lui Dumnezeu. 

 Moise, robul lui Dumnezeu, om integru și consacrat, a fost într-o legătură atât de 
strânsă cu Creatorul, încât și-a exprimat dorința de a-L vedea.  Dar Domnul l-a prevenit: 
„Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea și voi chema numele 
Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur și am milă de cine vreau să 
am milă!”  (Exod 33,19).  Și mai departe: „Domnul a zis: ‚Fața nu vei putea să Mi-o vezi, 
căci nu poate omul să Mă vadă și să trăiască!’  Domnul a zis: ‚Iată un loc lângă Mine; vei 
sta pe stâncă.  Și, când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi 
acoperi cu mâna Mea, până voi trece.  Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, 
Mă vei vedea pe dinapoi; dar fața Mea nu se poate vedea’” (versetele 20-23).   
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 Moise nu putea vedea chiar fața lui Dumnezeu, pentru că niciun om păcătos, niciun 
muritor, nu poate să privească fața lui Dumnezeu și să trăiască.  Dar Dumnezeu a luat 
măsuri ca să se poată realiza ceva:                                                                                                                          
 
- „vei sta pe stâncă”,                                                                                                                                          
 
- „te voi pune în crăpătura stâncii”,                                                                                                                       
 
- „te voi acoperi cu mâna Mea”.                                                                                                                 
                                                                                                                                     
Măsuri de protecție, așa cum lucrătorii de la o centrală atomo-electrică folosesc 
echipamente de protecție împotriva radiațiilor.  Nu e același lucru, însă ne dă o idee cât 
de cât despre imposibilitatea de a privi fața lui Dumnezeu aevea.  Dar Dumnezeu a venit 
și, în auzul lui Moise, „a rostit numele Domnului” (Exod 34,5).  Cum adică?  În versetele 6 
și 7, Dumnezeu a descris caracterul Său.  Aceasta era și este slava Sa.  Poate că Moise s-a 
gândit la altceva când a cerut: „Arată-mi slava Ta!”  (33,18).  Dar aceasta era slava lui 
Dumnezeu descoperită lui – caracterul divin.  Dacă îl cunoaștem, pentru că îl putem afla 
din Scripturi, atunci cunoaștem slava lui Dumnezeu.  Ce ne trebuie mai mult în prezent?   
 

 Foarte mulți oameni din zilele noastre se îndoiesc de existența lui Dumnezeu și se pare 
că numărul lor crește.  Au rezultat atei din politica de îndoctrinare ateistă, însă ateismul 
se dezvoltă mai mult în mediile unde nu este impus.  Care va fi viitorul lor?  Pradă ieftină 
în mâna spiritismului, pentru că, necrezând în supranatural și neavând nicio protecție 
împotriva supranaturalului nociv, ei vor căuta o explicație științifică a unor astfel de 
fenomene și le vor accepta ca reale și folositoare. 
 

 Unii pot lua în derâdere ideea că omul nu poate să vadă fața lui Dumnezeu și să trăiască.  
Este aceasta o încercare subtilă și perversă  de a ascunde faptul că El nu există?  Să 
vedem.  Ateilor, acceptați numai câteva minute că nu aveți dreptate, că, de fapt, 
Dumnezeu există.  Că S-a arătat oamenilor la început și că a vorbit cu ei.  A trecut mult 
timp de atunci.  De unde este astăzi ideea existenței supranaturalului?  Este ea o 
invenție?  Pentru ce?  E o reminiscență în psihicul omenesc a întâlnirilor de demult ale 
oamenilor cu Dumnezeu.  Au slăbit urmele acelea din conștiință, dar nu s-au șters de 
tot. 
 

 Altceva: să admitem că Dumnezeu ar începe din nou să comunice în mod vizibil și audibil 
cu oamenii.  Că S-ar arăta și că ar fi fotografiat, filmat, înregistrat în toate felurile.  Apoi 
nu S-ar mai arăta.  Ce ar zice oamenii după 200-300 de ani sau chiar mai curând?  Că a 
fost un mit.  Dar înregistrările?  Trucaje tehnico-artistice, așa cum se pretinde de unii că 
nu au existat zboruri cosmice, ci doar înregistrări făcute în deșerturile Americii, plus 
prestidigitația electronicii.  Nimic și nimeni nu le poate scoate din cap îndoielnicilor 
aceste bănuieli.  
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 Dar din nou altceva: nu înregistrări, nu amintiri, nimic de felul acesta.  Să apelăm la 
rațiune și la logică, dacă tot preamărim gândirea omenească.  Nu noi, alții.  Dacă vedem 
că iese fum dintr-un coș de casă, nu este nevoie să intrăm în casă ca să controlăm dacă 
acolo se face foc.  Precis se face, pentru că, „până nu faci foc, nu iese fum”; așa spune 
zicala românească.  Adică efectul ne obligă să admitem o cauză care-l determină.  
 

 Iată o explicație excelentă cu privire la existența lui Dumnezeu, pe care a lăsat-o în urmă 
vestitul savant contemporan Albert Einstein.  Întrebat dacă crede în existența lui 
Dumnezeu, el a zis, indignat: „Eu nu sunt ateu.  Problema implicată este prea vastă 
pentru mințile noastre limitate.  Noi suntem în situația unui copilaș care intră într-o 
bibliotecă uriașă, umplută cu cărți în multe limbi.  Copilul știe că cineva trebuie să fi scris 
acele cărți.  El nu știe cum.  El nu înțelege limbile în care acestea sunt scrise.  Copilul are 
o slabă presupunere a ordinii misterioase în aranjamentul cărților, însă nu știe ce este 
aceasta.  Aceasta, mi se pare mie, este atitudinea chiar a celei mai inteligente ființe 
omenești față de Dumnezeu.  Vedem universul aranjat în mod minunat și ascultând de 
anumite legi, dar noi abia înțelegem în mod vag aceste legi.”  (Extras din cartea Einstein, 
His Life and Universe/Einstein, viața sa și universul său, de Walter Isaacson, New York, 
2007, capitolul 17, „Dumnezeul lui Einstein”, pagina 386)       
 

 Ați reținut?  O bibliotecă uriașă, cu multe cărți, scrise în multe limbi.  Cine, cu mintea 
întreagă, ar susține că acele cărți nu au fost scrise de nimeni?  Că sunt un produs al 
întâmplării?  Că s-au format singure: coperțile, paginile, scrisul și ideile din ele?  Absolut 
singure.  Nicio minte nu a fost la lucru, nicio inteligență nu a fost investită acolo.  Nu zice 
bine psalmistul că „nebunul zice în inima lui: ‚Nu este Dumnezeu!’”?  (Ps 14,1).  Să fim 
scuzați, dar Biblia o spune.  Și așa reiese din fapte, din realitate.   
 

 „Fața Ta, Doamne, o caut!”, a zis omul lui Dumnezeu în Psalmul 27,8.  Așa ar trebui să 
facă toți oamenii.  Să caute fața lui Dumnezeu și o vor găsi, precum a afirmat și Pavel 
înaintea iluștrilor filosofi din Atena, leagănul filosofiei clasice: „El a făcut ca toți oamenii, 
ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului; le-a așezat anumite vremi 
și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să-L caute pe Dumnezeu și să se silească să-L 
găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi” (Fapte 17,26.27).   
 

 Mântuitorul ne-a asigurat că o astfel de căutare dă rezultate: „Cereți, și vi se va da; 
căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide.  Căci orișicine cere capătă, cine caută 
găsește și celui ce bate i se deschide” (Mat 7,7.8).  Totuși, căutarea se încheie cu succes 
nu atunci când se face la întâmplare sau este superficială: „Mă veți căuta și Mă veți găsi, 
dacă Mă veți căuta cu toată inima” (Ier 29,13).  Și nici nu poate fi găsit Dumnezeu dacă 
se amână la infinit căutarea Lui: „Căutați pe Domnul, câtă vreme se poate găsi;   
chemați-L, câtă vreme este aproape” (Isa 55,6).   
 

 După ce a spus: „. . . sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până nu vor 
vedea împărăția lui Dumnezeu” (Luca 9,27), Mântuitorul, „cam la opt zile după cuvintele 
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acestea, i-a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și S-a suit pe munte să Se roage” 
(versetul 28).  A fost o experiență unică în viața celor trei ucenici și ei, cu adevărat, nu au 
gustat moartea până când nu au văzut împărăția lui Dumnezeu reprezentată în 
miniatură pe munte.  Acolo L-au văzut ei pe Domnul Isus Hristos în slavă orbitoare, așa 
cum va fi când va veni pe nori.  Iată cum este descrisă de evangheliști această 
transfigurare instantanee:                                                                                                       

- „El S-a schimbat la față înaintea lor; fața Lui a strălucit ca soarele și hainele I s-au făcut 
albe ca lumina” (Mat 17,2).                                                                                                                                   

- „Acolo, S-a schimbat la față înaintea lor.  Hainele Lui s-au făcut strălucitoare și foarte 
albe, de o albeață pe care niciun nălbitor de pe pământ n-o poate da” (Marcu 9,2.3).                    

- „Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea I s-a făcut albă 
strălucitoare” (Luca 9,29). 

 Ce reținem de aici?  Isus S-a schimbat la față înaintea ucenicilor, I s-a schimbat 
înfățișarea feței, care a strălucit ca soarele.  Și hainele au arătat altfel: hainele I s-au 
făcut albe ca lumina; îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare; hainele Lui s-au făcut 
foarte strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun nălbitor de pe pământ n-o 
poate da.  În cartea Apocalipsa, se spune că „cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe” 
(Apoc 3,5).  Cei ce formează gloata mântuiților aflați în fața tronului divin vor fi 
„îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini” (7,9).  Se pare că ei vor avea atunci 
o experiență asemănătoare cu cea a Domnul Isus: o schimbare imediată a trupului lor 
(vezi 1 Corinteni 15,51.52) și a aspectului hainelor lor, care devin albe, strălucitoare.  
 

 Ioan L-a văzut încă o dată pe Isus arătând așa, atunci când L-a întâlnit în prima viziune 
înregistrată în cartea descoperirii: „. . . fața Lui era ca soarele, când strălucește în toată 
puterea lui” (Apoc 1,16).  Așa aspect a redobândit Hristos după ce a revenit în slava 
cerească.  Dar nu a fost așa cât timp a umblat pe pământ în trup neproslăvit.  Profetul 
Isaia a văzut acest lucru cu șapte secole mai înainte: „După cum pentru mulți a fost o 
pricină de groază, atât de schimonosită Îi era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea 
Lui de a fiilor oamenilor. . . .  N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă 
privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă” (Isa 52,14; 53,2).   
 

 Față schimonosită, nimic care să ne placă!  Așa a arătat fața lui Hristos în orele de 
tortură și înfometare, care au precedat răstignirea Sa, și așa arăta pe cruce: „Fiul cel 
nepătat al lui Dumnezeu spânzurat pe cruce, carnea Sa fiind sfâşiată de răni; mâinile 
acelea, atât de adesea întinse ca să binecuvinteze, bătute în cuie pe barele de lemn; 
picioarele acelea, atât de neobosite în lucrări de iubire, pironite pe lemn; capul acela 
împărătesc străpuns de coroana de spini; buzele acelea tremurânde cuprinse în strigătul 
de durere.  Şi tot ce a îndurat – picăturile de sânge care curgeau din capul Său, din 
mâinile şi din picioarele Sale . . . – vorbeşte fiecărui copil al neamului omenesc, 
declarând: Pentru tine acceptă Fiul lui Dumnezeu să poarte povara aceasta a vinovăţiei; 
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pentru tine jefuieşte El tărâmul morţii şi deschide porţile paradisului.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 755) 
 

 Imediat după rostirea sentinței de moarte împotriva lui Isus în Sinedriu, „L-au scuipat în 
față, L-au bătut cu pumnii și L-au pălmuit” (Mat 26,67).  „Și unii au început să-L scuipe, 
să-I acopere fața, să-L bată cu pumnii . . .” (Marcu 14,65).  „L-au legat la ochi, Îl loveau 
peste față . . .” (Luca 22,64).  Toți aceștia vor fi înviați la învierea specială, ca să-L vadă 
venind pe norii cerului.  Așa a spus Isus, răspunzând la întrebarea lui Caiafa, dacă El este 
„Hristosul, Fiul lui Dumnezeu” (Mat 26,63): „Da, sunt!  Ba mai mult, vă spun că de acum 
încolo Îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe 
norii cerului’” (versetul 64).  Îl vor vedea nu „venit”, ci „venind”; ei vor vedea venirea 
Mântuitorului în desfășurare.  
 

 Și cum vor reacționa aceștia, împreună cu toți cei pierduți?  Mai întâi, ei se vor boci (vezi 
Apocalipsa 1,7).  Mai mult: „Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați 
și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile 
munților.  Și ziceau munților și stâncilor: ‚Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața Celui 
ce șade pe scaunul de domnie și de mânia Mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei 
Lui și cine poate sta în picioare?’”  (Apoc 6,15-17).  Fața Tatălui, mânia Mielului, a 
Mielului despre care Ioan a scris în capitolul 1 că „fața Lui era ca soarele, când 
strălucește în toată puterea lui” (versetul 16).  Fața scuipată cândva este acum fața 
schimbată în strălucire ca a soarelui.   
 

 După neascultarea lor fatală, Adam și Eva s-au ascuns de fața Domnului.  Rezultă de aici 
că n-o făceau până atunci.  Se întâlneau în mod obișnuit cu Domnul și priveau fața Lui.  
Cel care i-a vizitat după cădere a fost însă viitorul Mântuitor, pentru că El Și-a asumat 
răspunderea de a Se ocupa direct de neamul omenesc în cazul căderii acestuia; așa era 
preconizat în planul de mântuire și așa Se angajase El: „Iată-Mă, trimite-Mă!”  (Isa 6,8)   
 

 Iată ce zice Inspirația contemporană despre rolul acesta de legătură al lui Hristos în 
planul de mântuire: „În toate aceste revelații ale prezenței divine, slava lui Dumnezeu a 
fost manifestată prin Hristos.  Nu numai la venirea Mântuitorului, ci în toate veacurile de 
după cădere și de după făgăduința răscumpărării, ‚Dumnezeu era în Hristos, împăcând 
lumea cu Sine’ (2 Cor 5,19).  Hristos a fost temelia și centrul sistemului jertfelor, atât în 
era patriarhală, cât și în cea iudaică.  De la păcatul primilor noștri părinți, nu a existat 
comunicare directă între Dumnezeu și om.  Tatăl a dat lumea în mâinile lui Hristos, 
pentru ca, prin lucrarea Sa de mijlocire, El să-l poată răscumpăra pe om și să justifice 
autoritatea și sfințenia legii lui Dumnezeu.  Toată comunicarea dintre cer și neamul 
căzut a fost prin Hristos.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 366)    
 

 Aflăm în felul acesta că „Domnul”, cu care se întâlnea Moise pe munte, era tot Hristos.  
El a zis: „Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă și să trăiască!”   
(Exod 33,20).  A trebuit să Se întrupeze, să ia chip de rob, pentru ca oamenii să-L poată 
privi în față fără a muri (vezi Filipeni 2,6-8).   
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 Astfel, înainte de întruparea Sa, fața lui Dumnezeu-Fiul nu putea fi văzută de către 
muritori.  Va fi însă văzută de cei mântuiți în împărăția slavei.  În Apocalipsa 14,4, se 
vorbește despre un grup de mântuiți care vor umbla cu Mielul oriunde va merge El.  
Aceasta înseamnă că Îl vor putea privi în față.  Dar pe Tatăl?  Răspunsul reiese din textul 
următor: „Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea (în cetatea 
sfântă).  Robii Lui Îi vor sluji.  Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor” 
(Apoc 22,3.4).  După ce sunt amintiți Tatăl și Fiul, se vorbește despre „numele Lui”, că va 
fi pe frunțile lor.  Al cui nume?  Nu se face nicio precizare, așa că trebuie să fie numele 
amândurora.  Deci și fața fiecăruia dintre Ei va fi vizibilă.      
 

 Moise nu putea privi fața Domnului, pentru că ar fi murit.  El vedea, totuși, ceva.  „Mă 
vei vedea pe dinapoi, dar fața Mea nu se poate vedea” (Exod 33,23).  Deloc?  Iată ce zic 
alte texte: „Ascultați bine ce vă spun!  Când va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă 
voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.  Nu tot așa este însă cu robul 
Meu Moise.  El este credincios în toată casa Mea.  Eu îi vorbesc gură către gură, Mă 
descopăr lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului” (Num 12,6-8).  „Îi 
vorbesc gură către gură” – acum  nu-L mai vedea pe dinapoi; „el vede chipul Domnului”.  
Alt text: „Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui” 
(Exod 33,11).  Și altul: „În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l 
fi cunoscut față în față” (Deut 34,10).  Discuție ca între prieteni; cunoscut de Domnul 
față în față.   
 

 Cum înțelegem aceste texte, din moment ce s-a spus clar că fața Domnului nu poate fi 
văzută de oameni și totuși aceștia să continue să trăiască?  Apostolul Pavel a arătat 
contrastul dintre capacitatea noastră vizuală actuală și cea viitoare, în corpuri 
nemuritoare: „Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea 
față în față” (1 Cor 13,12).  Sau: „Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, 
slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 
Domnului” (2 Cor 3,18).  În oglindă nu vedem lucrurile reale, nu le vedem direct, ci 
reflectate, imaginea lor virtuală.  Așa vedem acum gloria cerului; așa Îl privim pe 
Mântuitorul.  Și chiar așa, abia în chip întunecos avem o idee vagă despre faptul în sine. 
 

 Alte analogii.  Când ne aflăm la o baie comunală, în camera pentru baia de aburi și când 
aburii sunt foarte denși, nu mai vedem omul de alături, vedem doar un contur.  Dar este 
acolo, percepem figura lui și vorbim cu el.  Sau undeva în timp de ceață deasă; sau pe 
întuneric, dacă lumina electrică se stinge brusc în cameră.  Există în prezent acest 
interesant sistem de comunicație numit skype (citit scaip).  Prin acest sistem, vorbim în 
fața computerului cu o persoană aflată la orice distanță de noi, oriunde pe glob; ne 
auzim și ne vedem.  Dar se poate ca la unul din computere imaginea să dispară și atunci 
funcționează numai sonorul.  Conversația continuă în timp ce unul dintre cei ce vorbesc 
îl vede pe celălalt, dar el nu este văzut.  Sau invers.  Dar chiar când există imagine în 
ambele computere, ce vedem nu este chiar omul în carne și în oase.  Este o imagine a lui 
transmisă prin unde electromagnetice.  La fel stau lucrurile și cu televiziunea.     
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 Ce vedea Moise pe munte?  Nu fața Domnului, nu pe Domnul.  Vedea un contur.  Vedea 
ceva și nu vedea.  Restul ne va povesti el când îl vom întâlni în împărăția lui Dumnezeu.  
El avea un privilegiu cum n-a avut niciun alt om vreodată, se afla în apropierea Domnului 
și percepea ceva din prezența Lui.  Experiența aceasta era atât de fericită, de frumoasă, 
de binecuvântată, de extraordinară, încât Moise uita de orice altceva – și de mâncare și 
de băutură: „Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopți.  N-a 
mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă.  Și Domnul a scris pe table cuvintele 
legământului, Cele Zece Porunci” (Exod 34,28).   
 

 Moise nu s-a dus pe munte cu provizii.  N-a luat cu el nici pâine, nici apă.  Nimic, în afară 
de ce i-a spus Domnul: „Taie două table de piatră ca cele dintâi și Eu voi scrie pe ele 
cuvintele care erau pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat” (versetul 1).  Cum a fost 
hrănit Moise în cursul acelor patruzeci de zile?  Îl hrănea prezența lui Dumnezeu, și 
experiența aceasta s-a repetat mai târziu. 
 

 Moise a revenit de pe Muntele Sinai la popor nu numai cu cele două table ale legii, ci și 
cu o luminozitate insuportabilă pe fața sa: „Moise s-a pogorât de pe Muntele Sinai, cu 
cele două table ale mărturiei în mână.  Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea 
feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Dumnezeu.  Aaron și toți copiii lui Israel s-au 
uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea; și se temeau să se apropie de el.  Moise 
i-a chemat; Aaron și toți fruntașii adunării s-au întors la el și el le-a vorbit.  După aceea, 
toți copiii lui Israel s-au apropiat și el le-a dat toate poruncile, pe care le primise de la 
Domnul pe Muntele Sinai.  Când a încetat să le vorbească, și-a pus o măhramă pe față.  
Când intra Moise înaintea Domnului, ca să-I vorbească, își scotea măhrama, până ce 
ieșea; iar când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise.  Copiii lui Israel se uitau 
la fața lui Moise și vedeau că pielea feței lui strălucea; și Moise își punea iarăși măhrama 
pe față până ce intra ca să vorbească cu Domnul” (Exod 34,29-35).   
 

 Nu ni se spune despre niciun alt om al lui Dumnezeu că ar fi avut o experiență 
asemănătoare cu a lui Moise: să-i fi strălucit fața după o întâlnire cu Dumnezeu, așa 
încât oamenii să nu poată privi la el.  E, totuși, ceva de învățat de aici.  După orice 
zăbovire în fața Domnului, adică înaintea Lui, în prezența Lui, suntem schimbați.  Bucuria 
comuniunii cu Domnul nostru schimbă și fizionomia noastră, o îndulcește, o înseninează, 
o purifică.  Aceasta este experiența consacrării, vizibilă și pe față.   
 

 Iată ce citim în Spiritul Profetic despre credincioșii care vor da ultima avertizare: „Servi ai 
lui Dumnezeu, cu fețele luminate și strălucind de sfântă consacrare, se vor grăbi din loc 
în loc ca să vestească solia din cer.  Prin mii de glasuri, pe tot pământul, va fi dată 
avertizarea.  Minuni vor fi săvârșite, bolnavii vor fi vindecați și semne și minuni îi vor 
însoți pe credincioși” (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 612). 
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 Dar cum va fi posibilă această lucrare de mari proporții și atât de eficientă?  Ca rezultat 
al revărsării ploii târzii, numită și „înviorarea de la fața Domnului”: „I-am auzit pe cei 
îmbrăcaţi cu armura vestind adevărul cu mare putere. . . .  Am întrebat ce a cauzat 
această mare schimbare.  Un înger a răspuns: ‚Ploaia târzie, înviorarea de la faţa 
Domnului, strigătul cel tare al îngerului al treilea’” (Last Day Events/Evenimente finale, 
paginile 186-187, citat preluat din Early Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 271). 
 

 Moise nu a dorit să rețină pentru sine privilegiul întâlnirii speciale cu Dumnezeu.  Iată ce 
ni se spune în Exodul 24,9-11: „Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu 
șaptezeci de bătrâni ai lui Israel.  Ei L-au văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui 
era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui.  El nu Și-a întins 
mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel.  Ei L-au văzut pe Dumnezeu și, totuși, au 
mâncat și au băut.”  Șaptezeci și patru de persoane.  De câți martori era nevoie?     
 

 Cum se împacă însă acest text și această experiență cu declarația evenghelistului, în Ioan 
1,18, că „nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul 
Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut”?  A fost așa: „Ei nu au privit Dumnezeirea, ci au văzut 
slava prezenței Sale.  Înainte de aceasta, ei nu ar fi putut îndura o astfel de scenă; însă 
manifestarea puterii lui Dumnezeu îi impresionase spre pocăință; ei contemplaseră slava 
Lui, puritatea și mila Lui, până când se putuseră apropia mai mult de Acela, care era 
subiectul meditațiilor lor” (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 312).   
 

 Înainte de întruparea Sa, Hristos S-a arătat oamenilor în formă adaptată, pentru 
accesibilitate nevătămătoare.  Iată două astfel de exemple:                                                                                       

- La Avraam: „Domnul i S-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avraam ședea la ușa 
cortului, în timpul zădufului zilei.  Avraam a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați 
stăteau în picioare lângă el” (Gen 18,1.2).  Pe acești „bărbați”, Avraam i-a invitat la masă 
și ei au mâncat ce le-a servit el (vezi versetele 2-8).  Au avut apoi o conversație ca între 
oameni, deși unul dintre ei era „Domnul”, adică Hristos, cu care Avraam a avut după 
aceea o lungă discuție, în care a pledat pentru salvarea Sodomei (vezi versetele 16-33), 
iar ceilalți doi erau îngeri, care au vizitat Sodoma (vezi capitolul 19,1).                                                                                                                                          

- La Manoah: „Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: ‚Doamne, Te rog, să 
mai vină o dată la noi omul lui Dumnezeu, pe care l-ai trimis, și să ne învețe ce să facem 
pentru copilul care se va naște.’  Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și Îngerul 
lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie” (Jud 13,8.9).  În continuare, e descrisă vizita 
Îngerului Domnului, care era Hristos.  Când El a dispărut în flacăra altarului de jertfă (vezi 
versetele 15-20), Manoah a zis către soția sa: „Vom muri, căci L-am văzut pe Dumnezeu” 
(versetul 22).  Dar ea a obiectat la teama lui: „Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar 
fi primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare, nu ne-ar fi arătat toate 
acestea și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri” (versetul 23).   
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 Profeții au perceput prezența lui Dumnezeu în viziuni, de exemplu Isaia: „În anul morții 
împăratului Ozia, L-am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și 
poalele mantiei Lui umpleau templul” (Isa 6,1).  Scena l-a înfricoșat: „Vai de mine!  Sunt 
pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze 
necurate și L-am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!”  (Versetul 5) 
 

 O experiență ca a lui Isaia, dar fără gloria fizică observată de el, ci una exercitată pe plan 
spiritual, le este promisă tuturor credincioșilor: „Ochii tăi Îl vor vedea pe Împărat în 
strălucirea Lui, vor privi țara în toată întinderea ei” (Isa 33,17).  Da, acum, prin credință.  
Și în viitor, aevea.  O așa experiență poate să aibă oricine, iar David ne-o relatează pe a 
sa: „Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei; când este El la dreapta mea, nu mă 
clatin” (Ps 16,8).  Dar el dorea mai mult: „Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea feței Tale 
sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta Ta” (versetul 11).     
 

 Expresia „față în față”, folosită în legătură cu comunicarea dintre Dumnezeu și Moise, a 
cunoscut și o aplicare mai extinsă, când s-a referit la experiența întregului popor Israel la 
Muntele Sinai; iată ce a zis Moise în evocarea publică a acelui eveniment: „Domnul v-a 
vorbit față în față pe munte, din mijlocul focului” (Deut 5,4).  Era însă o altă formă de 
manifestare a prezenței înfricoșătoare a lui Dumnezeu, pentru că fețele israeliților nu au 
strălucit după aceea.  Nici nu au fost feriți de apostazie, căci la puține zile în urma acelei 
experiențe înălțătoare ei au slujit unui vițel de aur.  Oricum, niciun alt popor nu a avut 
vreodată un astfel de privilegiu: „A fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui 
Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu și să fi rămas viu?”  (4,33)   
 

 Era oare doar teama firească de necunoscut și extraordinar sau insuficienta experiență a 
convertirii care i-a făcut să nu dorească a auzi mai departe glasul Domnului, întâlnirea cu 
El „față în față”?  Poate amândouă.  Ei au cerut încetarea acelei manifestări înfricoșate a 
prezenței lui Dumnezeu: „Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea 
flăcările muntelui, care fumega.  La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în 
depărtare.  Ei i-au zis lui Moise: ‚Vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai 
vorbească Dumnezeu, ca să nu murim’” (Exod 20,18.19).   
 

 Dumnezeu a apreciat cererea lor, ale cărei dimensiuni ei nu le înțelegeau însă.  Cereau 
un intermediar care să le faciliteze această comunicare și Dumnezeu a declarat: „Ce au 
zis ei este bine.  Le voi ridica din mijlocul fraților lor un prooroc ca tine, voi pune 
cuvintele Mele în gura lui și el le va spune tot ce-i voi porunci Eu” (Deut 18,17.18).  
Potrivit cu aplicația făcută de Petru în Fapte 3,22.23.26, acel prooroc a fost Mântuitorul.  
Așa au ajuns oamenii să poată vorbi cu Dumnezeu „față în față”. 
 

 Ceea ce acum se poate trăi în mod fericit pe plan spiritual, în viața viitoare se va realiza 
în mod fizic și nemijlocit: „Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu.  Și ce vom 
fi nu s-a arătat încă.  Dar știm că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom 
vedea așa cum este” (1 Ioan 3,2).  Aceasta era și dorința fierbinte a suferindului Iov: 
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„Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu și că Se va ridica la urmă pe pământ.  Chiar 
dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, Îl voi vedea totuși pe 
Dumnezeu.  Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea și nu ai altuia.  
Sufletul meu tânjește de dorul acesta înlăuntrul meu” (Iov 19,25-27). 
 

 Așa am cântat noi de mii de ori:                                                                                                                                  

„Te-am văzut, dar ca-n oglindă,                                                                                                                       
Scumpul meu Mântuitor,                                                                                                                                
Dar să Te privesc în față                                                                                                                                 
Tare mult mi-e dor, mi-e dor!  

Am să-L văd, da, față-n față,                                                                                                                        
Să mă satur de privit,                                                                                                                         
Sus, cu Domnul, pe vecie,                                                                                                                        
Am să-L văd necontenit!”                                                                                                       

(Cântarea 479, „Cu Isus, ah, față-n față!”, din Imnuri creștine, ediția 2006) 

 Spiritul Profetic ne dă astfel de garanții mângâietoare: „Noi privim chipul lui Dumnezeu 
reflectat, ca într-o oglindă, în lucrările naturii și în procedeele Lui cu oamenii; dar atunci 
Îl vom vedea față în față, fără un văl umbritor între noi.  Vom sta în prezența Lui și vom 
privi slava feței Sale” (The Story of Redemption/Istoria mântuirii, pagina 432).  „Ce este 
fericirea cerului dacă nu a-L vedea pe Dumnezeu?  Ce bucurie mai mare ar putea să-l 
cuprindă pe păcătosul salvat prin harul lui Hristos decât să privească fața lui Dumnezeu 
și să-L cunoască pe El ca Tată?”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 8, pagina 268) 
 

 Ne putem uni cu patriarhul Iov și cu poetul care a scris următoarele versuri cântate 
cândva în coruri:                                                                                                                                                                               

„Dor mi-e Isuse                                                                                                                                                       
de chipul Tău,                                                                                                                                                         
chip de Arhanghel,                                                                                                                                              
de Dumnezeu. 

Vreau să-Ți văd fața,                                                                                                                                    
chip adorat,                                                                                                                                                                                                                           
chip de Arhanghel,                                                                                                                                
sfânt și preacurat!  

Vino aproape,                                                                                                                                                                                                  
scumpe Isus,                                                                                                                                                                                                                  
ești pentru mine                                                                                                                                                         
iubit nespus.  



 
P

ag
e4

5
 

Vreau să-Ți văd fața,                                                                                                                                    
chip adorat,                                                                                                                                                                                                                           
chip de Arhanghel,                                                                                                                                
sfânt și preacurat!    

Umple-mi privirea,                                                                                                                                             
sufletul meu,                                                                                                                                                 
inima, mintea,                                                                                                                                                                    
de chipul Tău.                                                                                                                                                   

Vreau să-Ți văd fața,                                                                                                                                    
chip adorat,                                                                                                                                                                                                                           
chip de Arhanghel,                                                                                                                                
sfânt și preacurat! 

În orice clipă,                                                                                                                                                                                                       
noapte și zi,                                                                                                                                                                        
numai pe Tine                                                                                                                                                            
Te voi privi.  

Vreau să-Ți văd fața,                                                                                                                                    
chip adorat,                                                                                                                                                                                                                           
chip de Arhanghel,                                                                                                                                
sfânt și preacurat!” 

(Cântarea 20, „Vreau să-Ți văd fața”, din Trâmbițe de argint, București, 1961) 

 Iată o chemare generală și urgentă către toți copiii lui Dumnezeu: „Alergați la Domnul și 
la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui!”  (Ps 105,4).  Aceasta trebuie să fie pentru noi 
o rugăciune stăruitoare și o experiență continuă, înainte de a-L vedea pe Dumnezeu 
aevea, așa cum a promis Mântuitorul în fericirea a șasea: „Ferice de cei cu inima curată, 
căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!”  (Mat 5,8).  Bariera aceasta a neputinței și a 
imposibilului va fi odată și odată ridicată și mântuiții Îl vor vedea pe Dumnezeu în slavă. 
Despre El ni se spune acum: „. . . fericitul și singurul Stăpânitor, Împăratul împăraților și 
Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu 
poți să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea și care are 
cinstea și puterea veșnică!  Amin!”  (1 Tim 6,15.16)   
 

 Binecuvântarea preoțească se referea în mod explicit la fața lui Dumnezeu și era o urare 
continuă pentru poporul lui Dumnezeu: „Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine 
și să Se îndure de tine!  Domnul să-Și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea!”  (Num 
6,25.26).  Aceasta trebuie să fie rugăciunea noastră: „Mulți zic: ‚Cine ne va arăta 
fericirea?’  Eu însă zic: ‚Fă să răsară peste noi lumina feței Tale, Doamne!’”  (Ps 4,6).  De 
asemenea: „Fă să strălucească fața Ta peste robul Tău!”  (Ps 119,135).  Amin!       

*  *  *  * 
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Cântarea de deschidere, 4: „Dumnezeu e mare!” 

Cântarea de închidere, 18: „Iehova-i din veac” 
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„AȘA VORBEȘTE DOMNUL!” 

 Printr-o cercetare amănunțită, am constatat că, în Vechiul Testament, această 
propoziție scurtă este folosită de 410 ori, exact în această formă sau, în câteva cazuri, cu 
unele adăugări, schimbări sau inversări de cuvinte.  Propoziția aceasta a fost rostită ca o 
formulă profetică, în ebraică ko ’âmar IHVH, unde numele lui Dumnezeu este IHVH, 
adică „Eu sunt Cel ce sunt” (vezi Exodul 3,14), vocalizat de unii mai târziu ca „Iehova”.  
Acest nume nu este citit, ci înlocuit cu ’Adonay, de aceea se citește ko ’âmar ’Adonay, 
adică „așa vorbește Domnul”.   Din motive practice, nu vom face în predica aceasta 
deosebire între „așa vorbește Domnul” și „așa zice Domnul”, pentru că propozițiile 
acestea înseamnă, în fond, același lucru.   
 

 Faptul că Domnul „a vorbit” sau „a zis” este certificat în Biblie și în alte forme și anume:                                   

- „În cel dintâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului, 
rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir . . .” (Ezra 1,1).                                                   

- „. . . dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a 
vorbit” (Isa 1,20).                                                                                                                                                       

- „Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile, care i-au fost spuse din partea 
Domnului, se vor împlini” (Luca 1,45).                                                                                                                         

- „. . . cum făgăduise părinților noștri, față de Avraam și sămânța lui în veac” (Luca 
1,55).   

- „După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin prooroci, în multe rânduri și în 
multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul” (Evr 1,1.2).  

 Uneori, cuvintele Domnului sunt citate ad litteram, ca, de exemplu, în Exodul 14,1: 
„Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis . . .” și urmează cuvintele Domnului.  Aceasta este o 
vorbire directă.  Dacă Moise le-a redat exact, ca un citat, sau le-a parafrazat, nu știm.  
Dar știm că alteori a fost chiar o parafrazare, ca, de pildă, când a recitat Cele Zece 
Porunci în Deuteronom 5,6-21: dacă se observă bine, poruncile a patra (versetele 12-
15), a cincea (versetul 16) și a zecea (versetul 21) sunt formulate puțin altfel decât în 
Exodul 20, versetele 8-11, 12 și 17, respectiv.  De multe ori, cuvintele lui Dumnezeu reies 
din vorbire indirectă, ca în Numeri 34,29: „Aceștia sunt aceia cărora le-a poruncit 
Domnul să împartă țara Canaanului între copiii lui Israel.”  
 

 Formula „așa vorbește Domnul” este o certificare a faptului că a vorbit cu adevărat 
Dumnezeu, nu omul, chiar dacă omul a fost canalul de comunicare folosit de Dumnezeu.  
Era și o avertizare ca oamenii să ia solia în serios, pentru că ea nu este de origine 
omenească, ci provine de la Cel Atotputernic.  Oamenii serioși s-au comportat 
întotdeauna asemenea creștinilor din Tesalonic, despre care apostolul Pavel a scris așa: 
„De aceea, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când ați primit Cuvântul lui 
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Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este în 
adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi, care credeți” (1 Tes 2,13).   
 

 Știm prea bine că, în general, inspirația pe baza căreia a luat naștere Sfânta Scriptură nu 
a fost o inspirație verbală, ci una de idei.  Adică scriitorii biblici nu au primit materialul 
scris de ei pe bază de dictare cuvânt cu cuvânt.  Inspirat a fost scriitorul, care, la rândul 
lui, a elaborat materialul scris.  Nimeni nu trebuie să piardă încrederea în Sfânta 
Scriptură din cauza aceasta.  Apostolul Petru a scris: „Căci nicio proorocie n-a fost adusă 
prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt” (2 Pet 
1,21).  Oamenii au vorbit.  De la Dumnezeu.  Această „mânare” înseamnă trei lucruri:                         

(01) Oamenii au fost îndemnați de Duhul Sfânt să scrie, deci nu a fost inițiativa lor.  Iată 
două exemple clasice:                                

- „Domnul i-a zis lui Moise: ‚Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea 
aminte, și spune-i lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri’” (Exod 
17,14).  „Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului” (Num 
33,2).                                            

- „În al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, următorul cuvânt a 
fost rostit către Ieremia din partea Domnului: ‚Ia un sul de carte și scrie în ea toate 
cuvintele, pe care ți le-am spus cu privire la Israel și cu privire la Iuda și cu privire la toate 
neamurile, din ziua când ți-am vorbit, pe vremea lui Iosia, până în ziua de azi!’”  (Ier 
36,1.2).  Și-a amintit el exact toate acele cuvinte sau le-a reformulat?  Orice era posibil.                                             

(02) Oamenilor li s-a comunicat ce să scrie, nu a fost gândirea lor, adică învățătura lor, ci 
adevăr primit de la Dumnezeu: „Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul Lui este 
pe limba mea.  Dumnezeul lui Israel a vorbit” (2 Sam 23,2.3).                                                                                                                                                                                                         

(03) Oamenii au fost controlați de Duhul lui Dumnezeu în procesul de redactare a 
cărților lor, altfel s-ar fi strecurat erori, pentru că până și un cuvânt plasat greșit poate 
schimba înțelesul comunicării.  Mântuitorul a zis despre Duhul Sfânt: „. . . are să vă 
călăuzească în tot adevărul” (Ioan 16,13).  Dacă îi călăuzește pe cititori, ca să cunoască și 
să înțeleagă adevărul, putem fi siguri că i-a călăuzit în primul rând pe cei care l-au 
așternut în scris, pentru a se evita orice denaturări.  Profeții au formulat gândurile lui 
Dumnezeu în cuvintele lor, dar nu fără supraveghere divină.                                                                           

Prin urmare, „mânați de Duhul Sfânt” înseamnă: îndemnați să scrie, informați ce să 
scrie, supravegheați în procesul scrierii.  Nu putea fi altfel.    

 În privința regimului inspirației profetice, Spiritul Profetic a vorbit foarte clar.  Iată în 
continuare astfel de citate:                                                                                                                                                                                            

- „Biblia este scrisă de oameni inspirați, dar ea nu este modul de gândire și exprimare al 
lui Dumnezeu.  Este acela al ființelor omenești.  Dumnezeu nu este înfățișat ca un 
scriitor.  Oamenii vor zice adesea că o astfel de expresie nu este tipică pentru 
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Dumnezeu.  Dar Dumnezeu nu S-a expus în Biblie pentru judecată, în cuvinte, în logică, 
în retorică.  Scriitorii Bibliei au fost scribi ai lui Dumnezeu, nu tocul Lui.  Priviți la diferiți 
scriitori.  Nu cuvintele Bibliei sunt inspirate, ci oamenii au fost inspirați.  Inspirația nu 
acționează asupra cuvintelor omului sau asupra expresiilor lui, ci asupra omului însuși, 
care, sub influența Duhului Sfânt, este umplut cu gânduri.  Dar cuvintele primesc tiparul 
minții individuale.  Mintea divină este difuzată.  Mintea și voința divină sunt combinate 
cu mintea și voința omenească; astfel, rostirile omului sunt Cuvântul lui Dumnezeu.”  
(Manuscrisul 24 din 1886, publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, paginile 945-946)                                                                                                                               

- „Biblia arată către Dumnezeu ca autor al ei; totuși, ea a fost scrisă de mâini omenești; 
și, în stilul variat al diferitelor ei cărți, ea prezintă caracteristicile diferiților scriitori.  
Adevărurile descoperite sunt toate ‚insuflate de Dumnezeu’ (2 Timotei 3,16); totuși, ele 
sunt exprimate în cuvintele oamenilor.  Cel Nemărginit, prin Duhul Său cel Sfânt, a 
revărsat lumină în mințile și inimile slujitorilor Săi.  El a dat vise și viziuni, simboluri și 
imagini; iar aceia cărora adevărul le-a fost astfel descoperit au înfățișat ei înșiși gândirea 
în limbaj omenesc.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, Introducere, v)             

- „Cuvântul și voința lui Dumnezeu sunt exprimate în Scripturi de către scriitori inspirați.  
Trebuie să le legăm ca niște fruntarii între ochii noștri și să umblăm potrivit cu 
preceptele lor; atunci vom umbla în siguranță.  Fiecare capitol și fiecare verset este o 
comunicare a lui Dumnezeu către om.  În cursul studierii cuvântului, sufletul care 
flămânzește și însetează după neprihănire va fi impresionat de declarațiile divine.  
Scepticismul nu poate avea nicio putere asupra unui suflet care cercetează Scripturile cu 
umilință.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 4, pagina 
449)                                                                                                                                                                                                                                     

 Propoziția „așa vorbește Domnul” este folosită în 410 din cele 31.102 versete care 
compun Sfânta Scriptură.  Nu toate versetele zic așa.  Înseamnă oare că celelalte 30.692 
nu sunt inspirate?  Numai cele 410 sunt inspirate?  Știți că unii îndrăznesc astăzi să 
susțină că nu toată Biblia este inspirată, ci numai o parte din ea?  Dacă nu este toată 
inspirată, atunci de unde mai știm ce este inspirat și ce nu este?  Ne spun ei, filosofii.  Și 
nu-i căutați în alte bisericii; acolo sunt foarte mulți, chiar conducerile lor zic așa, e o 
poziție oficială.  Dar nu la noi.  Totuși, în biserica noastră s-au ridicat unii care pretind că 
Geneza nu este inspirată.  Se zicea mai înainte așa despre primele 11 capitole, unde este 
vorba despre creațiune, cădere și potop.  Acum auzim că toată Geneza ar fi de lepădat. 
 

 Să vedem ce zic scriitorii Noului Testament despre inspirația (sau neinspirația!) Genezei:                                       

- Pavel: „Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit-o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și 
gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos” (2 
Cor 11,3).  Deci, Eva – Geneza, capitolul 3.  Dar Adam?  „Căci întâi a fost întocmit Adam 
și apoi Eva.  Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de 
călcarea poruncii” (1 Tim 2,13.14).  Adam și Eva – Geneza, capitolele 2 și 3.  „De aceea, 
după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și 
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astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit . . .; 
totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise. . . .  Căci, după cum prin 
neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși . . .” (Rom 5,12.14.19).  
Deci, căderea în păcat, despre care se vorbește în capitolul 3 din Geneza, a avut loc.  
„Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea 
lui Dumnezeu” (Rom 4,2).  Avraam, despre care se vorbește în Geneza, capitolele 12-25, 
a existat.                                                                                                            

- Autorul Epistolei către Evrei, care a fost tot Pavel, amintește în capitolul 11 o serie de 
persoane despre care se istorisește în Geneza: Abel, Cain, Enoh, Noe, Avraam, Sara, 
Isaac, Iacov și Esau, fiii lui Iacov, printre care Iosif.  Istorie, nu ficțiune.                                                                                                     

- Petru: în cea de a doua sa epistolă, capitolul 2, versetul 5, el scrie despre Noe și despre 
potop; în versetele 6-8, despre Lot și distrugerea Sodomei și a Gomorei.    În aceeași 
carte, capitolul 3, versetele 5 și 6, apostolul vorbește despre creațiune și despre potop.  
Toate acestea, așa cum le știm din cartea Geneza.                                                                                                                                                                   

- Ioan: în prima sa epistolă, capitolul 3, versetul 12, el scrie despre Cain și despre fratele 
său, pe care l-a ucis, eveniment pe care-l știm din Geneza, capitolul 4.                                                                             

- Iuda, fratele Domnului, a scris în scurta lui epistolă despre Sodoma și Gomora (versetul 
7), despre Cain (versetul 11), Adam și Enoh (versetul 14), toate acestea fiind referiri la 
cartea Geneza.                                                                                                                                                              

- Domnul Isus Hristos: „Oare n-ați citit că Ziditorul, de la început, i-a făcut parte 
bărbătească și parte femeiască și a zis: ‚De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama 
sa și se va lipi de nevastă-sa și cei doi vor fi un singur trup’?”  (Matei 19,4.5, cu referire la 
Geneza, capitolele 1 și 2).  „Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor 
sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor” (Mat 8,11).  Avraam, Isaac și 
Iacov: toți aceștia trei au fost patriarhi amintiți în cartea Geneza.  În Matei 24,37-39, Isus 
a recunoscut potopul, despre care se vorbește în Geneza 6-8. 

 Dacă toți aceștia, între care și Mântuitorul, au greșit când au recunoscut persoanele, 
evenimentele și învățăturile din Geneza, atunci ne putem permite să greșim și noi.  Ce 
absurditate!  Biblia este în întregime Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a scris Pavel, 
referindu-se în exclusivitate, pe vremea aceea, la Vechiul Testament: „Toată Scriptura 
este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea 
înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul 
destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Tim 3,16.17).  Toată Scriptura.  Absolut toată.     
 

 De ce e Geneza atacată?  Din cauza creațiunii și a potopului.  Evoluționism în biserica 
adventă?  Dacă darwinismul este corect, atunci animalele s-au mâncat între ele tot  
timpul, Adam n-a existat, cădere n-a existat, păcat nu există, moartea nu este plata 
păcatului, ci un fenomen natural, normal.  Deci, nu e nevoie de mântuire: astfel, totul se 
prăbușește.  În așa curse cad cei care se declară credincioși și încearcă, în același timp, 
să justifice darwinismul, cu miliardele lui de ani.  Evoluționismul este o teorie, o filosofie, 
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o religie absurdă, nedovedită și imposibil de dovedit.  El contrazice datele științelor 
pozitive și contravine cunoștințelor pe care noi le avem din experiență.  Știm cu toți că în 
lumea materială totul se degradează în permanență, că nu există niciodată o 
autoperfecționare.  Timpul îndelungat nu ajută la nimic: cu cât este mai lung, cu atât 
oferă șanse mai multe pentru degenerare și ruină. 
 

 Teologul adventist de ziua a șaptea Clifford Goldstein a spus de multe ori că 
evoluționiștii nu aparțin acestei biserici.  Gândiți-vă numai la acest lucru: a încerca o 
reconciliere între creațiune și evoluție înseamnă a încerca o împăcare între capră și 
varză, între foc și apă, între viață și moarte.  Dumnezeu nu mai este Dumnezeu când nu 
este capabil să creeze o lume ca a noastră în șase zile, când are nevoie de milioane sau 
chiar miliarde de ani ca să facă lucrul acesta.  Ba nici nu o face: stă deoparte  ca 
spectator!  Dar pentru ce ar lăsa El animalele să se lupte pentru supraviețuire, cele tari 
să le distrugă pe cele slabe?  El, Dumnezeul iubirii?  Și Sabatul ce rost mai are?    
 

 Biblia este acceptabilă ori 100% ori 0%.  Din ea, noi aflăm că Dumnezeu a creat lumea 
prin cuvânt.  A zis: „Să fie . . .!”, și a fost, așa cum citim în primul capitol al Bibliei și cum 
ne arată psalmistul: „Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor 
prin suflarea gurii Lui. . . .  Căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă” (Ps 
33,6.9).  Da, El poate produce ceva din nimic: „El (Avraam), adică, este tatăl nostru 
înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care 
nu sunt, ca și cum ar fi” (Rom 4,17).  Cele ce nu sunt figurează că ar fi încep să fie.   
 

 Crearea lucrurilor este un alt mod de aplicare a formulei „așa vorbește Domnul”: „Căci El 
zice și se face . . .”.  Adică El zice lucrurilor inexistente: apăreți!, și ele apar, la porunca 
Lui, după planul Lui, după înțelepciunea Lui, prin puterea Lui.  Dumnezeu nu a avut 
niciodată vreo problemă cu apariția și existența lucrurilor, indiferent cât de scurt ar fi 
fost timpul disponibil, pentru că El este atotputernic.  Dar a avut și are probleme cu 
oamenii căzuți în păcat.  Pentru unii dintre ei, un „așa vorbește Domnul” nu are 
întotdeauna autoritate.  De fapt, pentru cei care nu-L acceptă deloc, vorbirea Lui nu are 
nicio importanță.  Să facă oare la fel și cei care se consideră fii și fiice ale Celui Preaînalt?       
 

 Iată un apel gigantic, pe care l-a făcut Dumnezeu prin profetul Isaia: „Ascultați ceruri și 
ia aminte, pământule, căci Domnul vorbește: ‚Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei     
s-au răsculat împotriva Mea’” (Isa 1,2).  „Ascultați ceruri”, „ia aminte, pământule”: către 
cine Se adresează aici Dumnezeu?  Către cerurile atmosferice, către planeta pământ?  
Astronomie și geografie?  În sens figurat poate fi și așa, dar trebuie să înțelegem că 
„cerurile” înseamnă tot universul necăzut în păcat, iar „pământul” înseamnă locuitorii 
acestei planete.  „Ascultați”, „căci Domnul vorbește”.  Uneori nu ne putem adresa unui 
grup de oameni, pentru că se vorbește prea mult, e zgomot, e gălăgie.  Atunci apelăm: 
„Puțină liniște, vă rugăm!  Atenție!”  Dumnezeu cere liniște și cere atenție.  Vorbește 
Domnul!  „Așa vorbește Domnul!” 
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 În timpurile străvechi, când nu exista Biblia, Dumnezeu vorbea cu oamenii în mod 
audibil.  Iată câteva exemple:                                                                                                                                                                 

- „Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om și i-a zis: ‚Unde ești?’  El a răspuns: ‚Ți-am 
auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol, și m-am ascuns’” (Gen 
3,9.10).                                                                                                                                                

- „Domnul i-a zis lui Cain: ‚Unde este fratele tău Abel?’  El a răspuns: ‚Nu știu.  Sunt eu 
păzitorul fratelui meu?’”  (4,9)                                                                                                                                         

- „Atunci, Dumnezeu i-a zis lui Noe: ‚Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, 
fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul.  
Fă-ți o corabie din lemn de gofer (chiparos) . . . ’” (6,13.14).                                                        

- „Domnul i-a zis lui Noe: ‚Intră în corabie, tu și toată casa ta; căci te-am văzut fără 
prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni’” (7,1).                                                                                                                       

- „Atunci, Dumnezeu i-a vorbit lui Noe și i-a zis: ‚Ieși din corabie, tu și nevastă-ta, fiii tăi și 
nevestele fiilor tăi cu tine!’”  (8,15.16)                                                                                                         

- „Dumnezeu i-a binecuvântat, pe Noe și pe fiii săi, și le-a zis: ‚Creșteți, înmulțiți-vă și 
umpleți pământul’” (9,1).                                                                                                                                                   

- „După aceste întâmplări, cuvântul Domnului i-a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: 
‚Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.’  Avram a 
răspuns: ‚Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da?  Căci mor fără copii și moștenitorul casei 
mele este Eliezer din Damasc’” (15,1.2).                                        

- În dialogul său cu Dumnezeu despre soarta Sodomei, Avraam a pus mai multe întrebări 
și a propus diferite variante, printre care și pe aceasta: „‚Să nu Te mânii, Doamne, dacă 
voi mai vorbi.  Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.’  Și Domnul a zis: 
‚N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni’” (18,30).   

 Iată acum o serie de douăsprezece texte biblice care sunt introduse cu expresia ko 
’âmar IHVH, „așa vorbește Domnul”:                                                                                                                                                                           

(01) „Așa vorbește Domnul: ‚Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă 
temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele’” (Ier 10,2).                                       

(02) „Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: ‚În liniște și odihnă va fi 
mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră’” (Isa 30,15).                                       

(03) „Așa vorbește Domnul oștirilor: ‚Poporul acesta zice: ‚N-a venit încă vremea pentru 
zidirea din nou a casei Domnului!’”  (Hag 1,2)                                                                                                                                                      

(04) „Așa vorbește Domnul: ‚Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu 
se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui’” (Ier 9,23).                                                                                                                                                                                                   
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(05) „Așa vorbește Domnul: ‚Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea 
Mea este aproape să vină și neprihănirea Mea este aproape să se arate’” (Isa 56,1).                  

(06) „Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel: ‚Căutați-Mă și veți trăi!’”  (Amos 
5,4)                                                                                                                                                                                    

(07) „Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul 
oștirilor: ‚Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și afară de Mine nu este alt Dumnezeu’” 
(Isa 44,6).  

(08) „Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a întocmit, 
Israele: ‚Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al Meu’” (Isa 
43,1).                     

(09) „Așa vorbește Domnul, care face aceste lucruri, Domnul, care le urzește și le 
înfăptuiește, El, al cărui nume este Domnul: ‚Cheamă-Mă și-ți voi răspunde și îți voi 
vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști!’”  (Ier 33,2.3)                                                                                                                    

(10) „Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: ‚Eu, Domnul, 
Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să 
mergi!’”  (Isa 48,17)                                                                                                                                          

(11) „Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este 
sfânt: ‚Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să 
înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite’” (Isa 57,15).                                                           

(12) „De aceea, așa vorbește Domnul: ‚Dacă te vei lipi iarăși de Mine, îți voi răspunde 
iarăși și vei sta înaintea Mea; dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi 
ca gura Mea.  Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei!’”  (Ier 15,19)   

 Având în vedere autoritatea pe care un „așa zice Domnul” o implică, s-au găsit și 
șarlatani, care să pretindă că i-a trimis Dumnezeu să vorbească, că spusele lor vin din 
partea Domnului.  Așa a făcut Hanania, fiul lui Azur, prooroc din Gabaon, care a zis către 
Ieremia: „Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‚Eu sfărâm jugul 
împăratului Babilonului!  Peste doi ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele 
casei Domnului, pe care le-a ridicat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, din locul 
acesta, și le-a dus în Babilon’” (Ier 28,2.3).  Ieremia l-a demascat însă: „Ascultă, Hanania!  
Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă” (versetul 15).   
 

 Despre proorocii mincinoși, Dumnezeu a vorbit astfel prin Ezechiel: „Vedeniile lor sunt 
înșelătoare și proorociile lor mincinoase.  Ei zic: ‚Așa vorbește Domnul!’, măcar că 
Domnul nu i-a trimis, și-i fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor.  
Nu sunt înșelătoare vedeniile pe care le aveți și nu sunt mincinoase proorociile pe care 
le rostiți?  Voi ziceți: ‚Așa vorbește Domnul!’, în timp ce Eu n-am vorbit” (Ezec 13,6.7).  
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 Iluzia sau chiar amăgirea aceasta se practică pe scară largă în zilele noastre, când există 
atâtea credințe și practici religioase care nu se bazează pe un „așa zice Domnul”, dar se 
pretinde că a zis.  Priviți la sărbătorile și la obiceiurile multor ziși creștini, ba chiar ale 
unora din rândurile noastre, și apoi întrebați-vă sau întrebați-i: „Unde este un ‚așa zice 
Domnul?’  A cerut El așa ceva?”   
 

 Nu întotdeauna este escrocherie religioasă; poate fi și ignoranță sau imprecizie, 
necunoaștere temeinică a Sfintelor Scripturi, și atunci poți să-I atribui lui Dumnezeu 
cuvinte pe care El nu le-a spus niciodată.  În mod sincer, dar sinceritatea aceasta nu 
scutește de rătăciri, de primejdii și de răspundere.  A zis Isus către saduchei: „Vă rătăciți!  
Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Mat 22,29).   
  

 Dumnezeu este Creatorul și Susținătorul nostru și al tuturor lucrurilor.  De aceea El 
trebuie să ocupe primul loc în viața noastră.  În niciun caz oamenii, oricine ar fi ei.  
Cuvântul Său trebuie să aibă prioritate absolută și să nu fie niciodată substituit cu 
altceva.  Spiritul Profetic ne avertizează: „Noi trebuie să recunoaștem guvernul omenesc 
ca o rânduială stabilită de Dumnezeu și să propovăduim ascultare de el ca o datorie 
sacră, în sfera lui legitimă.  Însă, când cerințele lui vin în conflict cu cerințele lui 
Dumnezeu, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni.  Cuvântul 
lui Dumnezeu trebuie să fie recunoscut ca fiind mai presus de orice legislație 
omenească.  Un ‚așa zice Domnul’ nu trebuie dat la o parte pentru un ‚așa zice biserica’ 
sau un ‚așa zice statul’.  Coroana lui Hristos trebuie să fie înălțată mai presus de 
diademele potentaților pământești.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, 
pagina 69)  
 

 Apostolii au fost hotărâți să nu se abată câtuși de puțin de la un „așa zice Domnul”, 
pentru un „așa zice Sinedriul” sau bătrânii poporului.  Iată-i pe Petru și pe Ioan: 
„Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi 
decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit” 
(Fapte 4,19.20).  Ei aveau porunca Mântuitorului, acel „așa vorbește Domnul”, de a 
evangheliza lumea (vezi Matei 28,19.20, Marcu 16,15.16 și Fapte 1,8), iar conducătorii 
iudei „le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în 
numele lui Isus” (Fapte 4,18).  Iată un evident „așa zic preoții, capitanul templului și 
saducheii” (vezi versetul 1), tinzând a înlocui acel clar „așa vorbește Domnul Isus”.  
Apostolii nu puteau negocia și nu au stat pe gânduri.   
 

 Conflictul final din această lume, înainte de încheierea istoriei pământului, se va da între 
Cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul oamenilor: „Timpul nu este prea departe când 
încercarea va veni peste fiecare suflet.  Respectarea sabatului fals ne va fi impusă.  
Disputa va fi între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor.  Aceia care au cedat 
pas cu pas la cerințele lumești și s-au conformat obiceiurilor lumești vor ceda atunci mai 
degrabă autorităților existente, decât să se expună la batjocură, insultă, amenințare cu 
închisoarea sau moarte.  În timpul acela, aurul va fi separat de zgură.  Adevărata evlavie 
se va distinge în mod clar de aparența sau imitația ei.  Multe stele pe care le-am admirat 
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pentru strălucirea lor vor apune atunci în întuneric.  Aceia care și-au asumat podoabele 
sanctuarului, dar nu sunt îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, vor apărea atunci în 
rușinea goliciunii lor.”  (Prophets and Kings/Profeți și regi, pagina 188)  
 

 Nu este însă ceva firesc să știi ce „vorbește” sau „zice” Domnul.  Iar ca să știi nu este 
suficient să fii instruit de alții, pentru că poți fi derutat, încurcat, amăgit.  Ca să putem 
acționa așa cum este corect și sănătos, noi trebuie să știm cu siguranță ce zice Domnul.  
Confuzia în acest domeniu poate fi periculoasă și poate fi fatală.  Dar de unde știm ce 
zice Domnul?  Foarte simplu: din Cuvântul Său.  Iar acolo unde suntem încă neclari, ne 
poate veni în ajutor Spiritul Profetic, pentru că Dumnezeu, în îndurarea și grija Sa, ne-a 
mai vorbit o dată și pe larg acum, la încheierea vremurilor.  Să luăm aminte la sfatul 
următor:  
 
„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie studiul nostru.  Noi trebuie să-i educăm pe copiii 
noștri în adevărurile găsite în el.  El este o comoară inepuizabilă; însă oamenii nu reușesc 
să găsească această comoară, pentru că nu cercetează până când ajunge în posesia lor.  
Foarte mulți sunt mulțumiți cu o presupunere cu privire la adevăr.  Ei sunt mulțumiți cu 
o lucrare de suprafață, considerând că au tot ce este esențial.  Ei iau spusele altora drept 
adevăr, fiind prea delăsători ca să se angajeze în muncă sârguincioasă, serioasă, 
prezentată în cuvânt ca săpând după o comoară ascunsă.  Însă invențiile omului nu sunt 
numai nevrednice de încredere, ele sunt periculoase, pentru că ele îl așază pe om acolo 
unde trebuie să fie Dumnezeu.  Ele plasează zisele oamenilor unde trebuie să fie un ‚așa 
zice Domnul’.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, paginile 109-110)   
 

 Cuvântul lui Dumnezeu trebuie studiat cu sârguință și devotament.  În fiecare zi.  Să-l 
avem în memorie, în inimă și în viață, încontinuu.  Atunci vom ști ce zice Domnul.  Avem 
un exemplu perfect în Persoana Domnului Isus Hristos.  El a respins de fiecare dată 
chemarea la păcat cu un hotărât „așa vorbește Domnul”: a citat Scripturile la fiecare 
dintre cele trei ispite de după botezul Său (vezi Matei 4,1-11).  „Este scris” înseamnă 
„așa vorbește Domnul”.  Și Iosif știa foarte bine ce „zice Domnul” și a ținut cont de 
porunca divină când soția lui Potifar a încercat să-l ademenească la păcat: „Cum aș 
putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”  (Gen 
39,9).  Cum aș putea să nesocotesc ce zice Domnul?     
 

 Cuvintele „așa vorbește Domnul” nu trebuie să apară neapărat în această formă pentru 
ca să fie vorbirea Sa.  De exemplu, avem acest text scris de profetul Ieremia: „Domnul mi 
Se arată de departe: ‚Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea 
Mea!’”  (Ier 31,3).  De fapt, orice poruncă, invitație, apel, chemare din Scripturi, adresate 
păcătosului, trebuie să fie privite ca venind de la Dumnezeu și însemnând „așa vorbește 
Domnul”.  Iar în fața acestui hotar trebuie să se oprească orice muritor dornic de 
mântuire, așa cum ne-a învățat apostolul Pavel: „. . . să învățați să nu treceți peste ‚ce 
este scris’” (1 Cor 4,6).   
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 „Așa zice Domnul” – de câte ori trebuie să zică?  David nu avea nevoie de insistențe; el a 
zis: „O dată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit” (Ps 62,11).  Pentru omul sincer, 
serios și consacrat, este suficient ca Domnul să vorbească o dată.  Pentru alții, poate 
vorbi oricât și este zadarnic.  Așa a făcut Israelul trupesc: „Domnul, Dumnezeul părinților 
lor, le-a dat din vreme trimișilor Săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să-l cruțe pe 
poporul Său și locașul Său.  Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, I-au nesocotit 
cuvintele și au râs de proorocii Lui, până când mânia Domnului împotriva poporului Său 
a ajuns fără leac” (2 Cron 36,15.16).    
 

 Două rele mari pot fi observate cu ușurință, pentru că sunt rele și pentru că sunt mari: a 
ignora un clar „așa zice Domnul”, pentru cerințele contrare ale oamenilor, și a accepta 
aranjamentele și concepțiile omenești, ca și când ele ar valora cât un „așa zice Domnul”.  
Dacă am în Sfânta Scriptură un clar „așa vorbește Domnul”, mie nu-mi trebuie un alt 
argument.  Nici istoric, nici filosofic, nici științific, nici politic.  Nimic altceva.  Cuvintele 
Domnului îmi sunt suficiente, ca să gândesc așa, să cred așa, să acționez așa.   
 

 Nu este cazul să bâjbâim în întuneric cu privire la voia lui Dumnezeu pentru viața 
noastră, pentru că iată ce ne învață Inspirația:                                                                                                                    
 
- „Cuvântul Său trebuie să fie ghidul nostru în toate lucrurile; și, dacă sărăcie vine pentru 
că rămânem la un clar ‚așa zice Domnul’, trebuie să rămânem la el, chiar dacă pierdem 
toate celelalte lucruri” (Counsels on Health/Sfaturi pentru sănătate, pagina 423).                
 
- „Aceia care acceptă unul dintre preceptele Lui și ascultă de el pentru că e convenabil să 
facă așa, în timp ce resping altul pentru că respectarea lui ar cere un sacrificiu, coboară 
standardul dreptății și, prin exemplul lor, îi determină pe alții să privească în mod 
ușuratic la legea cea sfântă a lui Dumnezeu.  ‚Așa zice Domnul’ trebuie să fie regula 
noastră în toate lucrurile.”  (Counsels on Diet and Foods/Sfaturi pentru dietă și hrană, 
pagina 30)                                                                                                                                                                 
 
- „Când se despart de Dumnezeu, oamenii se așază sub controlul lui Satana.  Talanții     
le-au fost dați oamenilor ca să fie folosiți în slujba lui Dumnezeu. . . .  Există o singură 
cale sigură pentru orice om, iar aceea este calea ascultării de un ‚așa zice Domnul’” (56 
Manuscrisul 31a din 1898, publicat în Conflict and Courage/Conflict și curaj, pagina 34).   
 

 Dumnezeu are grijă să ne arate calea Sa: „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va 
zice: ‚Iată drumul, mergeți pe el!’, când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la 
stânga” (Isa 30,21).  Iată drumul, mergeți pe el!  Pe acest drum, indicat de Domnul 
oștirilor, să mergem cu toți!  Așa vorbește Domnul!  Acum și în veci de veci!  Amin!     

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 637: „Vorbește-mi Tu, Isuse!”   

Cântarea de închidere, 221: „Stau pe adevăr”     
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BIBLIA ȘI NUMAI BIBLIA 

 Expresia aceasta este traducerea devizei reformatorilor, formularea în limba latină fiind 
„sola Scriptura”.  Chiar aceste cuvinte latine sunt folosite încă foarte mult în biserica 
noastră, cu referire la acest principiu și la cursuri de Biblie.  Textul întreg ar fi „Biblia și 
numai Biblia ca regulă a credinței și a datoriei”.   
 

 Și de ce numai Biblia?  Pentru că ea și numai ea este Cuvântul lui Dumnezeu, format din 
66 de cărți, dintre care 39 în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament.  După un calcul 
pe care l-am făcut, primul Testament ocupă 75,35%, iar al doilea 24,65% din întreaga 
carte.  Vechiul şi Noul Testament sunt ca două volume ale aceleiaşi cărţi.  Cei ce vor să 
înţeleagă întregul material nu vor începe cu volumul al doilea și nu vor ignora primul 
volum.  Noul Testament abundă în referiri la evenimente, fapte și persoane din Vechiul 
Testament.  Ambele Testamente constituie Sfânta Scriptură şi sunt valabile în veci.   
 

 Biblia a fost scrisă în decurs de circa 1600 de ani, de circa 40 de scriitori diferiți, inspirați 
de Duhul lui Dumnezeu.  În ciuda diferenței de epocă, de pregătire intelectuală și de 
experiență, ei au dat lumii 66 de cărți care au putut fi contopite în mod armonios într-o 
singură carte.  Cei care o citesc într-o traducere și nu în original, nici nu-și dau sama că a 
fost scrisă de mai mulți scriitori, atât de unitară este această carte.  Fiind scrieri separate 
pentru o lungă perioadă de timp, e clar că împărțirea pe capitole și versete nu a fost 
făcută de scriitori, ci mai târziu, când scrierile erau adunate laolaltă într-o carte.  Biblia a 
fost împărţită în capitole la mijlocul secolului al 13-lea de către Stephen Langton, 
Arhiepiscop de Canterbury.  Versetele au fost introduse în anul 1551 de către Robert 
Stephanus, un publicist din Paris al ediţiei greco-latine a Noului Testament.   
 

 Iată ce susține Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea despre Biblie, ca mărturisire de 
credință în forma cea mai condensată: „Sfintele Scripturi, Vechiul Testament și Noul  
Testament, sunt Cuvântul scris al  lui Dumnezeu, dat prin inspirație divină prin oameni 
sfinți ai lui Dumnezeu care au vorbit și au scris așa cum au fost mișcați de Duhul  Sfânt.  
În acest Cuvânt, Dumnezeu i-a încredințat omului cunoștința necesară pentru mântuire.  
Sfintele Scripturi sunt descoperirea infailibilă a voinței Sale.  Ele sunt standardul de 
caracter, testul experienței, descoperitorul autoritar al doctrinelor și raportul demn de 
încredere al actelor lui Dumnezeu în istorie.”  (Seventh-day Adventists Believe . . ./ 
Adventiștii de ziua a șaptea cred . . ., Conferința Generală, 1988, „O expoziție biblică a 27 
de doctrine fundamentale”, pagina 4) 
 

 William Miller a arătat care era metoda lui de studiere a Bibliei, metodă pe care le-o 
recomanda și altora: „Pentru a înțelege doctrina, pune laolaltă toate textele Scripturii în 
legătură cu subiectul pe care vrei să-l știi, apoi lasă ca fiecare cuvânt să aibă influența lui 
corespunzătoare și, dacă îți poți forma teoria fără nicio contradicție, nu poți greși.”   
 

 Iată un sfat valoros dintr-o sursă a conducerii mondiale a bisericii noastre: „Recunoaște 
că Biblia este propriul ei interpret și că înțelesul cuvintelor, textelor și pasajelor este 
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determinat cel mai bine comparând în mod sârguincios Scriptură cu Scriptură. . . .  
Cititorul trebuie să lase ca fiecare scriitor biblic să apară și să fie auzit, recunoscând 
concomitent armonia fundamentală a autodescoperirii divine”  (Methods of Bible 
Study/Metode de studiere a Bibliei, votate la Comitetul Anual al Conferinței Generale în 
1986).   
 

 Greu de înțeles?  Citatul acesta spune că Biblia se interpretează singură și că sensul 
afirmației locale se află cel mai bine comparând text cu text.  De asemenea, că ideile 
unui scriitor biblic trebuie reținute în mod clar, dar în contextul întregii Scripturi.  Există 
dicționare speciale, numite concordanțe, în care sunt înregistrate toate cuvintele din 
Biblie.  La fiecare cuvânt sunt arătate toate textele unde apare, cu un scurt context care 
îl conține.  Cred că cea mai bună concordanță este Strong’s Exhaustive Concordance of 
the Bible/Concordanța biblică completă a lui Strong, în limba engleză, cu un dicționar 
ebraic-englez și altul grec-englez la sfârșitul ei.  Este foarte amănunțită, practică și clară. 
 

 Cum se folosește o concordanță?  Se cercetează toate textele unde apare un anumit 
cuvânt, de exemplu „lege”, „har”, „mântuire”, și atunci se obține o cunoștință completă 
în legătură cu acel cuvânt din ce spune Biblia despre el.  Acesta este un context general.  
Trebuie să se țină cont, de asemenea, de contextul local, adică de pasajul în care se află 
acel cuvânt sau expresie, citind versetele dinainte și pe cele de după el, iar dacă este 
necesar, întregul capitol sau chiar capitolul precedent.  Aceste două contexte, general și 
local, ne asigură că nu am ajuns la o înțelegere greșită despre ce ne spune Dumnezeu. 
 

 Iată alte reguli de cercetare înțeleaptă și fructuoasă a Cuvântului lui Dumnezeu:  

(01) Să-l primim așa cum a fost scris, fără a adăuga sau a scădea ceva:                                                             

- „Să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să 
păziți poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau eu” (Deut 4,2).   

- „Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat.  El este un scut pentru cei ce se încred în 
El.  N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos”  
(Prov 30,5.6).                                                                                                                                                        

- „Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga 
cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.  Și, dacă scoate 
cineva ceva din cuvintele cărții acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la 
pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta” (Apoc 22,18.19).                                                    

(02) Să nu răstălmăcim înțelesul textului pe care-l amintim:                                                                                                            

- „Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă 
curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos” (2 Cor 2,17).        
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- Să se observe faptul că Satana a citat la ispita a doua din Psalmul 91,11.12, așa cum 
citim în Matei 4,5.6, dar a lăsat afară cuvintele „să te păzească în toate căile tale”, dând 
de înțeles că îngerii intervin în mod salvator și când omul face nebunii.                                                  

- În 2 Petru 3,8, apostolul a zis: „Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru: că, pentru 
Domnul, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi.”  Ce înseamnă aceste 
cuvinte?  Că la Dumnezeu timpul nu contează, El nu este dependent în niciun fel de 
timp.  Unii folosesc însă acest verset ca să demonstreze că zilele creațiunii au fost de 
câte o mie de ani.  Ce absurditate!  O zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi.  
Dus și întors.  Aceasta nu este o formulă matematică de calculat ceva și nu are nicio 
legătură cu creațiunea, cel puțin apostolul nu zice așa.                                                                                                                                                                      

(03) Să evităm speculaţiile, care sunt explicații forțate sau aplicații aberante date unui 
text, pentru a corespunde unor idei preconcepute sau pentru a impresiona.  Cineva a 
întrebat: „În ce nume botezați dumneavoastră?”  Eu am răspuns cu textul din Matei 
28,19, adică botezăm „în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”.  Asemenea 
învățătorului legii din Luca 10,25-37, care a întrebat provocator: „Și cine este aproapele 
meu?”, persoana m-a întrebat: „Și care este numele Fiului?”  Voia să spună că trebuie 
zis: „. . . în numele Tatălui și al lui Isus și al Sfântului Duh”, adică să fie pus neapărat 
numele lui Isus acolo.  Problema este că Mântuitorul nu a avut un singur nume: în Matei 
1,21, El e numit „Isus”, în versetul 23, „Emanuel”, iar în Isaia 9,6 apare cu cinci nume: „Îl 
vor numi: ‚Minunat’, ‚Sfetnic’, ‚Dumnezeu tare’, ‚Părintele veșniciilor’, ‚Domn al păcii’.”  
„Îl vor numi” – acestea sunt nume, nu titluri, cum ar pretinde unii.  Dacă zicem „și al 
Fiului”, le-am cuprins pe toate.                                                                              

(04) Să facem exegeză, nu eisegeză.  Termenul „exegeză”, în greacă exegesis, vine de la 
cuvintele ek, „din” și ago, „a aduce”, sensul fiind „a aduce afară”, „a scoate”, adică 
obținerea din text a ceea ce este în el, analiză a conținutului.  Antonimul este 
„eisegeză”, în greacă eisegesis, de la eis, „în” cu sensul de direcție, și ago, „a aduce”; 
înseamnă a introduce în text ce nu este acolo.  Aceasta este o forțare a textului, pentru 
a dovedi o idee deja avută în minte înainte de a deschide Biblia.  Astfel, în Apocalipsa 
1,10, Ioan zice: „În ziua Domnului, eram în Duhul”.  Textul nu ne spune care este ziua 
Domnului, dar pentru un evreu cum era Ioan nu era o problemă să știe care este ziua 
Domnului, și nici pentru cititori.  Dovadă este chiar faptul că el nu dă nicio explicație cu 
privire la identitatea zilei.  Nici pentru cercetătorii serioși de astăzi ai Scripturii nu este o 
problemă, căci ei știu că ziua a șaptea a săptămânii este ziua pe care a binecuvântat-o și 
a sfințit-o Dumnezeu (vezi Geneza 2,1-3; Exodul 20,8-11; Marcu 2,28).  În ciuda acestor 
evidențe clare, unii traducători au pus acolo cuvântul „duminică” pentru ziua Domnului!  
Ciudat și nedrept.  Aceasta este eisegeză, nu exegeză!      

 E foarte bun obiceiul de a citi Biblia în fiecare zi.  O practică foarte potrivită este aceea 
de a citi 3 capitole pe zi și sâmbăta 5, și astfel întreaga Biblie este parcursă într-un an 
calendaristic.  Făcând așa an de an, acumulăm cunoștiințe solide din Cuvântul lui 
Dumnezeu.  Iar studiul?  Studiul este o astfel de citire a Bibliei, cu opriri, comparații,  
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sublinieri, analize, concluzii, aplicații.  Atât cititul cât și studiul sunt de mare folos pentru 
viața de credință.   
 

 Este adevărat că putem citi și studia Biblia și totuși să nu fim mântuiți.  Suntem mântuiți 
numai prin jertfa lui Hristos și prin trăirea Lui în noi.  Dar contactul permanent și 
conștiincios cu Cuvântul lui Dumnezeu ne apropie de Domnul, ne îmbogățește 
intelectual și spiritual.   
 

 Iată în continuare alte beneficii pe care ni le asigură practica studierii Sfintelor Scripturi:                                                       
 
(01) Luminează mintea: „Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la 
învățăturile Tale” (Ps 119,99).                                                                                                        
 
(02) Produce satisfacţie nemărginită: „Când urmez învățăturile Tale, mă bucur de parcă 
aș avea toate comorile” (Ps 119,14).                                                                                   
 
(03) Dezvoltă răbdare şi oferă mângâiere: „Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris 
pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau 
Scripturile, să avem nădejde” (Rom 15,4).                                                                                      
 
(04) Este o sursă de avertizare în timp de primejdie: „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca 
să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit 
sfârșiturile veacurilor” (1 Cor 10,11).                                                        
 
(05) Protejează viaţa omenească împotriva păcatului: „Cum își va ține tânărul curată 
cărarea?  Îndreptându-se după Cuvântul Tău. . . .  Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca 
să nu păcătuiesc împotriva Ta” (Ps 119,9.11).                                                     
 
(06) Furnizează îndrumare practică excelentă: „Cuvântul Tău este o candelă pentru 
picioarele mele și o lumină pe cărarea mea” (Ps 119,105).                                                                             
 
(07) Oferă ajutor spiritual multilateral: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și 
de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru 
ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 
Tim 3,16.17).                                                                                 
 
(08) Îl prezintă pe Hristos ca fiind singurul Mântuitor al omenirii.  Ar fi punctul unu, dar 
l-am lăsat la urmă ca să facă o încheiere glorioasă a acestui set de mari binecuvântări pe 
care le obținem citind și studiind Cuvântul lui Dumnezeu.  Rețineți ce spun aceste texte: 
„Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele 
mărturisesc despre Mine” (Ioan 5,39).  „Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi 
să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și, crezând, să aveți viața în numele 
Lui” (20,31).  „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt nume dat 
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți” (Fapte 4,12).  



 
P

ag
e6

1
 

 

 Ideile acestea se reflectă într-un mod uimitor în următorul citat din Spiritul Profetic: 
„Efortul de a înțelege marile adevăruri ale revelației oferă prospețime și vigoare tuturor 
aptitudinilor.  El lărgește mintea, dezvoltă perspicacitatea și maturizează judecata.  
Studiul Bibliei va înnobila fiecare gând, simțământ și aspirație așa cum niciun alt studiu 
nu o poate face.  El dă statornicie de scop, răbdare, curaj și fermitate, desăvârșește 
caracterul și sfințește sufletul.  Un studiu serios, respectuos al Scripturilor, care aduce 
mintea cercetătorului în directă legătură cu mintea cea nemărginită, ar da lumii oameni 
de un intelect mai puternic și mai activ, cum și de principii mai nobile de cum au rezultat 
vreodată din instruirea cea mai competentă pe care și-o permite filosofia omenească.”  
(The Great Controversy/Tragedia veacurilor,  pagina 94) 
 

 Dacă dorim să avem un răspuns exact din partea Sfintei Scripturi, atunci când intervine o 
neclaritate, e bine să procedăm după următorul model:                                                      

- Pasul 1: Un fariseu s-a suit la templu ca să se roage și s-a lăudat înaintea lui Dumnezeu 
cu ce făcea el și cu ce nu făcea (vezi Luca 18,11.12).                                                                                                                             

- Pasul 2: Apostolul Pavel a zis astfel despre Avraam, ceea ce se putea aplica exact și la 
fariseu: „Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu 
înaintea lui Dumnezeu” (Rom 4,2).                                                                                                                  

- Pasul 3: Înseamnă oare că ne putem lăuda cu faptele noastre, numai nu înaintea lui 
Dumnezeu?  Nu, pentru că iată ce a scris Solomon: „Să te laude altul, nu gura ta, un 
străin nu buzele tale” (Prov 27,2).                                                                                                                    

- Pasul 4: Înseamnă că trebuie să umblăm după laudele altora, adică să iubim laudele, 
dar numai când le rostesc alți oameni?  Nu, pentru că iată ce a zis apostolul Pavel:                             
„. . . un astfel de iudeu (care este iudeu înlăuntru) își scoate lauda nu de la oameni, ci de 
la Dumnezeu” (Rom 2,29). „Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care 
Domnul îl laudă” (2 Cor 10,18).                                                                                                                                  

- Pasul 5: Totuși, laudă?  Iată ce definiție și explicație ne dă aici apostolul Pavel: „Ci, 
fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze evanghelia, căutăm să vorbim 
așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima” (1 Tes 2,4).  
De asemenea: „Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoința oamenilor sau 
bunăvoința lui Dumnezeu?  Sau caut să plac oamenilor?  Dacă aș mai căuta să plac 
oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos” (Gal 1,10).                                                                                                                                                       

În concluzie, lauda acceptabilă este aceea care nu pornește de la sine și nu este căutată 
la oameni, ci este primită de la Dumnezeu, ceea ce înseamnă, în ultimă instanță, a-I 
plăcea lui Dumnezeu, a avea bunăvoința Lui, a fi acceptat de El.  

 Este foarte important să abordăm studiul Sfintei Scripturi într-un mod cinstit şi într-un 
spirit adecvat, ceea ce înseamnă că:                                                                                                                                                              
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(01) Orice studiu biblic trebuie să fie însoţit de rugăciune, pentru asistenţă permanentă 
din partea Duhului Sfânt: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă 
călăuzească în tot adevărul” (Ioan 16,13).                                                                                                                                                  

(02) Ajutorul din partea unor cercetători mai experimentaţi este util: „Filip a alergat și    
l-a auzit pe etiopian citind pe proorocul Isaia.  El i-a zis: ‚Înțelegi tu ce citești?’  Famenul 
a răspuns: ‚Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?’”  (Fapte 8,30.31).  
Totuși, răspunderea este, în ultimă instanţă, personală, pentru că unele călăuze pot 
deruta: „Iudeii aceștia (din Berea) aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic.  Au 
primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se 
spunea este așa” (Fapte 17,11).                                                                                                         

(03) Se cere perseverenţă, Biblia trebuie studiată zilnic, toată viaţa (același text).  Am 
citit undeva că scriitorul francez Victor Hugo a zis: „Biblia să fie pâinea cea de toate zilele 
și nu prăjitura pentru ocazii festive.”  Și eu am zis: „Amin!”                                                               

(04) Orice învăţătură religioasă trebuie verificată cu Biblia: „La lege și la mărturie!  Căci, 
dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isa 8,20).  „Prea 
iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la 
Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți prooroci mincinoși” (1 Ioan 4,1).  „Dar chiar dacă 
noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie, deosebită de 
aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!”  (Gal 1,8)                                                                                                                                                                                       

(05) Dispoziţia de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu este condiţie de bază pentru 
înţelegerea conţinutului: „Dacă vrea să facă cineva voia Lui, va ajunge să cunoască dacă 
învățătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine” (Ioan 7,17). 

 Așa cum am văzut, „Biblia și numai Biblia ca regulă a credinței și a datoriei” este 
principiul fundamental al Reformațiunii protestante, din care rezultă principiul al doilea, 
care susține că îndreptățirea păcătosului se obține numai prin credință în Domnul Isus 
Hristos, și nu prin cheltuieli, eforturi, merite sau realizări personale.   
 

 Despre poziția reformatorilor față de Biblie, sora White a scris: „Experiența acestor 
reformatori nobili conține o lecție pentru toate veacurile următoare.  Modul lui Satana 
de a lucra împotriva lui Dumnezeu și a cuvântului Său nu s-a schimbat; el se opune tot 
atât de mult faptului ca Scripturile să fie făcute ghidul vieții, ca și în secolul al 
șaisprezecelea.  În timpul nostru, există o mare deviere de la doctrinele și preceptele lor 
și este nevoie de o revenire la marele principiu protestant – Biblia și numai Biblia ca 
regulă a credinței și a datoriei.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 
204)  
 

 Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea rămâne fidelă și statornică la acest principiu.  
Pentru noi, Biblia este unica sursă de doctrină, de adevăr mântuitor.  De ce?  Iată 
motivele: „Nu există nicio doctrină sigură în afară de aceea care este conformă cu 
cuvântul lui Dumnezeu.  Domnul interzice învățarea oricărei alte doctrine.  Sfintele 
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Scripturi trebuie să fie explicate prin alte texte mai clare; această Carte Sfântă este, în 
toate lucrurile necesare pentru creștin, ușor de înțeles și menită să risipească 
întunericul” (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 203)      
 

 Dumnezeu a zis prin profetul Isaia: „La lege și la mărturie!  Căci, dacă nu vor vorbi așa, 
nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isa 8,20).  În mărturisirea de credință a 
bisericii noastre, pe care am citat-o, se spune că Sfintele Scripturi sunt „testul 
experienței”; ce înseamnă lucrul acesta?  Înseamnă că nicio experiență personală sau 
colectivă, fie vis, vedenie, inspirație mintală, predică, nu poate avea valoare dacă este în 
contradicție cu Biblia.  Asemenea „descoperiri” nu pot fi de la Dumnezeu, ci din altă 
parte sau sunt simple născociri.  
  

 Ce i-a determinat pe reformatori să caute și să formuleze un astfel de principiu?  Ce 
înseamnă „numai Biblia”?  În contrast cu ce?  În contrast cu tradițiile omenești, cu 
dogme, datini și decrete bisericești.  În timp ce Biserica Romano-Catolică se consideră 
mai presus de Biblie, noi susținem că biserica trebuie să asculte de Biblie; dacă nu o 
face, este apostaziată.  Iată atitudinea fermă și principială a unui reformator: 
„Oecolampadius, modest și neîncrezător în sine, evitase să intre în luptă și a făcut-o cu 
solemna mărturisire: ‚Nu recunosc niciun alt standard de judecată decât cuvântul lui 
Dumnezeu. . .’.  În timp ce romaniștii, după obiceiul lor, au apelat pentru autoritate la 
datinile bisericii, reformatorul a rămas credincios Sfintelor Scripturi.  ‚Datina’, a zis el, 
‚nu are nicio putere în Elveția noastră, decât dacă este în conformitate cu constituția; 
acum, în materie de credință, Biblia este constituția noastră.’”  (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, pagina 183)   
 

 Biblia este constituția noastră!  Interesant.  Chiar pentru Domnul nostru Isus Hristos, și 
în primul rând pentru El, Biblia era constituția divină infailibilă și El a cultivat acest 
principiu protestant, „sola Scriptura”, „numai Scriptura”.  Câteva probe în acest sens:                                                                                                                                                                                      

- „Vă rătăciți!  Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Mat 
22,29), a zis El către saduchei.                                                                                                                                            

- Când „un învățător al legii s-a sculat să-L ispitească” și L-a întrebat: „Învățătorule, ce să 
fac ca să moștenesc viața veșnică?”,  El i-a răspuns: „Ce este scris în lege?  Cum citești în 
ea?”  (Luca 10,25.26)                                                                                                                                            

- Diavolului i-a răspuns ferm, la fiecare dintre cele trei ispite (vezi Matei 4,1-11), cu un 
categoric: „Este scris . . .”.  Să ne mirăm că, de-a lungul istoriei, Satana a făcut tot ce a 
putut ca să distrugă Biblia?  Gândiți-vă la Revoluția Franceză și la controalele stricte din 
țările cu regim ateist.                                                                                                                                                                       

- Când S-a alăturat celor doi ucenici pe calea către Emaus, pentru explicarea 
evenimentelor recente, pe care ei nu le înțelegeau, Hristos „a început de la Moise și de 
la toți proorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El” (Luca 24,27).                                                     
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- Imediat după aceea, când a apărut în mijlocul celor unsprezece ucenici, El „le-a zis: 
‚Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris 
despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci și în Psalmi.’  Atunci le-a deschis mintea, ca 
să înțeleagă Scripturile” (versetele 44 și 45).  Numai Scripturile – „sola Scriptura”.    

 Apostolul Pavel l-a sfătuit pe conlucrătorul său Timotei să le poruncească unora din Efes 
„să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit” (1 Tim 1,4).  La fel i-a cerut 
lui Tit în legătură cu unii din Creta: „. . . să nu se țină de basme evreiești și de porunci 
date de oameni, care se întorc de la adevăr” (Tit 1,14).  Mântuitorul S-a inspirat numai 
din Scripturi și le-a citat în mod frecvent, îndrumându-i pe oameni spre ele.  El nu S-a 
inspirat din basme evreiești, din genealogii interminabile.  Erau în circulație cărți 
religioase care nu au fost incluse niciodată în Biblia Ebraică și pe care le numim 
„apocrife”.  Hristos nu le-a citat și nu S-a bazat pe acestea, ci numai pe Scripturile Sfinte.  
Care?  Scrierile Vechiului Testament, acestea erau Biblia Lui.  Nici apostolii nu au avut 
altă Biblie.  Cu Vechiul Testament au evanghelizat ei lumea cunoscută, așa cum li s-a 
poruncit, pentru că acele scrieri vorbeau despre Hristos (vezi Ioan 5,39).   
 

 Care a fost atitudinea lui Hristos Însuși față de tradiții, în timpul acela tradițiile iudaice?  
Să vedem: când fariseii și cărturarii i-au învinuit pe ucenici că nu respectă datina 
bătrânilor de a-și spăla mâinile înainte de masă, El le-a răspuns așa: „Dar voi de ce 
călcați porunca lui Dumnezeu, în folosul datinii voastre?  Căci Dumnezeu a zis: ‚Cinstește 
pe tatăl tău și pe mama ta’ și ‚cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie 
pedepsit negreșit cu moartea.’  Dar voi ziceți: ‚Cine va zice tatălui său sau mamei sale: 
‚Ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu’, nu mai este ținut să cinstească 
pe tatăl său sau pe mama sa.  Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul 
datinii voastre.  Fățarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, când a zis: ‚Norodul acesta 
se apropie de Mine cu gura și Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de 
Mine.  Degeaba Mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești’” (Mat 
15,3-9).  În versiunea lui Marcu: „Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată 
de oameni . . .” (Marcu 7,8).   
 

 Citeam cândva într-o sursă religioasă următoarele cuvinte: „Sfânta Tradiție și Biblia.  
Zicem așa, pentru că tradiția este mai veche decât Biblia.”  „Sfânta Tradiție?”  Și nu 
„Sfânta Biblie”?  Ce este tradiția?  Eu am formulat această definiție sugestivă: „Tradiție 
înseamnă: așa se face de multă vreme, nu știm de când; iar noi continuăm, nu știm de 
ce.”  Să fim serioși!  Mulți țin tradiții fără să poată da nicio explicație despre ele.  Bunica 
mea dinspre tata nu știa carte, dar avea o bună memorie și știa să pregătească un 
anumit număr de colaci pentru diferiți sfinți.  Când tatăl meu, copil fiind, o întreba de ce 
face lucrul acesta, ea răspundea: „Așa e bine, maică.”  Așa e bine.  Atât.  Dar de ce e bine 
așa, ce înseamnă practica aceea și de unde vine, nu știa să spună și mă întreb dacă știe 
cineva.  Oamenii, pur și simplu, repetă niște datini pentru că așa le-au apucat de la 
strămoși. 
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 Se va spune că lucrul acesta nu are importanță, câtă vreme acele datini nu contravin 
Cuvântului lui Dumnezeu.  Dar când contravin?  Dar când există niște dedesubturi 
primejdioase necunoscute?  Dar dacă estompează scrierile sfinte și ne ocupă timpul 
necesar pentru studierea lor?  Din câte a spus Mântuitorul, datinile strămoșești chiar 
contravin Cuvântului lui Dumnezeu, poruncilor lui Dumnezeu, și le înlocuiesc.  Nu are 
importanță acest lucru?   
 

 Dar ideea că tradiția este pusă pe primul loc, înaintea Bibliei, pentru că este mai veche 
decât Biblia?  Vechimea nu spune nimic, deși aici vechimea este îndoielnică.  Cum 
funcționează tradiția?  Ea este transmitere de idei și practici de la om la om, pe cale 
orală, peste generații.  Dar noi știm că până și adevărul, ca să nu mai vorbim despre 
neadevăr, când este purtat din gură în gură, se denaturează.  Cunoașteți jocul de copii 
numit „telefonul fără fir”: primul șoptește în urechea următorului un cuvânt, acesta îl 
șoptește mai departe, iar ultimul din rând trebuie să-l spună cu voce tare.  De obicei, 
iese cu totul altceva.  Chiar încercând să povestim o discuție după câteva minute, 
pierdem detalii și o denaturăm.  
 

 Este adevărat că, timp de 2500 de ani, de la Adam până la Moise, nu a existat revelație 
scrisă, ci lucrările lui Dumnezeu erau povestite și repovestite din tată în fiu.  Oamenii 
trăiau mult mai mult decât acum și aveau o memorie mult mai bună.  Și, totuși, exista 
pericolul denaturării.  Atunci, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să scrie și Moise a scris: 
despre creațiune, cădere, potop, turnul Babel, Avraam, ceilalți patriarhi, apoi 
evenimente trăite de el; și așa a apărut Pentateucul.  Dar nici Moise nu a așternut în 
scris amintiri povestite de înaintași, atunci când a scris cartea Geneza, ci a fost inspirat 
de Duhul lui Dumnezeu: „Căci nicio proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii 
au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21).  Era riscant să se 
continue cu comunicarea orală, trebuia să se scrie.  Și s-a scris.  Și ce s-a scris este Sfânta 
Scriptură, minunata carte pe care o avem în mâinile noastre. 
 

 Altceva despre tradiție: ea conține lucruri care contrazic Biblia și sunt, de aceea, 
primejdioase, inacceptabile pentru copiii lui Dumnezeu.  Biblia și tradiția nu pot fi 
acceptate împreună, pentru că se exclud reciproc, măcar parțial.  Apostolul Pavel 
aprecia atitudinea credincioșilor din Tesalonic: „De aceea, Îi mulțumim fără încetare lui 
Dumnezeu că, atunci când ați primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit 
nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, 
care lucrează și în voi, care credeți” (1 Tes 2,13).  Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, 
tradiția este cuvântul oamenilor.     
 

 Martin Luther a scris în monumentalul imn al Reformațiunii: „Să nu se-atingă de Cuvânt, 
/  Să-l lase cum e-n Carte!  / Cuvântul și cu Duhul Sfânt / Ne sunt a noastră parte./  Și     
de-ar amenința, chiar viața să ne ia / Tiranul inamic, / Noi n-am pierdut nimic, / Hristos e 
Domn și-n moarte!”  (Cântarea „Cetate tare-i Dumnezeu”, numărul 268 din Imnuri 
creștine, ediția 2006)   
 



 
P

ag
e6

6
 

 Când zicem „Biblia și numai Biblia”, înțelegem oare că nu mai citim nicio altă carte?  
Nicidecum!  Acest dicton protestant înseamnă că Biblia este singura regulă de credință: 
nu dovedim doctrinele pe care le credem și le trăim cu nimic altceva, decât cu Biblia.  
Dar citim și alte cărți.  Iată ce a zis apostolul Pavel: „Încolo, frații mei, tot ce este 
adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este 
vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să 
vă însuflețească” (Filip 4,8).  Și tot el: „Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun” 
(1 Tes 5,21).  Acceptăm orice sursă scrisă sau spusă sau altfel redată, care nu contrazice 
Biblia, care nu diminuează credința și moralitatea.  Dar nimic altceva decât Biblia nu este 
regula noastră de credință.  Nimic altceva.  
 

 Biserica noastră are un tezaur de lumină colosal în cărțile scrise de sora Ellen G. White, 
pe care le numim împreună Spiritul Profetic.  O altă Biblie?  În niciun caz, numai că Biblia 
nu poate elimina Biblia.  Ați auzit bine: Biblia nu poate elimina Biblia!  În Ioel 2,28.29, se 
spune: „După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre vor 
prooroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii.  Chiar și peste robi 
și peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.”  Ellen G. White a fost chemată de 
Dumnezeu la slujba de profetesă când avea 17 ani și a primit peste 2000 de viziuni timp 
de circa 70 de ani.  Pe baza lor și a experiențelor sale cu Dumnezeu, a scris numeroase 
cărți care constituie un ghid spiritual pentru Biserica Rămășiței. 
 

 Textul din Ioel 2,28.29 s-a împlinit parțial în Ziua Cincizecimii a anului 31 al erei creștine, 
așa cum a declarat Petru în Fapte 2,16-21.  Dar textul din Ioel vorbește și despre zilele 
care preced revenirea Domnului.  Biserica existentă în acele zile, mai exact acum, 
trebuie să aibă darul profetic.  De ce?  Pentru că este unul dintre darurile spirituale 
despre care Pavel a scris în Romani 12,6-8; 1 Cor 12,4-11; 12,28-31; Efeseni 4,11-15.  
Singurul dar duhovnicesc prezent în toate aceste patru liste este darul profetic, iar 
despre biserica timpului din urmă Pavel a scris: „. . . așa că nu duceți lipsă de niciun fel 
de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos” (1 Cor 1,7).  Mai mult, în 
ultima carte a Bibliei, citim despre existența darului profetic în Biserica Rămășiței: „Și 
balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos” (Apoc 12,17).  Un înger a explicat 
că „mărturia lui Isus este duhul proorociei” (19,10), sau în alți termeni Spiritul Profetic.   
 

 Am zis că Biblia nu poate elimina Biblia, nu se poate dezice.  Din moment ce ea însăși 
vorbește despre darul profetic, care trebuie să fie prezent în biserică până la sfârșitul 
timpului, apariția Spiritului Profetic este o astfel de împlinire și este în armonie cu Sfânta 
Scriptură.  Această literatură a fost și este o binecuvântare enormă pentru Biserica 
Adventistă de Ziua a Șaptea și pentru lume.  Este lumina mai mică prin care suntem 
conduși către lumina cea mare.  Aceste scrieri gravitează în jurul Bibliei, așa cum 
planetele gravitează în jurul soarelui.  Ele sunt lupa care ne ajută să vedem detalii în 
Cuvântul lui Dumnezeu pe care altfel nu le-am vedea.  Nu adaugă detalii, ci le amplifică.   
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 Unii pot arăta către anumite activități din biserica noastră, numindu-le tradiții: „Iată că și 
noi avem tradiții!”  Mai întâi, activitățile bisericii noastre nu contravin Bibliei, de aceea 
nu au nimic comun cu ceea ce se cheamă „tradiții” în alte biserici.  Apoi, adevărul este 
că nu avem niciun fel de tradiții.  Că începem Școala de Sabat la orele 9,30 în Sabat, că 
servim Sfânta Cină o dată la trei luni, că avem cântări de cor înainte de predică, după 
predică și după închiderea serviciului divin – acestea și oricare altele sunt rutină, sunt 
program, sunt activități, nu tradiții.  Ca să fie tradiții, trebuie să îmbrace un veșmânt de 
dogmă și de neschimbare, ceea ce nu este cazul.   
 

 Putem înțelege tot ce este scris în Biblie?  Nu tot, dar tot ce ne trebuie pentru mântuire 
este clar descoperit: „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar 
lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate 
cuvintele legii acesteia” (Deut 29,29).  În această privință, Spiritul Profetic ne învață așa: 
„Nu avem niciun motiv să ne îndoim de Cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu putem 
înţelege tainele providenţei Sale.  În lumea naturală, noi suntem încontinuu înconjuraţi 
de minuni dincolo de priceperea noastră.  Să fim atunci surprinşi că găsim şi în lumea 
spirituală mistere pe care nu le putem pătrunde?  Dificultatea stă numai în slăbiciunea şi 
îngustimea minţii omeneşti.”  (Education/Educaţie, pagina 170)   
 
De asemenea: „Misterele Bibliei, departe de a fi un argument împotriva ei, sunt printre 
cele mai puternice dovezi ale inspiraţiei ei divine.  Dacă n-ar conţine nimic altceva 
despre Dumnezeu decât ce putem înţelege noi, dacă măreţia şi maiestatea Sa ar putea fi 
pricepute de minţi mărginite, atunci Biblia nu ar purta, ca acum, dovada fără greş a 
originii ei divine.  Măreţia temelor ei ar trebui să inspire credinţă în ea ca fiind Cuvântul 
lui Dumnezeu.”  (Ibid.)     
 

 Următoarea istorisire ne va arăta cât de important este ca oamenii să aibă o dorință 
arzătoare de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu.  „Doamna Puat, în vârstă de 78 de ani, 
locuiește în partea de nord a Vietnamului.  Era analfabetă, dar cineva i-a dat un set de 
predici pe DVD-uri de la AWR (Adventist World Radio/Radioul adventist mondial).  Le-a 
luat acasă, le-a vizionat și în curând a cerut mai multe.  Nu a trecut mult până când ea a 
început să participe la serviciile de cult la o biserică în Sabat.  Fiul ei, membru de partid, 
a început să o persecute, interzicându-i să se întâlnească cu orice fel de grup creștin și a 
amenințat-o că o va alunga din casă dacă continuă să urmeze noua credință pe care o 
găsise.  Ea a cerut ca familia bisericească să se roage pentru ea și a continuat să fie 
credincioasă față de Domnul.”                                                                                                                      
 
„După câtva timp de vizionare a DVD-urilor, ea L-a rugat pe Dumnezeu: ‚Dragă Doamne, 
dă-mi capacitatea de a citi Biblia.  Eu pot doar să aud cuvântul Tău, vreau să-l citesc 
pentru mine.’  Chiar așa!  Din momentul acela, ea a fost în stare să citească Biblia.  
Imaginați-vă, citirea Bibliei pentru prima dată în vietnameză.  Am putea zice că a primit 
darul citirii în limbi.  Era atât de încântată de noua ei legătură cu Hristos, iar acum 
călătorește prin zonă în fiecare zi, arătându-le oamenilor DVD-urile.  Ea are și un grup de 
femei în vârstă care nu sunt altfel decât doamna Puat era în trecut, neînstare să 
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citească.  Le povestește experiența ei și le îndeamnă să vizioneze DVD-urile și apoi să-L 
roage pe Domnul pentru capacitatea de a citi.  Mărturia ei a fost atât de puternică, încât 
fiul ei a încetat să o persecute.  Acum el îi trimite pe copiii lui cu ea la biserică și a zis că, 
într-o zi, și el va adera la biserică.”  (Adventist World Radio/Radioul adventist mondial, 
scrisoare periodică din iunie 2015) 
 

 După ce am citit această experiență, m-am gândit la ce a zis profetul Ieremia: „Când am 
primit cuvintele Tale, le-am înghițit; cuvintele Tale au fost bucuria și veselia inimii mele, 
căci după numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor!”  (Ier 15,16).  Să le 
înghițim și noi mereu.  Nu ocazional, ci conform cu îndemnul lui Victor Hugo: „Biblia să 
fie pâinea cea de toate zilele și nu prăjitura pentru ocazii festive.”  Eu zic și să zicem cu 
toți acum și mereu: „Amin!”   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 429: „Iubirea lui Hristos ne-a adunat”  

Cântarea de închidere, 151: „Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă!” 
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COPYRIGHT, CREȘTINE! 

 Păstoream o comunitate adventistă română în Atlanta, a două înființată cu începere din 
1992.  Această a doua comunitate se aduna într-o casă veche, în speranța construirii pe 
acel teren, destul de mare, a unei case de rugăciune.  Întrebarea era cum s-ar putea 
obține o aprobare pentru ca folosirea clădirii vechi să fie cât de cât oficială.  În acest 
scop, am vizitat o grupă religioasă care se aduna duminica într-o casă particulară.  În 
dorința de a vorbi cu pastorul despre chestiunea care mă interesa, am luat loc și am 
ascultat predica lui.  Era mai mult un studiu decât o predică, iar prezenți erau foarte 
puțini. 
 

 Pastorul a vorbit despre chivotul mărturiei de la cortul întâlnirii din vremea lui Moise.  A 
arătat ce era chivotul și că în el se aflau cele două table ale legii Celor Zece Porunci.  A 
explicat că acele porunci sunt o copie a caracterului lui Dumnezeu și a  întrebat: „Ce idee 
v-ați face despre Dumnezeu, dacă El ar zice: ‚Să furi, cât poți mai mult!’?  Ce fel de 
Dumnezeu ar fi Acela?”  A explicat mai departe că, pe chivot, era capacul ispășirii sau 
tronul milei, făcut din aur solid, reprezentând iubirea salvatoare a lui Dumnezeu.  
Aceasta este evanghelia.   
 

 Excelentă expunere.  Pentru mine, era de mirare că o biserică observatoare a zilei de 
duminică studiază despre sanctuar, despre chivot, despre Cele Zece Porunci și pastorul 
spune lucrurile atât de clar.  Dar mai este ceva și acel ceva, la care vă gândiți și 
dumneavoastră acum, este problema: de ce duminica?  De ce nu sâmbăta?  Din moment 
ce vorbim despre Cele Zece Porunci!  Nu știu unde vor ajunge acei credincioși, astfel de 
pastori, dar parcă în aer plutește ceva între ei.  Dacă vor avea inima deschisă, Dumnezeu 
îi va lumina total, pentru că ei umblă pe unde diavolul n-ar vrea ca ei să umble.  Pe 
terenul periculos pentru el.  O fi Duhul Sfânt care-i mână să circule pe acolo?   
 

 Câteva cuvinte despre chivot, numai ca punct de plecare, pentru că aceasta poate fi o 
temă separată și foarte importantă.  La începutul capitolului 25 din Exodul, Dumnezeu    
i-a spus lui Moise să ceară de la popor daruri pentru construirea unui locaș de închinare.  
El a zis: „Să-Mi facă un locaș sfânt și Eu voi locui în mijlocul lor” (versetul 8).  În restul 
capitolului și în capitolele următoare, Dumnezeu face o descriere amănunțită a 
sanctuarului ce urma să fie construit și a obiectelor din el, cu dimensiuni, materiale, 
utilizare.  Primul obiect despre care El a vorbit a fost chivotul mărturiei, în versetele 10-
22.  Chivotul urma să fie făcut din lemn de salcâm poleit cu aur, iar pe el să se așeze un 
capac de aur solid, pe care erau lucrați, dintr-o bucată cu capacul, doi heruvimi.   
 

 A zis apoi Dumnezeu: „Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia, pe 
care ți-o voi da.  Acolo Mă voi întâlni cu tine și, de la înălțimea capacului ispășirii, dintre 
cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile Mele pentru 
copiii lui Israel” (versetele 21 și 22).   
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 „Mărturia” era Legea Morală a Celor Zece Porunci.  Ulterior au fost puse în chivot și alte 
două obiecte: un vas cu mană (vezi Exodul 16,32-34; textul zice „înaintea Domnului”, 
„înaintea chivotului”) și toiagul lui Aaron, care a înverzit, a înmugurit, a înflorit și a copt 
migdale, despre care Domnul a zis să fie pus „înaintea mărturiei” (vezi Numeri 17,1-13, 
în special versetul 10).  Înaintea Domnului, înaintea chivotului, înaintea mărturiei.  Se 
pare că ambele obiecte trebuia să fie puse în afara chivotului.  Totuși, în Evrei 9,4, se 
spune: „În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron, care înfrunzise, și tablele 
legământului.”  Prin urmare, chiar dacă inițial vasul cu mană și toiagul lui Aaron au fost 
puse înaintea chivotului, înaintea Domnului, după aceea au fost puse în chivot.   
 

 Interesant este însă că aceste două obiecte au dispărut mai târziu, deși Dumnezeu 
spusese: „Să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri, ca să vadă și ei 
pâinea pe care v-am dat-o s-o mâncați în pustie, după ce v-am scos din țara Egiptului” 
(Exod 16,32).  De asemenea: „Pune toiagul lui Aaron înapoi înaintea mărturiei și să fie 
păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea Mea cârtirilor lor 
și să nu moară” (Num 17,10).  Nu știm cât au stat acolo vasul și toiagul, dar în 2 Cronici 
5,10, se afirmă că: „În chivot nu erau decât cele două table, pe care le pusese acolo 
Moise, în Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel, la ieșirea lor din 
Egipt.”   
 

 Unde erau vasul cu mană și toiagul?  Nu se dă nicio explicație, dar iată ce aflăm din 
Spiritul Profetic: „În sfânta sfintelor am văzut un chivot; în partea de sus și în părțile lui 
laterale era aur curat. . . .  În chivot era vasul de aur cu mană, toiagul lui Aaron care a 
înmugurit și tablele de piatră care se închideau ca o carte” (Early Writings/Experiențe și 
viziuni, pagina 32).  Înseamnă oare că Dumnezeu le-a luat din chivotul pământesc și le-a 
pus în chivotul din cer?  Vom afla la fața locului. 
 

 Oricum, scopul primordial și, în ultimă instanță, unicul scop pentru care a fost 
confecționat chivotul era ca să fie un container, un recipient, în care să fie puse Cele 
Zece Porunci.  Chivotul nu era un scop în sine, ci mijlocul pentru un scop.  Tablele legii se 
aflau în el și ele reprezentau cel mai important articol din locașul lui Dumnezeu de 
atunci. 
 

 De unde erau tablele?  Au fost două etape.  Prima dată, „când a isprăvit Domnul de 
vorbit cu Moise pe Muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, 
scrise cu degetul lui Dumnezeu” (Exod 31,18).  Deci, Dumnezeu i-a dat lui Moise tablele, 
pe care El scrisese cu degetul Său.  De unde erau tablele?  Răspunsul este: „Tablele erau 
lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table” (32,16).  
Înseamnă că Dumnezeu a creat tablele acelea, sau le-a tăiat El dintr-o stâncă și a scris pe 
ele?  Întreaga planetă a fost creată de El, dar se pare că acele table erau ceva special, o 
lucrare pe care El a făcut-o în scopul scrierii poruncilor pe ele: „. . . table de piatră, scrise 
cu degetul lui Dumnezeu” (31,18).   
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 După întâlnirea prelungită cu Dumnezeu, „Moise s-a întors și s-a pogorât de pe munte 
cu cele două table ale mărturiei în mână.  Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o 
parte și pe alta” (Exod 32,15).  Pictorii le-au reprezentat altfel, poate din motive 
practice, scriind pe ele cifrele romane ale poruncilor sau chiar textul întreg, patru pe o 
tablă și șase pe cealaltă, dar pe o singură parte, ca să le putem vedea.  În realitate, 
Dumnezeu le-a scris pe amândouă părțile, altfel ar fi fost prea mari și prea grele.  
Economie de material!  Moise a povestit mai târziu: „M-am întors și m-am pogorât de pe 
munte, care era tot numai foc, cu cele două table ale legământului în amândouă mâinile 
mele” (Deut 9,15).  Nu amândouă într-o mână, ci câte una în fiecare mână.  De fapt, 
erau grele.     
 

 Moise mai explică: „Când m-am suit pe munte, ca să iau tablele de piatră, tablele 
legământului, pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas pe munte patruzeci de zile și 
patruzeci de nopți, fără să mănânc pâine și fără să beau apă, și Domnul mi-a dat cele 
două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprinzând toate cuvintele pe 
care vi le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era 
adunat” (Deut 9,9.10).  Înțelegem că tablele erau de piatră, erau lucrarea lui Dumnezeu 
și pe ele Dumnezeu scrisese cu degetul Său Cele Zece Porunci, pe care le rostise în auzul 
întregului popor.   
 

 După ce Moise le-a sfărâmat la sosirea lui la poalele muntelui, Dumnezeu i-a poruncit: 
„Taie două table de piatră ca cele dintâi și Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe 
tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat” (Exod 34,1).  În retrospectivă, Moise a scris: „În 
vremea aceea, Domnul mi-a zis: ‚Taie două table de piatră ca cele dintâi și suite-te la 
Mine pe munte; fă și un chivot de lemn.  Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care 
erau scrise pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat, și să le pui în chivot.’  Am făcut un 
chivot de lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră ca cele dintâi și m-am suit pe 
munte, cu cele două table în mână.  Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele 
dintâi, Cele Zece Porunci, care vă fuseseră spuse pe munte, din mijlocul focului, în ziua 
adunării; și Domnul mi le-a dat.  M-am întors apoi și m-am pogorât de pe munte, am pus 
tablele în chivotul pe care-l făcusem și ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul” 
(Deut 10,1-5). 
 

 Observați că Domnul nu a renunțat la planul Său.  Primele două table au fost sfărâmate 
de Moise, iar Domnul nu a zis: „Acum, asta este situația.  Rămâneți cu amintirea 
cuvintelor pe care le-am rostit de pe munte.”  Nu.  El a insistat cu decizia ca poruncile să 
fie scrise și le-a scris din nou.  În piatră, ca simbol că sunt eterne, indestructibile.   
 

 De ce le-a sfărâmat Moise pe cele dintâi?  Să vedem ce spune textul: „Și, pe când se 
apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile.  Moise s-a aprins de mânie, a aruncat 
tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui” (Exod 32,19).  Nu a sfărâmat 
numai tablele: „A luat vițelul, pe care-l făcuseră ei, și l-a ars în foc; l-a prefăcut în cenușă, 
a presărat cenușa pe fața apei și a dat-o copiilor lui Israel s-o bea” (versetul 20).  Normal, 
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idolul trebuia nimicit, pulverizat, ars.  Dar de ce a sfărâmat el tablele cu legea Domnului?  
Același tratament în principiu, sfărâmare, aplicat atât idolului, cât și documentului divin?   
 

 Interesant este că Domnul nu l-a mustrat pe Moise pentru sfărâmarea tablelor, ci doar a 
menționat-o: „. . . tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat” (34,1).  Înseamnă că gestul lui 
Moise nu a fost doar așa, o imprudență sau o manifestare de furie.  Mânie, da, mai 
precis indignare sfântă.  Porunca lui Dumnezeu, recent auzită, fusese nesocotită, de 
marele preot și de popor.  Fusese făcut un legământ, între Dumnezeu și popor.  Ce 
valoare mai avea acel legământ, rupt îndată?  Probabil că Moise a fost inspirat de Duhul 
Sfânt să procedeze așa și sfărâmarea tablelor era un simbol al ruperii legământului.  Era 
ca o căsătorie trădată de unul dintre soți, iar celălalt a rupt certificatul de căsătorie.  Ce 
se mai poate face?  Dacă se ia atitudinea cea bună, infidelitatea poate fi iertată și 
persoanele se pot recăsători între ele.  Un nou legământ, un nou certificat de căsătorie. 
  

 Dumnezeu a iertat poporul, în urma mijlocirii lui Moise (vezi Exodul 32,30-35; 33,12-17).  
Dumnezeu a înnoit legământul Său cu Israel: „Domnul a răspuns: ‚Iată, Eu fac un 
legământ.  Voi face, în fața întregului popor, minuni care n-au avut loc în nicio țară și la 
niciun neam’” (34,10).  Pe ce bază?  Altă lege, alte condiții?  Nu, absolut deloc.  Primul 
legământ a fost călcat, a căzut.  Dumnezeu vorbea de un alt legământ, care, de fapt, a 
fost introdus în Grădina Eden, după căderea în păcat a lui Adam și Eva și înainte de 
expulzarea lor de acolo (vezi Geneza 3,15).  Era legământul de har, care este veșnic și în 
care nu oamenii promit că vor face ce zice Dumnezeu (vezi Exodul 24,3,7.8), ci El 
promite că îi va răscumpăra prin sângele Fiului Său.   
 

 Iată mențiuni ale noului legământ, întâi în Vechiul Testament, apoi în Noul Testament: 
„‚Iată, vin zile’, zice Domnul, ‚când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un 
legământ nou.  Nu ca legământul, pe care l-am încheiat cu părinții lor, în ziua când i-am 
apucat de mână, să-i scot din țara Egiptului, legământ, pe care l-au călcat, măcar că 
aveam drepturi de soț asupra lor’, zice Domnul. ‚Ci iată legământul, pe care-l voi face cu 
casa lui Israel, după zilele acelea’, zice Domnul: ‚voi pune legea Mea înlăuntrul lor, o voi 
scrie în inima lor și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu’” (Ier 31,31-33).  
„Drepturi de soț”, vedeți simbolul căsătoriei – Dumnezeu Se căsătorise cu Israel, acel 
popor fiind mireasa Lui, dar mireasa a fost necredincioasă.  A urmat o nouă căsătorie, 
Dumnezeu nu i-a abandonat, ci i-a iertat și a făcut un nou legământ cu ei. 
 

 Iată acest legământ menționat în Noul Testament: „În adevăr, dacă legământul dintâi ar 
fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea” (Evr 8,7).  Și mai 
departe este citată formularea din Ieremia lărgită, în care Domnul promite să pună legea 
Sa în mintea lor și să o scrie în inimile lor (versetele 8-10).  Această parte a textului se 
încheie cu cuvintele: „Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu” (versetul 10).   
 

 Să audă și să înțeleagă toată lumea care se vrea creștină: Dumnezeu a încheiat un 
legământ cu Israel; nu era nimic rău în legământul acela, ci în purtarea lor 
necredincioasă.  Domnul i-a iubit și a încheiat cu ei un nou legământ, bazat pe 
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făgăduințe mai bune (Evr 8,6): nu făgăduințele oamenilor, ci făgăduințele Domnului.  
Israelul, ca popor al lui Dumnezeu, continuă să existe prin biserica Sa.  Baza 
legământului este aceeași: aceeași lege, eternă, sfântă, dreaptă și bună, neschimbată și 
neschimbătoare, urmează a fi scrisă nu pe table de piatră, ci în minte și în inimă. 
 

 Singura parte din Sfânta Scriptură scrisă de mâna lui Dumnezeu a fost textul Celor Zece 
Porunci.  Dumnezeu i-a inspirat pe profeți să scrie gândurile Sale în limbajul lor (vezi 2 
Petru 1,21) și așa a rezultat Sfânta Scriptură.  Când a fost însă vorba de legea Sa, de Cele 
Zece Porunci, Dumnezeu nu a inspirat niciun profet, nici măcar pe Moise, ci a scris-o El, 
cu mâna Sa, cu degetul Său.  Se pare că în limba ebraică, pentru ca poporul Său să o 
poată citi.  A fost inclusă în Biblia ebraică, în Exodul 20,1-17, așa cum a scris-o 
Dumnezeu, și în Deuteronom 5,6-21, într-o recitare făcută de Moise.  Și încă ceva: acest 
document sacru a fost rostit de Dumnezeu cu voce tare și apoi scris în piatră.   
 

 Dumnezeu i-a spus lui Moise cum să facă sanctuarul, i-a vorbit direct și i-a dat o mulțime 
de porunci și instrucțiuni, pe care el le-a scris ulterior într-o carte (vezi Deuteronom 
31,24-26).  Dar Dumnezeu nu a zis: „Moise, șezi jos și scrie ce-ți dictez Eu acum, Cele 
Zece Porunci.”  Acest text este atât de important, atât de solemn, atât de sacru, că 
Dumnezeu nu S-a folosit de un secretar, ci l-a scris cu mâna Lui.  De ce?  Era copia 
caracterului Său.  În Cele Zece Porunci, Dumnezeu S-a descris pe Sine, a făcut un portret 
al desăvârșirii Sale; acolo a arătat sfințenia, dreptatea și iubirea Sa eternă.  Mai degrabă 
s-ar prăbuși cerul și pământul, decât să piară acest document divin.  Mai degrabă ar pieri 
restul Scripturii (în niciun caz, toată este Cuvântul lui Dumnezeu!), decât să se renunțe la 
aceste cuvinte vitale.  Cum își pot permite „creștinii” să-l declare demodat, desființat, 
eliminat?   
 

 Nu se mai știe nimic despre chivotul din lemn de salcâm poleit cu aur, acoperit cu un 
capac de aur cu heruvimi, în care a fost plasat Decalogul.  Nu se știe unde este.  Au fost 
zvonuri că s-a descoperit sau speranțe că va fi descoperit.  Ce importanță are?  Iată ce 
zice Sfânta Scriptură: „‚Când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea’, zice 
Domnul, ‚nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni 
nimănui în gând, nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor 
mai face altul’” (Ier 3,16).  Dar există un chivot al Domnului: „Și templul lui Dumnezeu, 
care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului Său, în templul Său” 
(Apoc 11,19).  Acela este originalul, acolo este legea originală, păstrată în templul 
ceresc.  Într-acolo trebuie să se îndrepte atenția noastră. 
 

 Legământ vechi, legământ nou; Israel trupesc, Israel spiritual, Decalog oglindind Ființa 
Creatorului nostru.  Aceeași lege perfectă se menține fără întrerupere și durează în veci.  
Și e bine să știm lucrul acesta: „Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; 
mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor” (Ps 19,7).  „Temelia 
Cuvântului Tău este adevărul și toate legile Tale cele drepte sunt veșnice” (Ps 119,160).  
„Așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. . . .  Știm, în 
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adevăr, că legea este duhovnicească” (Rom 7,12.14).  De ce ar înceta să existe și de ce ar 
trebui să înceteze sau să se schimbe ceva ce este sfânt, drept, bun, duhovnicesc?          
 

 Frați și surori, vă invit să gândiți împreună cu mine: dacă legea Celor Zece Porunci, pusă 
în chivot și nu lângă el, existentă în chivotul templului din cer, reprezintă o oglindire, o 
copie a caracterului lui Dumnezeu, ce drept au oamenii să umble acolo?  Schimbarea 
unei copii nu are nicio valoare și nicio autoritate, câtă vreme la original nu se poate 
umbla.  Decalogul este copia caracterului lui Dumnezeu; se schimbă caracterul lui 
Dumnezeu?  El Însuși a zis: „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea voi, copii 
ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți” (Mal 3,6).  Dumnezeu este „același ieri și azi și în veci” (Evr 
13,8).  Caracterul Său este constant și perfect, așa trebuie să fie și să rămână copia 
caracterului Său, Decalogul. 
 

 Capacul ispășirii era pe chivot, evanghelia acoperă poruncile.  Nimeni nu poate să ajungă 
la lege ca să o vadă, să o atingă, să o schimbe, dacă mai întâi nu dă la o parte capacul 
ispășirii; dar locuitorii din Bet-Șemeș au fost loviți de Dumnezeu pentru că au ridicat 
capacul ispășirii (vezi 1 Samuel 6,19-21).  Dacă Cele Zece Porunci sunt transcrierea 
caracterului lui Dumnezeu, atunci:                       

- caracterul Lui fiind perfect, nu are nevoie de nicio îmbunătățire, schimbare, modificare; 
- transcrierea caracterului lui Dumnezeu (legea) fiind și ea perfectă, nu are nevoie de 
nicio îmbunătățire, schimbare, modificare. 

 Creștinii să fie creștini cu adevărat, nu numai cu numele!  Ei să fie sinceri și cinstiți; ca să 
fie creștini, ei să nu umble la Cele Zece Porunci, să le lase neschimbate, așa cum le-a 
scris Dumnezeu.  Să le respecte integritatea, copyright stabilit de Dumnezeu!  Pentru că 
nesocotirea acestui copyright costă scump: nu amenzi, nu închisoare, ci „iazul, care arde 
cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua” (vezi Apocalipsa 21,8).   
 

 Legea fără evanghelie?  Fals.  Evanghelia fără lege?  Fals.  Nici legea, nici evanghelia?  
Fals.  Și legea și evanghelia, dreptatea și mila.  Corect.  Am călcat poruncile lui 
Dumnezeu?  Să nu disperăm: „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul 
harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de 
nevoie” (Evr 4,16).   
 

 Pretenția că legea divină ar fi fost dată numai pentru un popor, adică poporului Israel, 
este cu totul nefondată.  E suficient a se arăta că Israel înseamnă poporul lui Dumnezeu 
din toate timpurile, că în prezent Israel este biserica Sa, mireasa lui Hristos, pentru a 
elimina acestă idee care nu vine din cer.  Apostolul Pavel a spus cum nu se poate mai 
clar: „Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel și, măcar că sunt sămânța lui 
Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam, ci este scris: ‚În Isaac vei avea o sămânță, care-ți 
va purta numele.’  Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci 
copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță” (Rom 9,6-8).  Mai clar: „Și, dacă sunteți ai lui 
Hristos, sunteți ‚sămânța lui Avraam, moștenitori prin făgăduință’” (Gal 3,29).  Încă o 
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dovadă: „Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este iudeu și tăiere împrejur 
nu este aceea care este pe dinafară, în carne.  Ci iudeu este acela care este iudeu 
înăuntru și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu își 
scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu” (Rom 2,28.29). 
 

 Dumnezeu nu are legi diferite pentru popoare diferite.  Toți descendenții lui Adam sunt 
copiii Săi prin creațiune și El Se îngrijește de toți: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viața veșnică” (Ioan 3,16).  Că legea divină a Celor Zece Porunci este pentru toate ființele 
omenești rezultă din multe mărturii ale Sfintei Scripturi.  Iată unele din ele:                                                                                                                           

- „Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: teme-te de Dumnezeu și păzește 
poruncile Lui.  Aceasta este datoria oricărui om” (Ecl 12,13).  Datoria oricărui om este 
păzirea poruncilor lui Dumnezeu.  Oricine are pretenția că este om intră în această 
categorie fericită.                                                                                                                                                 

- „Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de 
Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să-L iubești și să-I slujești Domnului, 
Dumnezeului tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului 
și legile Lui, pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit?”  (Deut 10,12.13).  Poruncile 
Domnului sunt o sursă de fericire, iar Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie fericiți și 
nici nu există fericire adevărată în afara umblării în conformitate cu poruncile Sale.                             

- „Să păziți legile și poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele.  Eu sunt 
Domnul!”  (Lev 18,5).  Păzirea poruncilor divine este o chestiune de viață și de moarte.  
Așa gândea și Pavel: „Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice: ‚Cine va face 
aceste lucruri va trăi prin ele’” (Gal 3,12).                                                                                                         

- Însăși esența Celor Zece Porunci arată că ele sunt prevăzute pentru toate ființele 
omenești.  Cere Domnul oare de la unii oameni să nu fure, în timp ce altora le îngăduie 
să facă lucrul acesta?  La fel se poate zice despre oricare dintre aceste porunci.  
Poruncile înseamnă viață, înseamnă siguranță, înseamnă bunăstare, înseamnă fericire.   

 Se apreziază că, de când există lumea, au fost promulgate circa 35 de milioane de legi 
diferite.  Dumnezeu a dat una care cuprinde în ea tot ce este bine și vital pentru oameni.  
În 17 versete, pe mai puțin decât o pagină, El Și-a exprimat voința cu privire la om și a 
rezumat toată morala, dreptatea, toate regulile de păstrare a vieții și fericirii.  În zece 
articole scurte!  Nu există legislație omenească în care să nu fie nimic din legea Celor 
Zece Porunci și nu există societate omenească, fie ea chiar ostilă lui Dumnezeu, în 
morala căreia să nu se reflecte nimic din Decalog.  Crima și furtul sunt oriunde, într-o 
formă sau alta, dezaprobate și pedepsite.  Nu poate exista grupare omenească fără 
nimic din legea lui Dumnezeu; fără ea, ar dispărea.   
 

 Pentru cât timp au fost date poruncile morale?  Fără nicio limită de timp, așa cum a 
arătat Mântuitorul: „Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu 
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va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate 
lucrurile” (Mat 5,18).  Cerul există, pământul există – cât timp vor exista acestea, 
poruncile divine sunt necesare și sunt în vigoare.        
 

 Termenul „copyright”, care apare în titlul acestei predici, „copyright, creștine!”, este 
definit astfel: „drept rezervat autorului sau editorului de a reproduce și a vinde opere 
literare, artistice și științifice în alte țări; drepturi legale de autor” (Dicționar de 
neologisme, București, 1978, pagina 269).  Cine este autorul Decalogului?  Dumnezeu.  
De fapt, Domnul, care Se întâlnea des cu Moise, care a rostit Cele Zece Porunci pe 
Muntele Sinai, era chiar Mântuitorul Isus Hristos.  El Și-a luat răspunderea de a Se ocupa 
de salvarea neamului omenesc, deja în cadrul planului de mântuire (vezi Isaia 6,8).  
Apostolul Pavel confirmă această concluzie, când zice: „. . . și toți au băut aceeași 
băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei 
și stânca era Hristos” (1 Cor 10,4).   
 

 Dumnezeu este Autorul Decalogului – El are drept de autor asupra acestui cod moral 
desăvârșit, în care este oglindit El.  Să nu se atingă oamenii de acest drept, să nu-l 
uzurpe!  Dar au încercat.  În cartea profetului Daniel, se vorbește despre un corn mic, 
care se încumetă să atenteze la legea divină: „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui 
Preaînalt, îi va asupri pe sfinții Celui Preaînalt și se va încumeta să schimbe vremile și 
legea; și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de 
vreme” (Dan 7,25).  Un studiu atent al capitolelor 2, 7 și 8 din Daniel, împreună cu 
capitolele 13, 17 și 18 din Apocalipsa, ne conduce la cunoștința că acest corn, putere 
care a urmat imperiului roman, care l-a moștenit și l-a înlocuit, este papalitatea.   
 

 Această putere politico-religioasă s-a încumetat să facă schimbări în legea divină și 
întreaga creștinătate apostaziată acceptă aceste modificări.  Iată numai trei declarații 
pompoase, din multe altele, în care papalitatea recunoaște acest lucru:  
 
(01) „Duminica este o instituţie catolică şi pretenţia păzirii ei poate fi susţinută numai pe 
baza principiilor catolice. . . .  De la începutul până la sfârşitul Scripturii, nu există un 
singur pasaj care să autorizeze transferul închinării publice săptămânale de la ultima zi a 
săptămânii la prima.”  (Presa catolică, Sydney, 25 august 1900)  

(02) „Întrebare: Care este ziua de Sabat?  Răspuns: Sâmbăta este ziua de Sabat.  
Întrebare: Atunci noi de ce observăm duminica în loc de sâmbătă?  Răspuns: Noi 
observăm duminica în loc de sâmbătă pentru că Biserica Catolică a transferat 
solemnitatea de la sâmbătă la duminică.”  (Peter Geiermann, Catehismul convertitului la 
doctrina catolică, ediţia 1977, pagina 50) 

(03) „Dovedește-mi numai din Biblie că sunt obligat să sfințesc duminica.  Nu există o 
astfel de lege în Biblie.  Este doar o lege a sfintei Biserici Catolice.  Biblia zice: ‚Adu-ți 
aminte de ziua de Sabat, ca s-o sfințești.’  Biserica Catolică zice: ‚Nu.  Prin puterea mea 
divină, eu desființez ziua de Sabat și vă poruncesc să sfințiți ziua întâi a săptămânii.’  Și 
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iată!  Întreaga lume civilizată se pleacă în ascultare respectuoasă la porunca Sfintei 
Biserici Catolice.”  (Thomas Enright, CSSR, President, Redemptorist College/Roman-
Catholic, Kansas City, MO, 18 februarie 1884)                                                                                                       
 
Schimbări în legea lui Dumnezeu?  Acestea sunt doar încercări sau încumetări, pentru că 
legea lui Dumnezeu este și rămâne în picioare, orice ar încerca oamenii să facă împotriva 
ei.                             
 

 Este uimitor faptul că papalitatea se identifică pe sine însăși cu cornul cel mic din Daniel 
7 și 8, chiar dacă nu zice chiar așa.  Ce schimbări a încercat papalitatea să facă în legea 
lui Dumnezeu, în Decalog?  Și-a creat propriul ei decalog, în care porunca a doua, care 
interzice confecționarea de chipuri pentru închinare la ele, a fost complet eliminată, sub 
pretext că nu este necesară, porunca întâi spunând destul în sensul acesta.  Dar de ce nu 
a fost lăsată acolo ca o continuare a poruncii întâi?  Pentru că aceasta este o biserică 
bazată în principal pe idolatrie.   
 

 Ca să rămână, totuși, zece porunci, porunca a zecea a fost împărțită în două: „să nu 
poftești nevasta aproapelui tău”, „să nu poftești bunurile aproapelui tău” și, astfel, 
poruncile precedente au fost coborâte cu câte un punct.  În felul acesta, porunca a patra 
a devenit a treia și a fost redusă la câteva cuvinte, referirea la ziua a șaptea și la 
creațiune fiind complet eliminată: „Adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului”, prin care 
se înțelege sabatul fals introdus de papalitate, adică ziua întâi a săptămânii, semnul ei 
caracteristic.   
 

 Iată numai două declarații ale Bisericii Romano-Catolice, prin care ea admite că 
schimbarea Sabatului în duminică este semnul autorității sale:                                                                                                                                                                 

(01) „Desigur că Biserica Catolică susţine că schimbarea a fost actul ei. . . .  Şi actul este 
un semn al puterii şi autorităţii sale eclesiastice în chestiuni religioase.”  (Scrisoare, 28 
oct. 1895, de la C. F. Thomas)                                                                                                                                                                    

(02) „Duminica este semnul autorităţii noastre. . . .  Biserica este mai presus de Biblie şi 
această schimbare a păzirii Sabatului este o dovadă a acestui fapt.”  (Catholic Record, 1 
septembrie 1923)   

 Organizațiile religioase protestante calcă pe urmele catolicismului prin susținerea primei 
zile a săptămânii ca zi de cult.  Mai mult decât făptașa însă, protestanții au răscolit Biblia 
în căutarea disperată de dovezi în favoarea sanctității sabatului fals, pentru a demonstra 
că schimbarea nu este opera unei biserici, ci a lui Hristos și a apostolilor Săi.  Astfel, ei se 
folosesc, pentru a justifica schimbarea aceasta a zilei de odihnă, de cele 8 texte din Noul 
Testament care amintesc ziua întâi a săptămânii.  Șase din ele (Mat 28,1; Marcu 16,1.2; 
16,9; Luca 24,1; Ioan 20,1; 20,19) doar arată în care zi a înviat Hristos, fără a declara că 
prin aceasta s-a făcut o schimbare în ce privește ziua de odihnă și fără a o declara sfântă 
și binecuvântată.  Un al șaptelea text (Fapte 20,7) spune că Pavel a avut o adunare 
prelungită de despărțire de credincioșii din Troa; adunări ocazionale se pot ține în orice 
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zi, iar primii creștini se adunau în fiecare zi (vezi Fapte 2,46), fără a face fiecare zi sfântă 
și înlocuitoare a Sabatului Domnului.  Al optulea text este în 1 Corinteni 16,2, unde Pavel 
i-a sfătuit pe credincioși să strângă acasă darurile pentru sfinți, pregătite pentru ziua 
când va sosi el; aici nici măcar nu mai era vorba de vreo adunare. 
 

 Copyright, creștine!!!  Martin Luther a pledat cu hotărâre în favoarea integrității 
Cuvântului lui Dumnezeu: „Să nu se-atingă de Cuvânt, / Să-l lase cum e-n Carte!  / 
Cuvântul și cu Duhul Sfânt / Ne sunt a noastră parte./  Și de-ar amenința, chiar viața să 
ne ia / Tiranul inamic, / Noi n-am pierdut nimic, / Hristos e Domn și-n moarte!”  
(Cântarea „Cetate tare-i Dumnezeu”, numărul 268 din Imnuri creștine, ediția 2006) 
 

 Acesta a fost imnul Reformațiunii!  Protestantismul care nu mai protestează deloc a 
creat teoria că evanghelia este o nouă formă a legăturii cu Dumnezeu, care face legea 
divină inutilă.  Ceea ce înseamnă: cei din vechime au avut legea, noi avem evanghelia.  
Dar aceasta este o încălcare a legii copyright, o vătămare a Scripturilor Sfinte.  Nu poate 
exista evanghelie fără lege.  Legea este mai veche și eternă; evanghelia a venit ca 
necesitate din cauza călcării legii, a căderii în păcat, și a devenit ea însăși eternă, pentru 
că mântuirea vestită de ea este eternă: „Apoi am văzut un alt înger care zbura prin 
mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică . . .” (Apoc 14,6).   
 

 Între lege și evanghelie există un raport de armonie și colaborare, așa cum arată Spiritul 
Profetic: „Există unii care mărturisesc a crede și a propovădui adevărurile Vechiului 
Testament, în timp ce îl resping pe cel Nou.  Însă, refuzând să accepte învățăturile lui 
Hristos, ei arată că nu cred ce au spus patriarhii și profeții. ‚Căci, dacă l-ați crede pe 
Moise, M-ați crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine’ (Ioan 5,46).  De aceea 
nu există nicio putere reală în propovăduirea de către ei chiar a Vechiului Testament.  
Mulți care pretind a crede și a propovădui evanghelia sunt într-o eroare asemănătoare.  
Ei dau la o parte Scripturile Vechiului Testament, despre care Hristos a declarat, ‚ele 
mărturisesc despre Mine’ (Ioan 5,39).  Respingându-l pe Vechiul, ei practic îl resping pe 
Noul; pentru că ambele sunt părți ale unui întreg inseparabil.  Nimeni nu poate prezenta 
așa cum se cuvine legea lui Dumnezeu fără evanghelie sau evanghelia fără lege.  Legea 
este evanghelia întruchipată, iar evanghelia este legea desfășurată.  Legea este rădăcina, 
evanghelia este floarea aromată și roada pe care o poartă.”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, pagina 128)    
 

 Au fost oamenii mântuiți prin ținerea legii în Vechiul Testament și sunt mântuiți prin har, 
prin evanghelie, în Noul Testament?  Absolut deloc, altfel venirea și jertfirea de Sine a lui 
Hristos nu ar fi avut niciun rost, pentru că se putea continua ca mai înainte.  Nu există 
mântuire prin lege (vezi Galateni 2,16); legea este oglinda care arată păcatul (vezi Iacov 
1,23-25) și ne trimite la cruce, dar ea nu poate mântui.  Totuși, fără lege nu cunoaștem 
păcatul (vezi Rom 7,7).  În toate timpurile, oamenii au fost mântuiți prin har, prin 
Hristos, prin jertfa Sa.  Cei din Vechiul Testament au privit înainte, prin intermediul 
aducerii cu credință a jertfelor de animale, spre „Mielul lui Dumnezeu, care ridică 
păcatul lumii” (Ioan 1,29).  De la Golgota încoace, oamenii privesc în trecut, spre un 
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eveniment consumat.  Jertfa aceea desăvârșită a adus mântuire pentru toți oamenii care 
o acceptă: înainte de ea sau după ea. 
 

 Chivotul a fost confecționat ca un recipient pentru legea lui Dumnezeu.  Inima noastră 
poate fi un astfel de recipient, în care să fie depozitată legea sacră.  Pe chivot era 
capacul ispășirii sau tronul milei.  Legea călcată cerea viața păcătosului, dar el era 
asigurat că există har ispășitor, altcineva a plătit pentru satisfacerea cerințelor legii.  
Acolo, în sfânta sfintelor, în articolul-chivot, se uneau legea și evanghelia, așa cum 
frumos a spus-o psalmistul: „Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se 
sărută” (Ps 85,10).   
 

 Dreptatea (legea) și pacea (harul) se întâlnesc și se sărută: unde?  La cruce.  Să se 
întâlnească și în viața noastră, fiind scrise în mintea și în inima noastră.  Atunci suntem 
păcătoși salvați, păcătoși răscumpărați din blestemul legii, din osânda legii călcate: 
„Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă 
este scris: ‚Blestemat e oricine este atârnat pe lemn’, pentru ca binecuvântarea vestită 
lui Avraam să vină peste neamuri, în Hristos Isus, așa ca, prin credință, noi să primim 
Duhul făgăduit” (Gal 3,13.14).  
 

 Spre încheiere, iată câteva izbucniri de apreciere și bucurie ale psalmiștilor cu privire la 
legea cea sfântă a lui Dumnezeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși 
și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori.  Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și 
zi și noapte cugetă la legea Lui!”  (Ps 1,1.2)                                                                                                         

- „Lăudați pe Domnul!  Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare 
plăcere pentru poruncile Lui!”  (112,1)    

- „Suspin după mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta este desfătarea mea” (119,174).                    

- „Cât de mult iubesc legea Ta!  Toată ziua mă gândesc la ea” (versetul 97).                                                

 Să-I fim recunoscători bunului nostru Tată ceresc pentru legea Sa minunată, să ne 
gândim la ea toată ziua și aceasta să fie desfătarea noastră în veci de veci!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 260: „Plăcută-i, Doamne, legea Ta!”   

Cântarea de închidere, 61: „Eu am un loc ce-mi place mult”  
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LIPSURILE NOULUI TESTAMENT 

 Ne-am obișnuit cu ideea și convingerea că Sfânta Scriptură, cu cele 66 de cărți ale ei, 39 
în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament, este completă și încheiată, formând un 
canon sacru, infailibil, pentru că așa a fost dat de Dumnezeu.  Avem și principiul 
protestant, care ar fi trebuit să fie în capul oamenilor întotdeauna, „Biblia și numai Biblia 
ca singura normă a credinței și a datoriei”.  Foarte bine, așa credem, așa zicem, așa 
propovăduim. 
 

 Unii nu sunt mulțumiți cu 66 de cărți, ci încearcă să guste și din altele, nu cărți de cultură 
generală, ci cărți despre care se pretinde că sunt tot sacre, ca și celelalte cărți din Biblie.  
Adică de ce numai 66?   
 

 Au circulat multe alte cărți printre evrei în vechime, dar numai 39 au fost acceptate ca să 
formeze Biblia Ebraică.  Totuși, mulți le vor și pe unele dintre acelea, care se numesc 
„apocrife”, adică „ascunse”.  Nu e timpul să ne ocupăm acum de acest subiect, dar 
protestanții le resping când este vorba de revelație, acceptându-le numai ca simplă 
lectură.  De ce?  Pentru mai multe motive, printre care: ele nu au făcut niciodată parte 
din Biblia Ebraică; în unele privințe, contrazic cărțile Vechiului Testament; nu sunt citate 
niciodată în Noul Testament și nici aluzii la ele nu se fac; conțin unele erori doctrinare 
periculoase și tocmai din acest motiv sunt acceptate de unele culte, pentru a le apăra 
tradițiile.   
 

 Și în timpul de după misiunea terestră a Domnului Isus Hristos s-au scris destule cărți, 
dar numai 27 dintre ele, pe care le cunoaștem, formează Noul Testament.  Iată unele 
mențiuni: „Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre 
lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut 
cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai Cuvântului . . .” (Luca 1,1.2).  „. . . să nu vă 
lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de 
vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi . . .” (2 Tes 2,2).  Deci, cărți 
probabil cu conținut pozitiv, autentic, și cărți primejdioase.  Au rămas în afara Noului 
Testament.       
 

 Ce ar fi să ne închipuim în ora aceasta că s-au descoperit în Noul Testament unele 
lipsuri?   Chiar așa am numit predica aceasta: „Lipsurile Noului Testament”.  Ce lipsuri?  
Foarte simplu, lucruri, învățături, direcții, care nu pot fi găsite în Noul Testament.  Ce nu 
e acolo.  Nu că ar trebui să fie acolo, dar, pur și simplu, lipsesc, deși unii le văd, prin ochii 
unei credințe ciudate.  Mă uimește faptul că oameni cu concepții teologice eronate au 
tradus sau au tipărit Noul Testament, fără a elimina asemenea lipsuri, fără a introduce 
texte care să le susțină părerile.  S-au temut să facă lucrul acesta?  Ceva sau mai precis 
Cineva nu le-a permis?  Poate amândouă.  Vom lua pe rând și vom discuta unele dintre 
aceste lipsuri.   
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 Ca un prim exemplu, dați-mi voie să vă prezint textul următor, din Fapte 29,10.11:                 
„(10) Fiindcă Mântuitorul nostru Isus Hristos a înviat din morți în prima zi a săptămânii, 
apostolii și prezbiterii din Ierusalim au hotărât ca această zi, adică ziua învierii, să fie 
respectată săptămânal în locul vechiului Sabat al zilei a șaptea.  (11) Ei au hotărât lucrul 
acesta pentru că Isus, în timpul celor 40 de zile de la înviere până la înălțare, le-a cerut în 
repetate rânduri să facă și să respecte această schimbare.”  Am citat acest text, Fapte 
29,10.11, în întregime, dar în prelungirea cărții, pentru că această carte are numai 28 de 
capitole.   
 

 De ce nu au făcut înțelepții o astfel de schimbare?  De ce nici măcar un rând care să 
favorizeze concepția privitoare la o nouă zi de odihnă, deși Biblia era în mâinile lor și 
puteau face orice cu ea?  Nu chiar orice, poate că ar fi pățit ca Uza când a pus mâna pe 
chivotul Domnului, deși cu o foarte bună intenție. 
 

 Forțând opt texte ale Noului Testament, șase din ele informându-ne în ce zi a înviat 
Mântuitorul, iar două referindu-se la alte acțiuni, adoratorii primei zile ca sabat în locul 
zilei Domnului susțin cu tărie că aceasta este ziua de cult a creștinilor.  Însă, făcând 
aceasta, ei ignoră tot ce spune istoria despre măsurile în acest sens luate de Constantin 
cel Mare și de papalitate.  Scriptura este silită să spună ce nu spune.  Trebuie să existe în 
Biblie ce nu există acolo deloc.  Adevărul este că niciun text al Noului Testament nu zice 
că Dumnezeu a sfințit și a binecuvântat o altă zi a săptămânii decât ziua a șaptea, care a 
primit acest statut de la facerea lumii.  Nicăieri nu găsim această poruncă: „Adu-ți 
aminte de ziua întâi a săptămânii, ca s-o sfințești.”  Deducții?  Presupuneri?  Concluzii?  
Fără un clar „așa zice Domnul” nu stăm de vorbă.   
 

 Trecerea aceasta de la adevărata zi de odihnă la ziua păgână de închinare s-a făcut 
treptat: „Această schimbare nu a fost încercată la început în mod deschis.  În primele 
secole, adevăratul Sabat fusese ținut de toți creștinii.  Ei au fost geloși pentru onoarea 
lui Dumnezeu și, crezând că legea Lui este neschimbătoare, ei au apărat cu zel sfințenia 
preceptelor ei.  Însă, cu mare viclenie, Satana a lucrat prin agenții lui ca să-și atingă 
obiectivul.  Pentru ca atenția oamenilor să fie atrasă asupra duminicii, ea a fost făcută o 
sărbătoare în cinstea învierii lui Hristos.  Erau ținute servicii religioase în cursul ei; totuși, 
ea era privită ca o zi de recreație, Sabatul fiind încă respectat cu sfințenie.”  (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 52)     
 

 Sabatul este amintit de multe ori în Noul Testament, nu de opt ori, dar mai ales pentru 
curmarea exagerărilor.  Nu există însă nicio dezbatere cu privire la valabilitatea sau 
nevalabilitatea în continuare a străvechii zile de închinare obștească.  Mai multe discuții 
în legătură cu ziua de Sabat găsim în evanghelii, pentru că Mântuitorul a făcut o 
reformă, foarte necesară, în modul de a respecta ziua sfântă.  În restul Bibliei, nu găsim 
nicio controversă de felul acesta.  Chiar lipsa aceasta arată că nu era nevoie de nicio 
clarificare, de nicio explicație.  Oamenii știau care este ziua sfântă și ce au de făcut în ea.   
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 Creștinii plecați din Iudea în străinătate pentru lucrarea Domnului duceau cu ei nu 
numai idei frumoase despre evanghelie, ci și practici.  Îi instruiau pe oameni despre 
calea mântuirii și le arătau cum să trăiască în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu.  Pavel 
și Sila au fost acuzați de acest lucru în fața autorităților din Filipi, o colonie romană în 
Macedonia: „Oamenii aceștia ne tulbură cetatea; sunt niște iudei, care vestesc niște 
obiceiuri, pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm” (Fapte 
16,20.21).   
 

 Rețineți: „vestesc niște obiceiuri”, adică practici, nu doar învățături.  Ne putem gândi la 
ce a scris același autor, Luca, despre Domnul Isus Hristos: „A venit în Nazaret, unde 
fusese crescut și, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă.  S-a sculat să 
citească . . .” (Luca 4,16).  La fel a scris Luca și despre Pavel: „Pavel și Sila au trecut prin 
Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor.  Pavel, după 
obiceiul său, a intrat în sinagogă.  Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind 
și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți” (Fapte 17,1-3).  
Putem fi siguri că acele „niște obiceiuri”, pe care Pavel le „vestea”, pe care le transmitea 
locuitorilor din Filipi, erau obiceiuri pe care el însuși le practica, și nu numai el, ci și Sila și 
toți creștinii primului secol, în contrast cu adorarea soarelui în prima zi a săptămânii, 
practicată de păgâni.         
 

 Când Maria era încă în viață, prezentă printre ei în carne și în oase, apostolii o puteau 
instala ca împărăteasă a cerului, rugându-se la ea, ca să mijlocească pentru ei la Fiul ei 
iubit.  Puteau să scrie capitole întregi despre adorarea Mariei, dar nu vi se pare 
interesant faptul că, în Fapte 1,14, Maria este amintită doar ca una dintre persoanele 
prezente la orele de rugăciune, și nu pe primul loc?  După lista celor 11 apostoli, 
prezentată în versetul 13, se spune: „Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în 
cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui” (versetul 14).  
 

 Observați?   În primul rând apostolii,  în al doilea rând „femeile”, în al treilea rând  
„Maria, mama lui Isus”, în al patrulea rând „frații Lui”.   Maria e pusă pe locul al treilea și 
era în grup împreună cu Ioan, care o îngrijea.  Despre Maria nu ni se spune că ar fi luat 
vreodată cuvântul în adunările creștinilor, deși putea vorbi frumos, așa cum a făcut în 
casa Elisabetei (vezi Luca 1,46-55).  Oricum, Petru a luat cuvântul, vorbind despre 
căderea lui Iuda, și a condus adunarea în alegerea unui înlocuitor (vezi Fapte 1,15-26).  
După textul din Fapte 1,14, Maria nu mai este amintită niciodată în Noul Testament.   
 

 Isus avea 33½ ani când S-a înălțat la cer, deci Maria putea avea circa 52 sau așa ceva.  
Oricum, era o femeie în toată puterea și putea avea un rol în viața bisericii.  La primul 
congres al bisericii, despre care se raportează în Fapte 15, nu se zice nimic despre Maria.  
Ar fi putut fi acolo și ar fi putut să ia cuvântul, să conducă adunarea, să se roage Fiului ei 
pentru lumina necesară asupra subiectelor controversate.  Nu.  Maria nu mai apare 
nicăieri.  Niciunul dintre scriitorii Noului Testament nu se referă la vreo adorare a 
Mariei, iar scriitorii epistolelor nu au scris nicio teologie mariologică.  De fapt, nici nu se 
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referă deloc la Maria.  O mare lipsă în Noul Testament!  Dar au avut alții grijă mai târziu, 
în scrieri din afara Bibliei, să umple golul acesta, într-un mod nefast pentru biserică. 
 

 După ce Isus i-a încredințat-o lui Ioan, acesta „din ceasul acela a luat-o la el acasă” (vezi 
Ioan 19,26.27; citatul este din versetul 27).  Ioan s-a îngrijit de ea mai departe ca și când 
ar fi fost mama lui, așa cum i-a zis Isus.  Dar nicăieri în scrierile sale nu a pomenit Ioan 
numele Mariei și nici nu a făcut vreo aluzie la ea, deși nimic nu l-ar fi împiedicat să o facă 
dacă ar fi vrut așa.  Și el ar fi fost cel mai bine informat și competent ca să scrie ceva 
despre Maria în urma crucificării Mântuitorului.     
 

 Apostolul Ioan a scris, în 1 Ioan 2,1: „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu 
păcătuiți.  Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel 
neprihănit.”  Și ar fi putut continua așa: „Însă, ca să ne putem bucura de mijlocirea lui 
Isus Hristos, trebuie să ne adresăm mai întâi Mariei, prea sfânta născătoare de 
Dumnezeu, ca să pună acolo o vorbă bună pentru noi.”  Dar nu a scris așa ceva.  În 1 
Ioan 1,9, el a scris: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne 
ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.”  Iar mai departe putea zice: 
„Dumnezeu este însă prea sfânt ca să ne adresăm Lui cu mărturisirea noastră; pentru 
aceasta mergem la apostoli și la episcopi, ca să ne spovedim.”   Ioan nu a avut o 
asemenea inspirație. 
 

 Dacă apostolii nu puteau plăti un pictor sau un sculptor, pentru că, așa cum a zis Petru, 
„argint și aur n-am” (Fapte 3,6), atunci îl puteau finanța Nicodim, Iosif din Arimatea, 
Barnaba, sau Zacheu, ca să producă imagini și statui ale Mariei, câtă vreme o aveau în 
fața ochilor.  Mai târziu, alți credincioși contemporani puteau să facă același lucru în 
legătură cu apostolii, iar astfel de obiecte „sacre” puteau să fie instalate în locurile de 
închinare.  Ei puteau scrie comentarii vaste pe această temă.  Primii creștini știau cel mai 
bine cum arătau Isus, Maria, apostolii, pentru a lăsa posterității imagini autentice ale lor.  
Dar nu au făcut-o.   
 

 Iuda, nu Iscarioteanul, crescuse împreună cu Isus ca un frate mai mare al Lui, precum și 
Iacov; aceștia doi ne-au lăsat două epistole foarte interesante.  Ei ar fi fost cei mai 
competenți să dezvolte o teologie a Mariei.  Ar fi putut ajuta la realizarea unor chipuri 
ale ei și ale lui Isus, ba chiar la fixarea unor norme de canonizare și adorare a apostolilor, 
pentru că îi cunoșteau foarte bine.  Iuda a scris în versetul 17 al scurtei lui cărți: „Dar voi, 
preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului 
nostru Isus Hristos.”  Putea continua: „Și aceștia, datorită chemării și lucrării lor, ar 
trebui canonizați, ca să primească închinarea noastră de-a pururi.  Amin!”  Iuda s-a oprit 
înainte de astfel de cuvinte, care nu au apărut niciodată.  Niciodată.   
 

 Iosif din Arimatea, Nicodim și Ioan au coborât de pe cruce trupul lui Isus.  Astfel, ucenicii 
ar fi putut păstra crucea, de care nimeni nu se mai interesa.  Nimeni nu i-ar fi oprit, 
pentru că era un obiect de tortură și rușine.  Ei ar fi putut-o folosi ca obiect de cult, chiar 
articolul original, pusă aproape de amvon, ca să fie clar pentru toți ce a însemnat pentru 



 
P

ag
e8

4
 

credincioși răstignirea Mântuitorului lumii.  Ei ar fi putut face, folosindu-se de ea pentru 
inspirație, modele ale crucii – din lemn, aur, argint, bronz sau piatră.  Le-ar fi putut așeza 
în locurile de adunare, la drumuri, pe piept sau pe mâini.   
 

 Apostolul Pavel a zis în Galateni 6,14: „În ce mă privește, departe de mine gândul să mă 
laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este 
răstignită față de mine și eu față de lume!”  Ar fi putut continua: „Iar noi, creștinii, 
onorăm și sărutăm crucea în amintirea Celui care a fost răstignit pe ea!”  Cum i-a scăpat 
apostolului acest lucru?  Atât el, cât și alții, au vorbit despre cruce în mod metaforic, 
simbolizând suferințele și moartea, în dreptul Domnului Isus și în dreptul lor.   
 

 Iată o paralelă ciudată între iudei și creștinii cu numele: „În timp ce în secret călcau în 
picioare fiecare principiu al legii lui Dumnezeu, iudeii erau  stricți în observarea, de ochii 
lumii, a preceptelor ei, încărcând-o cu obligații și tradiții care făceau ascultarea 
dureroasă și apăsătoare.  Așa cum iudeii pretindeau că respectă legea, tot așa romaniștii 
pretind că respectă crucea.  Ei glorifică simbolul suferințelor lui Hristos, în timp ce în 
viața lor Îl tăgăduiesc pe Acela pe care ea Îl reprezintă.”  (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, pagina 568)    
  

 Apostazia creștinismului a fost rezultatul îndepărtării de Scripturi și a dus la deformări 
oribile ale închinării: „Evanghelia a fost pierdută din vedere, dar formele religiei au fost 
înmulțite și oamenii au fost împovărați cu obligații riguroase.  Ei au fost învățați nu 
numai să privească la papa ca fiind mijlocitorul lor, ci să se încreadă în lucrările lor 
pentru ispășirea păcatului.  Pelerinaje lungi, acte de penitență, închinare la relicve, 
construirea de biserici, racle și altare, achitarea unor sume mari către biserică – toate 
acestea și alte acte asemănătoare au fost impuse pentru a calma mânia lui Dumnezeu 
sau pentru a obține favoarea Sa, ca și când Dumnezeu ar fi ca oamenii, să Se mânie 
pentru lucruri de nimic sau să fie domolit prin daruri și acte de penitență.”  (The Story of 
Redemption/Istoria mântuirii, pagina 332)    
 

 Fiind întemnițat la Roma, apostolul Pavel i-a scris lui Timotei: „Când vei veni, adu-mi 
mantaua, pe care am lăsat-o în Troa la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele” (2 Tim 
4,13).  El ar fi putut zice mai mult: „Adu-mi și icoana Maicii Domnului, pe care i-am 
împrumutat-o lui Eutih, tot în Troa.”  Dar nu a zis acest lucru.  Lui Tit, el i-a scris: „Te-am 
lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în 
fiecare cetate, după cum ți-am poruncit” (Tit 1,5).  Dar nu i-a scris, nici lui, nici altora, să 
se îngrijească de fiecare comunitate, ca să aibă o cruce destul de mare și suficiente 
icoane pentru toți credincioșii. 
 

 Apostolii ar fi putut aranja cu ucenicii lui Ioan să dezgroape scheletul sfântului profet, pe 
care ei l-au îngropat (vezi Matei 14,12) și știau unde se află; pentru ca să-l adore, să-l 
sărute, să-l expună publicului pentru facerea de minuni, la o sărbătoare în cinstea lui.  
Era doar scheletul, moaștele celui mai mare om născut din femeie, ale aceluia care 
fusese mai mult decât un profet, așa cum zisese chiar Domnul Isus Hristos în Matei 
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11,9.11.  Sau puteau recupera oasele lui Ștefan, primul martir creștin, folosindu-se de 
informații de la „niște oameni temători de Dumnezeu”, care „l-au îngropat pe Ștefan și   
l-au jelit cu mare tânguire” (Fapte 8,2).  În același scop.  Oase prețioase, care ar fi 
îmbogățit tradiția, cultul creștin și biserica.   
 

 Primii creștini, sub conducerea apostolilor, ar fi putut păstra fâșiile de pânză și ștergarul 
recuperate din mormântul lui Iosif, care fuseseră folosite pentru înfășurarea trupului 
neînsuflețit al Mântuitorului (vezi Ioan 20,5-7).  Obiecte prețioase de cult pentru 
convingerea păgânilor și pentru facerea de minuni.  Se puteau obține, cu ajutorul lui 
Iacov și al lui Iuda, sculele de tâmplărie din atelierul din Nazaret al lui Iosif, care fuseseră 
folosite și de Isus și puteau fi venerate ca moaște.  Dar n-au făcut-o.  Absolut deloc.  
Dacă, totuși, ne înșelăm, de ce nu ni s-a lăsat nimic scris care să ne contrazică?  
 

 Se puteau cumpăra cele șase vase de piatră, pe care slugile le umpluseră cu apă, apă pe 
care Domnul o transformase în vin foarte bun cu ocazia nunții din Cana (vezi Ioan 2,1-
11).  S-ar fi putut organiza un muzeu cu astfel de obiecte, pentru ca viața Galileanului 
vestit să fie mai bine ilustrată și oamenii să simtă prezența Lui, atingând acele vase.  
Petru ar fi putut pune la dispoziția muzeului undița, mreaja și barca lui, folosite pe 
Marea Galileii pentru practica pescuitului; la fel ar fi putut face Iacov și Ioan, Fiii 
Tunetului, cu mrejile lor.  În amintirea pescuirii minunate.  Moaște prețioase de la sfinți.  
Dar nu am auzit nimic despre așa ceva.  Absolut nimic.    
 

 Apostolii ar fi putut decora serviciile de închinare cu lumânări sau măcar cu candele, așa 
cum au avut cele zece fecioare, ca simboluri ale lui Isus, care a zis în Ioan 8,12: „Eu sunt 
Lumina lumii.”  Sau cum a zis El în Predica de pe Munte: „Și oamenii n-aprind lumina ca 
s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă” (Mat 5,15).  
Dar se pare că ei nu au avut deloc astfel de preocupări, deși foloseau lumini pentru ca să 
se vadă unii pe alții și să citească, așa cum ni se spune despre ultima adunare ținută de 
Pavel în Troa: „În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini” (Fapte 20,8).    
 

 Ucenicii ar fi putut marca locul din Iordan unde Ioan Îl botezase pe Isus – ucenicii lui Ioan 
puteau fi de folos cu informații exacte.  Sau ar fi putut marca Muntele Fericirilor, 
Muntele Schimbării la Față, locul rugăciunii din Ghetsimani, mormântul lui Iosif etc.  
Puteau face o hartă cât de cât exactă a acestor locuri, puteau face și publicitate pentru 
vizitarea lor, poate chiar stabilind anumite prețuri, pentru susținerea lucrării lor de 
răspândire a evangheliei.  Interesant este că nu le-au trecut prin cap asemenea lucruri. 
 

 De la Maria, ucenicii puteau afla data exactă a nașterii Mântuitorului, puteau stabili un 
calendar de sărbători creștine, numite, de exemplu, Crăciun, Paște, Bobotează, sau 
altfel.  De ce nu au făcut ei acest lucru?  De ce nu au scris absolut nimic în acest sens?  
Prelați de mai târziu și teologi de răsunet ar fi avut cu siguranță această inspirație, așa 
cum au avut-o la vremea lor!   
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 Scriitorii Faptelor apostolilor și ai Epistolelor ar fi putut dezvolta ideea lansată de Isus în 
Matei 15,11, că „nu ce intră în gură spurcă pe om”; ei ar fi putut demonstra astfel că 
trebuie abandonată dieta din Leviticul 11,1-47, ca greșită sau cel puțin perimată, că în 
creștinism se mănâncă absolut orice.  Ei ar fi putut scrie cam așa: „Ați auzit că s-a zis 
celor din vechime: ‚Să nu mâncați porcul!’, dar noi vă spunem: ‚Mâncați-l, nu lăsați din el 
nimic, consumați-l în întregime!  Oricum, el trebuie să piară, așa cum au pierit cei 2.000 
în Marea Galileii, când demonii au intrat în ei cu permisiunea lui Isus.’”  Au fost apostolii 
prea ocupați cu alte acțiuni?   
 

 Și alte lucruri lipsesc din Noul Testament și lipsesc cu desăvârșire.  Scriitorii respectivi ar 
fi putut scrie dramatizări ale scenelor evanghelice, ale faptelor lui Isus, ei doar fuseseră 
martori oculari și cunoșteau foarte bine acele evenimente; ar fi fost cei mai competenți 
să le joace, mult mai bine decât contemporanii noștri, care se bazează doar pe 
închipuire și pe fantezie.  Teatrul grecesc, printre cele mai faimoase din toate timpurile, 
începuse de mult, înflorise între anii 550 și 220 înainte de Hristos, anume tragedia, 
comedia, piesele satirice, cu mari dramaturgi ca Thespis, Eschil, Sophocles, Euripides, 
Aristophanes și alții.  Totuși, urmașii Domnului nostru Isus Hristos nu s-au inspirat de 
acolo pentru a aplica arta teatrală la vestirea evangheliei.  Absolut deloc.  
 

 Putem fi siguri că Mântuitorul nu le-a dat astfel de dispoziții.  Nu a zis: „Duceți-vă în 
toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură, folosindu-vă, pentru ilustrare și 
eficiență mai bune, de toate artele culturii grecești și ale celei romane!”  Nu vorbim de 
mijloace tehnice, ci de activități uzuale în vremea aceea.  Citiți Noul Testament.  Citiți-l 
bine.  Citiți-l pe tot.  Când veți descoperi în el vreo dramatizare, să-mi spuneți și mie.   
 

 Și încă ceva.  În Grecia antică, se practicau jocurile olimpice, ei le-au inventat.  Le-au 
practicat cu începere din anul 776 înainte de Hristos, deci din timpul profetului Isaia, 
până în anul 394 după Hristos, adică 1.170 de ani.  În vremea apostolilor, jocurile 
olimpice erau încă în floare.  Ele erau competiții atletice între orașele/state grecești.  Se 
vede că apostolul Pavel era bine informat despre acele competiții; de fapt, cine nu era?  
Dar comunitățile creștine nu au organizat niciun fel de competiții între ele sau între ele 
și alți oameni, pentru că în creștinism nu funcționa goana după întâietate și fală, ci 
principiul lepădării de sine și al altruismului, pe care Pavel l-a formulat așa: „Nu faceți 
nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă, ci, în smerenie, fiecare să-l privească pe 
altul mai pe sus de el însuși.  Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele 
altora” (Filip 2,3.4).  Și urmează exemplul suprem al tăgăduirii de Sine dat de Fiul lui 
Dumnezeu (versetele 5-11).   
 

 Pavel a întrebat în 1 Corinteni 9,24: „Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți 
aleargă, dar numai unul capătă premiul?  Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul!”  
Pavel nu-i îndemna pe creștini să practice astfel de întreceri și nu la așa ceva s-a referit 
el.  Mai târziu, el a zis despre sine: „. . . alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești 
a lui Dumnezeu, în Hristos Isus” (Filip 3,14).  Sau: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am 
isprăvit alergarea, am păzit credința.  De acum, mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care 
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mi-o va da, în ziua aceea, Domnul, Judecătorul cel drept.  Și nu numai mie, ci și tuturor 
celor ce vor fi iubit venirea Lui” (2 Tim 4,7.8).   
 

 În 1 Corinteni 9,25, apostolul a continuat: „Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se 
supun la tot felul de înfrânări.  Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate 
vesteji; noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji.”  Observați 
că omul lui Dumnezeu menționează niște contraste:                                                                                                                                                          

- „ei fac lucrul acesta”;                                                                                                                                          
- „noi să facem lucrul acesta”;                                                                                                                
- „cunună care se poate vesteji”;                                                                                                                                      
- „cunună care nu se poate vesteji”.    

 El pune în contrast lumea sportivă cu credincioșii: „ei”, „noi” – ei sunt ei, noi suntem noi.  
Noi nu facem ce fac ei.  Noi ne luptăm pe alt plan.  Și pentru o  altfel de cunună: sportivii 
lumii se luptă pentru o cunună care se poate vesteji; copiii lui Dumnezeu se  luptă 
pentru o cunună care nu se poate vesteji.  Numai aici și în 2 Timotei 2,5 s-a referit Pavel 
la sporturi, doar în contrast și pentru a ilustra strădania spirituală a unui creștin.  În acest 
text, el a scris așa: „Și cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după 
rânduieli.”  O învățătură poți să tragi din orice tablou, lucru sau situație, fără a le 
accepta.  Cineva spunea că putem aprecia ceva la un câine mort: „Iată ce dinți buni a 
avut!”  Sau la Satana: „Are toate viciile și defectele posibile, dar pe unul nu-l are: nu e 
leneș!”   
 

 E prea clar că, într-o lume dominată, printre alte plăceri, și de obsesia sporturilor, 
apostolii nu au avut astfel de preocupări.  Ei nu au construit niciun fel de arene sportive, 
credincioșii bisericii primare își găseau plăcerea în altceva: în legea Domnului, în 
umblarea cu Dumnezeu, în răspândirea adevărului, în pregătirea pentru cer.  Mișcarea 
fizică este vitală pentru sănătate, este unul din cei opt factori de sănătate, dar o mișcare 
folositoare nu implică niciun fel de competiție sau plăcere, ci eforturi de antrenare a 
organismului, fără spectatori și adoratori.  Iar poziția de spectator nu contribuie cu nimic 
la îmbunătățirea sănătății fizice, mintale, emoționale sau spirituale.   
 

 Alergau apostolii?  Da.  Se luptau?  Da, dar în altă arenă, pe stadionul lui Dumnezeu; ei 
se gândeau la lucrurile din cer, nu la cele de pe pământ (vezi Coloseni 3,2).  Lipsesc din 
Noul Testament știri că apostolii ar fi participat la competițiile lumii, că le-ar fi urmărit, 
că le-ar fi practicat, într-o formă sau alta.  Ei nu se închinau la acest zeu și la niciun alt 
zeu.  I se închinau numai lui Dumnezeu. 
 

 Adevărata luptă a creștinilor este de altă natură, nu cu trupurile sau cu mințile altora: 
„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva 
duhurilor răutății, care sunt în locurile cerești” (Efes 6,12).  „Până la sfârșitul timpului va 
fi un conflict între biserica lui Dumnezeu și aceia care sunt sub controlul îngerilor răi.  
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Primii creștini erau adesea chemați să întâmpine puterile întunericului față în față.  Prin 
sofisme și prin persecuție, vrăjmașul s-a străduit să-i abată de la credința cea adevărată.  
În timpul prezent, când sfârșitul tuturor lucrurilor pământești se apropie cu rapiditate, 
Satana depune eforturi disperate ca să seducă omenirea.  El născocește multe planuri ca 
să ocupe mințile și să devieze atenția de la adevărurile esențiale pentru mântuire.”  (The 
Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 219)    
 

 Lipsurile Noului Testament!  Bine că astfel de lucruri lipsesc din cele 27 de cărți sacre 
ale Noului Testament.  Altfel nu ar mai fi sacre!  Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru 
aceste lipsuri.  Dar nu lipsește ceea ce ne trebuie cu adevărat.  Nu lipsesc informațiile 
clare și suficiente despre mântuirea pe care Cuvântul făcut trup a urzit-o pentru noi, ca 
să trăim în veci de veci.  Creștinii secolului întâi, care sunt model pentru toate secolele 
până la sfârșit, aveau o altă orientare decât o au mulți dintre contemporanii noștri și 
mulți dintre noi, orientare inspirată și trasată de Mântuitorul.  Iată această orientare:                                                                                             

- „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh.  Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.  Și iată că Eu sunt 
cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.  Amin!”  (Mat 28,19.20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- „Apoi le-a zis: ‚Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură.  
Cine va crede și se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit’” (Marcu 
16,15.16).                                                                                                                                                               

- „Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit” 
(1 Cor 2,2).                                                                                                                                                                  

- „. . . așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având 
rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este 
lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care 
întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efes 
3,17-19).                                                                                                                                                                               

- „Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac 
asemenea cu moartea Lui” (Filip 3,10).   

 Satana are plăcerea ca oamenii să se scalde în lipsurile Noului Testament și să ignore 
prezențele acestuia.  Noi să rămânem la ce ne-a sfătuit apostolul Pavel: „. . . să învățați 
să nu treceți peste ‚ce este scris’” (1 Cor 4,6).  De ce?  Ce este scris a venit prin inspirație 
cerească și ne ajunge.  Cei ce sunt de altă părere vor avea motive să regrete: 
„Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga 
cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.  Și, dacă scoate 
cineva ceva din cuvintele cărții acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la 
pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta” (Apoc 22,18.19).   
 

 Adăparea din lipsurile Noului Testament, ale Bibliei în general, va duce la o lipsă 
colosală, tragică și catastrofală: lipsa tuturor acestora din împărăția cerurilor.  Și de ce o 



 
P

ag
e8

9
 

fac?  Ajută-ne, Doamne, să fim credincioși Cuvântului Tău, care este sfânt, minunat, 
bogat, adânc, suficient pentru fericirea noastră în prezent și în vecii vecilor!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 593: „Din Paradis” 

Cântarea de închidere, 151: „Dați-ne-n mână Biblia cea sfântă”   
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ȘAPTE CUNOȘTINȚE FUNDAMENTALE 

 Nu am o obsesie cu numărul șapte, în sensul de a scoate neapărat șapte puncte oricând 
doresc, deși acest număr este foarte important și apare în Biblie de multe ori:                                                                           

- șapte zile ale săptămânii creațiunii și ale oricărei săptămâni (Gen 1,1-31; 2,1-3);                          
- de două ori a așteptat Noe câte șapte zile pentru trimiterea porumbelului (Gen 
8,10.12);                                                                                                                                                                                                                                             
- în Egipt au fost șapte ani de belșug, urmați de șapte ani de foamete (Gen 41,29.30);                             

- de șaptezeci de ori câte șapte ani (70 de săptămâni) au fost stabiliți de Dumnezeu ca 
un ultim timp de probă pentru poporul Israel (Dan 9,24.25);                                                                                              
- de șaptezeci de ori câte șapte ori a zis Isus că trebuie să iertăm, de fapt indicând un 
număr nelimitat (Mat 18,21.22);                                                                                                                                                 

- șapte biserici din Asia Mică au primit mesaje de la Domnul Isus prin Ioan (Apoc 2 și 3);     
- „înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte Duhuri 
ale lui Dumnezeu” (4,5);                                                                                                                                                                   

- cartea din mâna Celui ce ședea pe scaunul de domnie era pecetluită cu șapte peceți, pe 
care Mielul le-a rupt pe rând (capitolele 5-6 și 8,1);                                                                         
- șapte îngeri sună pe rând din trâmbițele lor (capitolele 8-9 și 11,15);                                                        
- șapte plăgi sunt revărsate după încheierea harului asupra lumii nepocăite (capitolul 
16).  

 În predica aceasta, ne vom ocupa de șapte cunoștințe fundamentale sau șapte întrebări 
de bază pe care trebuie să și le pună orice muritor pentru a fi pe deplin luminat față de 
Dumnezeu, adevărul Său, viața aceasta și viața veșnică.  Vom face astfel o călătorie 
cosmică, prin spațiu și timp, în imaginație și credință, oprindu-ne de șapte ori, la șapte 
stații.  Iată ce somație rostește Dumnezeu pentru toți locuitorii planetei acesteia: 
„Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe 
pământ” (Ps 46,10).                                                                                     

(01) Prima cunoștință fundamentală 

 Suntem la prima stație, la prima oprire.  Orice om trebuie să stea pe loc și să se întrebe: 
„Există Dumnezeu sau nu există?”  Dacă nu se răspunde la această întrebare, dacă nu se 
lămurește această problemă, nu trebuie mers mai departe, pentru că nu se ajunge la 
nimic.  A întreba dacă Iona a fost cu adevărat înghițit de un pește și a scăpat teafăr sau 
dacă Isus a mers pe apă lichidă este o grabă, o pripeală; sigur că aceste știri par ficțiuni, 
dacă se sare la ele, fără a lămuri prima chestiune fundamentală care confruntă gândirea 
și viața omenească. 
 

 Existența lui Dumnezeu.  Dacă am rezolvat cu succes această chestiune, putem merge 
mai departe, altfel de încurcăm rău.  Și nici Biblia nu are sens.  În privința aceasta, 
oamenii se împart în trei categorii:                                                                                                                    
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(01) Ateii, care declară în mod gălăgios că nu există Dumnezeu, ca și când ei ar fi 
călătorit în tot universul și ar fi verificat cu minuțiozitate, ca să spună cu certitudine că 
nu există.  Se spune despre primul cosmonaut că ar fi zis: „Dumnezeu?  Eu am fost în cer 
și nu L-am întâlnit!”  Acela era cer?  Era curtea pământului, dar cerul e mult mai departe, 
universul e mult mai vast.  O profesoară, care le-a povestit elevilor dintr-o clasă 
elementară despre acel zbor și despre declarația cosmonautului, i-a întrebat apoi: „De 
ce credeți că nu L-a văzut pe Dumnezeu?”  Aștepta răspunsul: „Pentru că El nu există!”, 
dar o fetiță a răspuns altfel: „Eu știu de ce.  Nu avea inima curată, pentru că Isus a zis: 
‚Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!’”  (Mat 5,8) 

Să luăm aminte la următoarea ilustrație: să presupunem că există undeva o pădure de 
circa zece kilometri pătrați.  Parchez mașina undeva la margine și intru în pădure ca să 
caut ciuperci.  Umblu pe suprafața de un hectar și nu găsesc, apoi plec dezamăgit.  Pot 
declara că în acea pădure nu există ciuperci?  O pot face, dar ar fi absurd.  De ce?  
Pentru că nu am fost în toată pădurea.  Zona cercetată de mine, de un hectar, este doar 
un procent din toată suprafața de zece kilometri pătrați.  Dar celelalte nouăzeci și nouă 
de procente?  Pot să zic: „În porțiunea unde am căutat, nu există ciuperci.”  Dar și atunci 
pot fi greșit.  M-am uitat bine?  Am fost numai eu.  Dacă ar fi un grup de cercetători, 
precizia ar fi mai mare, deși răspunsul prudent ar fi: „Nu am găsit.”  În loc de: „Nu 
există.” 

 
Altfel pusă problema.  În urma căutării mele pe un hectar, găsesc câteva ciuperci.  Pot 
atunci să spun: „În această pădure există ciuperci”?  Bineînțeles că da, chiar dacă sunt 
numai acelea.  Observați?  E mai ușor să dovedești că există ceva decât că nu există.  Ca 
să zici cu siguranță că nu există ceva, trebuie să verifici cu sârguință și în mod complet 
toată zona în discuție.  Și să nu fii singurul care face lucrul acesta.  Cum poate cineva 
atunci să spună că nu există Dumnezeu, fără să fi căutat în tot universul și nu numai el?  
Dar chiar atunci, trebuie să admită posibilitatea erorii, a neatenției, cum și că poate fi și 
un nivel de existență, imperceptibil pentru simțurile omenești.  Până acum vreo două 
sute de ani, undele electromagnetice n-au existat!  Nici microbii!  Chiar așa?                                                                             
 
(02) Agnosticii încearcă să fie mai prudenți; ei zic: „Nu putem ști dacă există sau nu!”  
Respectăm această poziție, care este puțin mai rezonabilă decât prima, dar nu destul de 
solidă.  Nu știm, dar am putea ști?  Am făcut ceva ca să știm?  Se pare că pe mulți indivizi 
îi deranjează existența lui Dumnezeu, pentru că le deranjează orientarea în viață.  Adică 
pentru ei Dumnezeu nu există nu pentru că nu există, ci pentru că nu doresc ca El să 
existe.  Existența Lui implică responsabilitate, viață în acord cu voința Lui, judecată, 
eventuală pedeapsă.  Este o ascundere a capului în nisip, pentru a nu vedea pericolul.   
 
(03) Credincioșii; pentru ei, existența lui Dumnezeu este indiscutabilă, o problemă 
rezolvată sau nicio problemă, o axiomă.  Ei s-au oprit deja ca să știe că există Dumnezeu; 
sau poate nu au avut niciodată nevoie să se oprească pentru a afla acest lucru, ci pentru 
a-l admira, pentru a se delecta cu el.     
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 Despre acest subiect s-ar putea vorbi foarte mult, dar este abia prima stație și nu putem 
zăbovi prea mult.  Iată ce fapte ne obligă a admite existența Divinității:                                                                                                                                                                             

 
- Existența materiei, organizate la nivel microcosmic și macrocosmic într-un mod 
uimitor de complicat, de ordonat și de armonios.  Aceasta nu poate fi urmarea 
întâmplării, ci a unei gândiri colosale preexistente și atotputernice.                                                                                     
 
- Originea vieții, pentru care materialiștii nu au o soluție.  Devenirea materiei vii din 
materie nevie nu se poate demonstra și este de neconceput.  Noi am fost mințiți în școli 
la începutul anilor 1950 cu generațiunea spontanee, care susține că viața s-a născut de 
la sine, din materie nevie, prin procese chimice complicate.  Dar se ascundea faptul că, 
în urmă cu un secol, mai exact în 1859, savantul francez Louis Pasteur a demonstrat prin 
două experiențe că viața se naște numai din viață, celula vie numai din celulă vie.  În 
mediu steril nu se pot dezvolta microorganisme, de aceea unica explicație cu privire la 
originea vieții rămâne creațiunea descrisă pe scurt în Geneza 1 și 2.  Fără creațiune, 
nimic nu ar exista, cu atât mai puțin viața, care este atât de complicată, organizată, 
automată și minunată.  Bine a zis David: „Te laud că sunt o făptură așa de minunată.  
Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”  (Ps 139,14)                                                   
 
- Organizarea și funcționarea vieții, care nu se pot explica dacă este eliminată ideea de 
Divinitate și creațiune.  „Să știți că Domnul este Dumnezeu!  El ne-a făcut, ai Lui suntem” 
(Ps 100,3).  În traducerea engleză King James s-a zis: „It is He that hath made us and not 
we ourselves”, adică „El ne-a făcut și nu noi înșine.”  Nu ne-am făcut noi, așa ceva este 
un nonsens, nimic nu se face pe sine.  Darwinismul este o casă zidită pe nisip, de fapt pe 
nimic, pentru că nu există o evoluție a materiei în general sau o evoluție a vieții.  Așa 
cum observăm tot timpul și cum ne spune bunul simț, materia nu se perfecționează, ci 
se degradează în permanență: lemnul putrezește, metalele ruginesc, orice lucru se 
ruinează treptat.  Lăsați o mașină nouă în garaj timp de 30 de ani și nu o veți mai putea 
folosi.  A fost încuiată o casă timp de 100 de ani, iar când a fost descuiată, a fost nevoie 
de mari reparații, fără ca cineva să fi produs între timp vreo stricăciune.  Uzură statică.  
 
- Complexitatea organismelor vii: progresul tehnico-științific din ultima sută de ani ne 
uimește, dar el este inferior celulelor și sistemelor anatomice și fiziologice ale ființelor 
vii, net inferior creierului omenesc, care a fost la baza întregului progres.  Electronii au 
existat înainte de a-i cunoaște și a-i putea folosi oamenii.  Creierul lor a existat și a 
funcționat cu mult timp înaintea de fabricarea computerelor.  Orice uimire în fața 
acestor aparate ar trebuie să fie secundară față de uimirea față de sistemul nervos al 
omului.  Dacă toate aceste realizări ale științei și tehnicii actuale au necesitat gândire, 
atunci să fie clar că totul a fost produs pe bază de gândire, inclusiv gânditorii.                                                                                                                           
                                       
- Frumusețile din natură, cum ar fi culorile și desenele de pe păsări, pești, fluturi: toate 
acestea presupun înțelepciune, talent, gust, presupun un artist care a lucrat cu 
măiestrie.  Darwiniștii nu pot explica aceste frumuseți și nici nu încearcă.                                                                                                   
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- Orientarea în spațiu a viețuitoarelor, anume păsări, insecte, pești.  Este vorba atât de 
călătorii la mari distanțe și întoarcerea exact în același loc sau întoarcerea urmașilor, cât 
și instinctul de evitare a pericolelor.  O musculiță ne dă târcoale în cameră; încercăm să 
o prindem, dar e foarte greu.  Trebuie să aibă un mecanism radar sau altceva care o face 
în stare să se ferească în mod rapid.                                                                                                             
 
- Sistemele biologice de apărare ale animalelor: fuga (iepurele, căprioara), schimbarea 
culorii (cameleonul), atacul cu coarnele (cerbul, boul), atacul cu dinții (câinele), cu labele 
sau ghiarele (tigrii, leii, pisicile), lansarea de substanțe chimice (skunk-ul din Statele 
Unite), retragerea în cochilie (melcul), în carapace (broasca țestoasă) sau în ace (ariciul) 
etc.  Cineva a avut grijă de astfel de înzestrări și instincte, pentru protecția animalelor.                   
 
- Termoreglarea biologică: în organismul omenesc și al altor viețuitoare, temperatura 
corpului se menține constantă, cât timp sunt sănătoase, indiferent de temperatura 
mediului înconjurător.  Este ca la sistemul de încălzire centrală automată, cu termostat, 
într-o clădire; cine ar spune că un astfel de sistem nu a cerut gândire, inventivitate, 
studiu și îndemânare?                                                                                                                                        
 
- Autorepararea țesuturilor viețuitoarelor: ne rănim undeva pe corp, iar după câteva 
zile sau săptămâni rana dispare, corpul s-a reparat singur.  Un automatism uimitor.  Nu 
v-ați bucura ca automobilul dumnavoastră să aibă această proprietate?                                                                                                                                                      

 
(02) A doua cunoștință fundamentală 

 

 Psalmistul ne asigură că „cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește 
lucrarea mâinilor Lui” (Ps 19,1).  Aceasta este o carte imensă, care ne vorbește despre 
Dumnezeu și care este la dispoziția tuturor muritorilor – natura, universul.  Există însă și 
o altă carte, care ne spune mult mai mult despre Dumnezeu, nu în mod implicit, ci 
explicit.  Nu prin expunere la intercepția simțurilor, ci prin idei și cuvinte.  Este Biblia sau 
Sfânta Scriptură.   

 

 După ce ne-am convins de existența lui Dumnezeu, că nu se poate să nu existe, atunci 
trebuie să ne întrebăm: ce dorește El de la noi?  El ne-a creat, dar ne-a creat așa cum 
suntem acum?  În starea actuală?  Ce s-a întîmplat?  Vrem explicații.  E și normal așa.  La 
această stație în călătoria noastră, putem deschide Biblia și să o citim.  Ea ne vorbește 
despre Dumnezeu, creațiune, cădere, potop.  Despre originea răului.  Despre îngeri, 
demoni, păcat, moarte.  Despre planul de mântuire.  Despre întruparea unei Ființe 
divine, devenind Fiu al omului, care a trăit pe pământ o viața perfectă, singurul așa, i-a 
învățat pe oameni, i-a sfătuit, i-a încurajat, i-a mângâiat.  Și-a dat viața pentru mântuirea 
lor, a înviat a treia zi, S-a înălțat la cer după patruzeci de zile, este Mijlocitor între 
Dumnezeu și păcătoși.   
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 Biblia ne vorbește despre mântuirea din păcat prin sângele Salvatorului, despre lucrarea 
regeneratoare a Duhului Sfânt, despre a doua venire a lui Hristos, despre judecată, 
despre nimicirea păcătoșilor nepocăiți.  Despre crearea unui cer nou și a unui pământ 
nou, despre înnoirea tuturor lucrurilor.  Despre viața veșnică în societatea îngerilor sfinți 
și a Persoanelor Dumnezeirii. 

 

 Natura, cartea lucrurilor și a minunilor, ni-L descoperă pe Dumnezeu ca existând, ca 
fiind atotputernic, înțelept, iubitor, creator al tuturor lucrurilor.  Biblia, cartea 
cuvintelor sfinte și a minunilor înregistrate, ni-L descoperă ca pe unicul Creator și 
Suveran, Tată minunat și izvor de viață și fericire.   

 

 Trebuie să citim Sfânta Scriptură pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum este 
prezentat în istoria acestei planete și în lucrarea mântuirii.  Trebuie să o parcurgem de la 
un capăt la altul, să o cercetăm zilnic, toată viața, făcând din ea pâinea spirituală de 
toate zilele, călăuza noastră până la moarte.                                                                                                                                                            

 
(03) A treia cunoștință fundamentală 

 

 Ne oprim a treia oară și ne întrebăm dacă Biblia are un centru, dacă, în afară de 
învățăturile nemărginite pe care ni le dă, pentru lămurirea tuturor aspectelor de bază 
privind viața aceasta și cea viitoare, există și un scop mai general, primordial, pentru 
care a fost scrisă.  Aflăm astfel că această carte sfântă este o revelație despre Persoana 
Salvatorului nostru.  Dacă nu ar fi fost nevoie de El, ca să ne mântuiască, nu ar fi fost 
niciodată scrisă.  Isus le reproșa iudeilor: voi „cercetați Scripturile, pentru că socotiți că 
în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5,39).  Nu 
cartea în sine ca obiect material, nu ideile și cuvintele ei ne aduc mântuirea.  De-a lungul 
ei, de la un capăt la altul, ca un fir roșu, străbate Persoana și lucrarea lui Hristos în 
favoarea noastră.   

 

 Este un lucru știut că persoane cu vaste cunoștințe teoretice din Sfintele Scripturi vor 
pieri în „iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua” (Apoc 21,8), dacă 
această carte nu i-a condus la Cel care este „calea, adevărul și viața” (Ioan 14,6).  Vechiul 
Testament Îl descoperă în simboluri, profeții și făgăduințe.  Noul Testament îl descrie 
aevea, ca Mesager al Cerului, care a trăit printre oameni: „La început era Cuvântul și 
Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.  El era la început cu Dumnezeu.     
. . .  Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.  Și noi am 
privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1,1.2.14).   

 

 Îngerul l-a înștiințat pe Iosif în momentele lui de nedumerire: „Iosife, fiul lui David, nu te 
teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.  
Ea va naște un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de 
păcatele sale” (Mat 1,20.21).  Îl va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.  De aceea a 
venit din cer: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat 
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oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți” (Fapte 4,12).  Numai în El există mântuire, 
așa cum a confirmat și apostolul Pavel: „Căci este un singur Dumnezeu și este un singur 
Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuși, ca 
preț de răscumpărare pentru toți” (1 Tim 2,5.6).   

 

 Că Persoana și opera mântuitoare a Domnului Isus Hristos reprezintă centrul Revelației 
reiese și din Evrei 8,1.2: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare 
Preot, care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi în ceruri, ca slujitor al 
locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.”  
El este Mântuitorul nostru, Mijlocitorul nostru, Marele nostru Preot înaintea Tatălui.  
Acesta este punctul cel mai însemnat al celor spuse în Biblie.  Iar mântuirea urzită de El 
este sigură și eternă: „De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se 
apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” 
(Evr 7,25). 

 

 „Există un mare adevăr central care trebuie să fie în permanenţă păstrat în faţa minţii în 
cercetarea Scripturilor – Hristos şi El răstignit.  Oricare alt adevăr este învestit cu 
influenţă şi putere în măsura relaţiei lui cu această temă. . . .  Sufletul paralizat de păcat 
poate fi înzestrat cu viaţă numai prin lucrarea efectuată pe cruce de Autorul mântuirii 
noastre.”  (The Faith I Live by/Credinţa prin care trăiesc, pagina 50)   

 

 Aceste descoperiri despre planul de mântuire și despre Salvatorul oferit lumii ne dau 
încredere, curaj și nădejde: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de 
slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.  
Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să 
găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” (Evr 4,15.16).    

 
(04) A patra cunoștință fundamentală                                                                                                                      

 

 În timpul călătoriilor Sale împreună cu cei doisprezece ucenici, Domnul Isus Hristos a 
declarat, în urma mărturisirii lui Petru că El este „Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” 
(Mat 16,16): „Și Eu îți spun: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica Mea și 
porțile locuinței morților nu o vor birui” (versetul 18).  Pe mărturisirea lui Petru că Isus 
este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, pe El, ca Stâncă (Petra) a veacurilor, este zidită 
biserica.  S-a dezvoltat încet, ca un grăunte de muștar, și a crescut la dimensiuni 
mondiale, supreviețuind timp de două milenii în ciuda tuturor loviturilor forțelor 
întunericului, pentru că Hristos a garantat că „porțile locuinței morților nu o vor birui”.                                                                                                                                    

 

 Biserica este invincibilă pentru că Hristos este invincibil: „Timp de şase mii de ani, 
credinţa a fost clădită pe Hristos.  Timp de şase mii de ani, torenţii şi furtunile furiei 
satanice au bătut în Stânca mântuirii noastre; dar ea stă nemişcată” (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 413).     
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 Iată care este misiunea bisericii: „Dumnezeu are o biserică pe pământ, care înalţă legea 
călcată în picioare şi Îl prezintă lumii pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii.  
Biserica este depozitara bogăţiei comorilor harului lui Hristos şi prin biserică va fi în cele 
din urmă prezentată descoperirea finală şi deplină a iubirii lui Dumnezeu faţă de lume, 
care urmează să fie luminată de slava ei.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru 
predicatori, pagina 50)    

 

 Cel care a depășit cu succes etapa a treia, aceea a descoperirii și acceptării lui Hristos ca 
Mântuitor al său personal, se va încadra neapărat în biserica pe care Hristos a zidit-o.  El 
va accepta și va trăi experiența nașterii din nou, așa cum a descris-o Isus către Nicodim: 
„Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să 
intre în împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3,5).  Naștere din nou din apă și din duh.  Dacă 
este naștere din nou, atunci este o viață nouă, o nouă existență, fără precedent.  
Această naștere constă în folosirea elementului apă, botezul biblic prin scufundare, în 
urma pocăinței: „‚Pocăiți-vă’, le-a zis Petru, ‚și fiecare din voi să fie botezat în numele lui 
Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh’” (Fapte 
2,38).   

 

 Și naștere din nou din Duh, o transformare spirituală: „El ne-a mântuit, nu pentru 
faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din 
nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt” (Tit 3,5).  Nașterea din nou este o experiență 
dublă: spălare – botezul prin apă, ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu și ca expresie 
exterioară a unei convingeri și experiențe lăuntrice; înnoire spirituală, care este făcută 
de Duhul Sfânt: „Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și 
suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Cor 
3,18).  Nașterea din nou este din apă și din Duh.  Prima este răspuns și exprimare, a 
doua este schimbare.  Prima durează câteva minute; a doua durează o viață întreagă și 
trebuie trăită zilnic. 

 

 Unii se întreabă dacă este nevoie ca, în urma botezului, să adere la biserică.  Aceștia 
concep botezul ca simplă părtășie cu Dumnezeu, dar fără implicații sociale.  Apostolul 
Pavel a comparat biserica, printre altele, și cu un trup (vezi 1 Corinteni 12,12-27), în care 
fiecare credincios este un mădular.  Mădularul care nu face parte din trup nu mai este 
mădular, ci piesă de cadavru.  E normal și logic ca toți aceia care primesc botezul biblic 
să devină parte a trupului lui Hristos, a bisericii: „El I-a pus totul sub picioare și L-a dat 
căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește 
totul în toți” (Efes 1,22.23).  „Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare, în parte, mădularele 
Lui” (1 Cor 12,27).  „El este Capul trupului, al bisericii.  El este începutul, Cel întâi născut 
dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea” (Col 1,18).                             

 
(05) A cincea cunoștință fundamentală 

 

 Ne-am convins că există Dumnezeu, Creator al nostru și al tuturor lucrurilor.  Că Sfânta 
Scriptura este Cartea inspirată de Dumnezeu ca să ne învețe adevărurile de bază ale 
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vieții și mântuirii.  Că Biblia Îl prezintă pe Hristos ca singurul Mântuitor din păcat și din 
moarte.  Că El a fondat creștinismul, biserica, aceasta fiind trupul Lui, din care trebuie să 
facă parte toți cei ce vor să fie ai lui Hristos și să aibă parte cu El în veșnicie.   
 

 Biserica?  Creștinismul?  De ce creștinismul?  Bună întrebare, pentru că s-a constatat că, 
în prezent, există circa zece mii de religii diferite.  Oricum, numai creștinismul este 
religia Domnului Isus Hristos.  Orice altceva este în afara perimetrului acceptat de Cer, 
pentru că nicio religie care nu-L are pe Hristos nu poate fi religia adevărată, ci una făcută 
de oameni.  Isus a zis: „Voi zidi biserica Mea” (Mat 16,18).  Dar ce înseamnă creștinism?  
În secolul întâi, nu era nicio problemă de felul acesta – creștinismul era unic și unitar.  
Dar acum există circa 33.000 de entități religioase care își zic creștine; cum s-a ajuns la 
această diversitate uluitoare?   

 

 După moartea apostolilor și a tuturor creștinilor din biserica primară, s-au produs 
treptat devieri de la adevărul Sfintei Scripturi.  În secolele următoare, a avut loc 
apostazia creștinismului.  Conducătorii care doreau o viață mai ușoară, lipsită de 
persecuții, au acceptat compromisuri doctrinare și de viață, astfel încât multe rătăciri și 
datini păgâne au fost încorporate în biserică, în primul rând adorarea zilei soarelui, 
prima zi a săptămânii.  Așa s-a format biserica de stat, imperială, aprobată de Constantin 
cel Mare și de împărații următori.  Biserica a încetat să fie strict spirituală, devenind o 
entitate politico-religioasă setoasă de putere.  Ea a ajuns să domine guvernele Europei 
șli să-i persecute pe credincioșii care se străduiau să respecte în mod statornic și fidel 
învățăturile Sfintei Scripturi. 

 

 A fost lungul ev mediu întunecat, când copiii lui Dumnezeu, care erau biserica 
adevărată, trupul lui Hristos, erau urmăriți peste tot, încarcerați, maltratați, martirizați.  
Citirea și chiar posedarea Bibliei au ajuns să fie interzise, decretele bisericii oficiale fiind 
ridicate mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu.  Tradiția, datinile, învățăturile oamenilor 
au dominat viața religioasă timp de secole.  Urmările nu s-au mărginit la religie, ci 
întreaga lume a zăcut în obscurantism și superstiții.  Cât timp avea să fie așa?  Cât timp 
putea Dumnezeu să îndure această rătăcire și aceste atrocități săvârșite în numele Său?                                                                                                                                         

 
(06) A șasea cunoștință fundamentală 

 

 Cum s-a revenit din rătăcire și ruină spirituală?  Orice totalitarism slăbește cu vremea, 
nu de bună voie, ci prin firea lucrurilor.  Unii teologi și călugări catolici au ajuns să 
studieze Biblia și să compare învățăturile ei cu cele ale bisericii oficiale.  Ei au constat că 
predomină mari amăgiri și că întunericul doctrinar a dus la corupție și barbarii.  Aceștia 
au fost reformatorii.  Ei nu au avut de gând să se retragă din biserică și să formeze alte 
organizații, ci să facă reformă în biserică, să o facă mai bună, aducând-o în conformitate 
cu Cuvântul lui Dumnezeu.  Însă, cum era de așteptat, ei s-au lovit de rezistență dârză 
din partea clerului corupt, care-și vedea interesele amenințate.  Ceea ce i-a indignat cel 
mai mult pe reformatori a fost comerțul cu indulgențele, adică afacerea cu iertarea 
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păcatelor.  Au urmat judecări, excomunicări, arderi pe rug, noi persecuții și chiar 
războaie religioase.   

 

 Imposibilitatea reformării bisericii existente i-a forțat pe reformatori să aleagă calea 
ascultării de Dumnezeu, orice ar fi.  Așa s-a ajuns la formarea bisericilor protestante.  
Reformațiunea a făcut două mari cuceriri și anume:                                                                                                                                        
 
(01) stabilirea principiului sola Scriptura, adică Biblia și numai Biblia ca normă de 
credință și practică;                                                                                                                                                                 
 
(02) descoperirea adevărului că păcătosul nu este mântuit prin faptele sale, prin eforturi 
de orice fel sau prin danii făcute față de biserică, ci prin harul iertător al lui Dumnezeu, 
adevăr exprimat prin formula „îndreptățirea prin credință”.  

 

 Cu tot caracterul pozitiv al Reformațiunii, care a fost lucrarea lui Dumnezeu pentru 
redescoperirea adevărului și revenirea la învățăturile și practica de credință a bisericii 
apostolice, nu a existat unitate între reformatori.  Mai mult decât atât, fiecare 
formațiune protestantă a înghețat în forma și la nivelul stabilite de fondatori.  A fost 
nevoie de noi ieșiri și regrupări, pentru acceptarea a noi adevăruri.  De fapt, era lumina 
cunoștinței cu privire la voința lui Dumnezeu, care nu putea să fie explozivă, ci așa cum a 
scris Solomon: „Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei 
strălucire merge mereu crescând, până la miezul zilei” (Prov 4,18).                                                                                                                          

 

 Reformațiunea s-a produs treptat, ca schimbarea de la noapte la zi.  Au fost zorii 
Reformațiunii și înaintare treptată, din adevăr în adevăr, până la miezul zilei, la strălucire 
deplină.  Și care este miezul zilei, care este strălucirea deplină?  Vom vedea.                                                                                                       
Reformațiunea a fost de origine divină, dar Satana și-a făcut și el lucrarea, astfel încât 
protestantismul s-a fărâmițat atât de mult.  Sunt toate aceste grupări adevărata biserică 
a lui Dumnezeu?  Cum ar putea fi așa, când între ele există mari deosebiri de vederi, de 
interpretare a Sfintelor Scripturi și de practică religioasă?  Este oare biserica adevărată a 
lui Dumnezeu în prezent doar o suprabiserică, o sinteză a tuturor acestora, sau este una 
adevărată și toate celelalte false, aflate în stare de încremenire în diferite stadii de 
acceptare a adevărului? 

 

 Nu este greu de descoperit adevărata biserică.  Așa cum a garantat Hristos, „cine caută 
găsește” (Mat 7,8).  Dacă studiem bine Sfânta Scriptură, constatăm că există șase 
caracteristici ale adevăratei biserici a Domnului Isus Hristos în aceste zile din urmă.  
Aceea care le întrunește pe toate este biserica adevărată, iar toate celelalte sunt 
apostaziate, formând Babilonul cel mare, conform denumirii din Apocalipsa 17,5.  Iată 
aceste șase caracteristici ale bisericii adevărate a lui Dumnezeu din zilele sfârșitului:   

 
(01) Crede și propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu în întregime.                                                                                                             
(02) Acceptă, trăiește și propovăduiește toate Cele Zece Porunci.                                                                                                                                   
(03) Îl înalță pe Domnul Isus Hristos ca unic Mântuitor din păcat și din moarte, precum și 
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Mare Preot în sanctuarul ceresc, singurul Mijlocitor între Tatăl și păcătoși.                                                                                                        
(04) Este născută la o dată profetică.                                                                                                               
(05) Are neapărat darul profetic.                                                                                                                                      
(06) Este universală, mondială. 

 Dezvoltarea pe larg a tuturor acestor puncte ar lua mult timp.  Mă voi mărgini la o 
documentare sumară.  Când este vorba despre Sfânta Scriptură, ne referim la Vechiul și 
la Noul Testament, fără nicio eliminare și fără nicio modificare, considerând toate cele 
66 de cărți inspirate, toate cele 1.180 de capitole și 31.102 versete.  Cele Zece Porunci, 
scrise în Exodul 20,1-17, trebuie acceptate fără nicio modificare, schimbare, eliminare 
sau adăugire.  Toate zece, așa cum au fost scrise de mâna lui Dumnezeu, inclusiv 
porunca a patra, care cere respectarea Sabatului zilei a șaptea, sâmbăta, ziua 
binecuvântată și sfințită de Dumnezeu la sfârșitul săptămânii creațiunii.   
 

 Născută la o dată profetică înseamnă ca biserica respectivă să fi avut ca punct de plecare 
momentul împlinirii unei profeții și să se fi dezvoltat în continuare.  Darul profetic este 
arătat în Apocalipsa 12,17 și 19,10 ca fiind un semn caracteristic al bisericii rămășiței, 
adică al bisericii adevărate din zilele premergătoare arătării pe nori a Domnului Isus 
Hristos.  Universală înseamnă să fie prezentă și să lucreze în întreaga lume. 

 

 Singura biserică descrisă exact prin aceste șase caracteristici este Biserica Adventistă de 
Ziua a Șaptea.  Ea este o biserică fidelă Sfintelor Scripturi și Celor Zece Porunci,     
acceptându-le în întregime și având ca zi de odihnă sfântă Sabatul zilei a șaptea.  S-a 
născut la sfârșitul celor două mii trei sute de zile profetice, ani calendaristici, din Daniel 
8,14, adică începând cu 22 octombrie 1844.  Această biserică a fost binecuvântată de 
Dumnezeu cu Spiritul Profetic în viața și lucrarea autoarei Ellen G. White, care a fost 
misionară timp de 2 ani în Europa și 9 ani în Australia, a primit o viziune profetică în 
decembrie 1844 și alte circa 2.000 timp de peste 70 de ani de activitate, în conformitate 
cu Ioel 2,28 și cu scrierile lui Pavel despre darul profetic.  Această biserică face o intensă 
lucrare misionară: de evanghelizare publică prin folosirea tuturor mijloacelor tehnice ale 
epocii contemporane și prin misionari care lucrează în diferite părți ale lumii.  

 

 Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își concentrează atenția, nădejdea și propovăduirea 
spre evenimentul cel mai măreț care va avea loc în curând și anume a doua venire în 
slavă a Domnului nostru Isus Hristos.  

 
(07) A șaptea cunoștință fundamentală                                                                                                                    

 

 Așa am ajuns să ne oprim la ultima stație a călătoriei noastre de cercetare, punându-ne 
ultima întrebare.  Mai întâi să ni le amintim pe cele precedente, cu privire la                                                                                                          

 
(01) existența lui Dumnezeu,                                                                                                                           
(02) rolul Sfintei Scripturi,                                                                                                                                                                                                         
(03) rolul Mântuitorului Isus Hristos,                                                                                                            



 
P

ag
e1

0
0

 

(04) rolul creștinismului,                                                                                                                              
(05) tragedia apostaziei creștinismului,                                                                                                                             
(06) rolul Reformațiunii.                                                                                                                             

 

 Acum ne întrebăm ce va urma, cum se va termina istoria pământului.  Există un 
deznodământ?  Se va schimba vreodată situația planetei noastre?  Ne vom întâlni 
vreodată cu Dumnezeu?  Există vreo speranță, sau continuăm așa în veci? 
 

 Dacă am parcurs tot drumul acesta, nu ne putem rătăci nici cu privire la viitor.  El este cu 
claritate arătat în Cuvântul lui Dumnezeu.  Și iată ce asigurare ne dă Spiritul Profetic: 
„Noi nu avem nimic de ce să ne temem în legătură cu viitorul, decât dacă vom uita calea 
pe care ne-a condus Domnul și învățătura Lui din istoria noastră trecută” (Life Sketches/ 
Schițe din viață, pagina 196).                                                                                                                
 

 În mileniul al doilea după creațiune, când omenirea ajunsese extrem de stricată și de 
rea, Dumnezeu a zis către Noe: „Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înainta Mea, 
fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul” 
(Gen 6,13).  Așa s-a pus capăt existenței acelei omeniri și pământul a fost blestemat 
pentru a treia oară.  Erau în viață numai opt ființe omenești, din care a rezultat o altă 
omenire, care în patru milenii și jumătate a ajuns la peste șapte miliarde de persoane.                                               
 

 În zilele noastre, starea lumii nu este deloc mai bună.  Oamenii continuă să-I întoarcă lui 
Dumnezeu spatele și să fie mândri de lucrul acesta.  Sabatul Domnului, împreună cu 
toată legea Sa, continuă să fie ignorat și disprețuit, iar majoritatea covârșitoare a 
bisericilor continuă rebeliunea împotriva planurilor lui Dumnezeu.  Evenimentele care 
au loc acum pe glob arată că ne apropiem de un deznodământ inevitabil, când 
Mântuitorul va zice din nou: „S-a sfârșit!”  Dar acum va fi chiar un sfârșit fără reluare.  
Protestantismul a eșuat și și-a negat misiunea, numele ajungând să fie doar formal și 
ironic: „Îți merge numele că trăiești, dar ești mort” (Apoc 3,1).  Parcă înțelegând 
inutilitatea sa de protestantism mort, el se întoarce cu pași rapizi către punctul de 
origine, spre mirarea și satisfacția fără margini a fiarei care s-a ridicat din mare (vezi 
Apocalipsa 13,1-10).                                                                                                                                       
 

 Singura biserică la care caracterizarea de protestantă se potrivește în prezent este 
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, care a încheiat procesul Reformațiunii.  Dumnezeu 
Își face lucrarea prin întreita solie îngerească, propovăduită de această biserică, pentru 
că evanghelia veșnică trebuie vestită pretutindeni, „oricărui neam, oricărei seminții, 
oricărei limbi și oricărui norod” (Apoc 14,6).  Anul 1844 a fost ultimul an profetic, când  
s-a încheiat cea mai lungă perioadă profetică, aceea de 2.300 de ani.  De atunci, timpul 
este elastic.  Încheierea istoriei nu mai depinde de cifre, ci de o lucrare care trebuie să  
fie terminată.  Făgăduința este că „Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ 
cuvântul Lui” (Rom 9,28).  Pe deplin și repede.  Și ce va urma?  Exact ce a zis Mântuitorul 
în Matei 24,14: „Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să 
slujească de mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârșitul.” 
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 Atunci va veni sfârșitul.  Un sfârșit care nu trebuie să ne sperie, ci să ne bucure, pentru 
că este sfârșitul răului, crimelor, războaielor, bolilor și morții.  Sfârșit pentru un nou 
început, al veșniciei glorioase și fericite pentru copiii lui Dumnezeu.  Un dublu seceriș 
urmează să aibă loc:                                  
 
(01) secerișul ogorului lui Dumnezeu, pentru adunarea grâului în grânarul Său (vezi 
Apocalipsa 14,16; Matei 13,30);                                                                                                                             
 
(02) culegerea strugurilor lumii vinovate și aruncarea lor în „teascul cel mare al mâniei 
lui Dumnezeu” (Apoc 14,18-20; cuvintele citate sunt din versetul 19; vezi și Matei 13,40-
42).    
 

 Trei factori de proporții mondiale indică apropierea cu pași repezi a sfârșitului lumii 
acesteia răzvrătite:                                                                                                                                                                          

 
(01) starea de stricăciune a lumii, ajunsă la culme, ca înainte de potop și mai rău;                                                                                                                        
(02) dominația mondială a papalității, care își subordonează toate celelalte biserici și 
religii, formând un front comun împotriva adevăraților slujitori ai lui Dumnezeu;                                                                                                                                                                 
(03) încheierea lucrării de vestire a evangheliei veșnice.  
 
Toate aceste semne sunt vizibile și au devenit realități care anunță fără putință de 
îndoială momentul încheierii acestei istorii întunecate.  Să ne speriem?  În niciun caz, ci 
trebuie să facem cum a zis Domnul Isus Hristos: „Când vor începe să se întâmple aceste 
lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se 
apropie” (Luca 21,28). 
 

 Mântuitorul are gânduri mari pentru noi.  El a făgăduit: „Să nu vi se tulbure inima.  Aveți 
credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine.  În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri.  
Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus.  Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.  Și, după ce Mă voi duce 
și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să 
fiți și voi” (Ioan 14,1-3).  Mă voi întoarce.  Așa a zis El și în rugăciunea Sa de Mare Preot: 
„Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu să fie împreună cu Mine și aceia, pe care Mi i-ai dat 
Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de 
întemeierea lumii” (Ioan 17,24).   

 

 Aceasta este nădejdea noastră creștină: „. . . așteptând fericita noastră nădejde și 
arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13).  Biblia se 
încheie cu un splendid dialog.  Isus zice: „Da, Eu vin curând.”  Și noi răspundem: „Amin!  
Vino, Doamne Isuse!”  (Apoc 22,20)                                                                                                                                                                       

 
*  *  *  *                                                                                                     
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Cântarea de deschidere, 354: „Într-aripat în mine” 
 
Cântarea de închidere, 20: „Slavă, slavă!”   
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 „CERURILE SPUN SLAVA LUI DUMNEZEU” (I)  

 Cuvintele acestea sunt luate din Psalmul 19, un psalm al împăratului David, omul după 
inima lui Dumnezeu.  Cele paisprezece versete se împart exact în două secțiuni și 
anume:                                                     

(01) versetele 1-6, în care sunt descrise în limbaj poetic peisaje astronomice, care ne 
îndreaptă către marele Artist Creator;                                                                                                                                                

(02) versetele 7-14, care se ocupă de Legea lui Dumnezeu, lege desăvârșită, sursă 
inepuizbilă de înțelepciune și îndrumare în viață. 

 Dumnezeu este descoperit atât în legea naturii, cât și în Legea Morală.  Iată versetele 
care se referă la aștri: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește 
lucrarea mâinilor Lui.  O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia 
despre el.  Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul 
lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii” (1-4).  
 

 Meditația noastră asupra acestui text este îmbogățită în mod considerabil, dacă luăm 
aminte la versurile următoare, scrise de un poet neidentificat; puteți vedea că primele 
versete ale Psalmului 19 sunt cântate cu măiestrie:                     

„Te laud, Creatorul meu,                                                                                                                                                   
din slăvi de sus, eterne,                                                                                                                                       
de unde-al păcii har mereu                                                                                                                                   
în suflet mi se cerne!                                                                                                                                                

Pe Tine ceruri Te slăvesc,                                                                                                                                                 
și aștri-n lungă cale                                                                                                                                             
de mii și mii de ani                                                                                                                                   
vestesc lucrarea mâinii Tale.                                                                                                                      

Aceasta fără de cuvânt                                                                                                                                         
sau glas ce se rostește,                                                                                                                                           
dar care-ntregului pământ                                                                                                                          
de slava Ta vorbește.                                                                                                                                                        

Când ciripiri se-aud de zor                                                                                                                                
sau glas de pârâiașuri,                                                                                                                               
când freamătele prins-au zbor                                                                                                                                                                                                                              
din nou peste imașuri,                                                                                                                                     

când raza-n soare tremurând                                                                                                                   
umbrește mica floare,                                                                                                                                          
sau când auzi umilu-mi gând                                                                                                                             
și-a inimii chemare,                                                                                                                                                  
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atunci spre ceruri glas ridic                                                                                                                                       
și cânt de bucurie!                                                                                                                                           
Ca Tine nu găsesc nimic                                                                                                                                                           
mai bun, mai scump să-mi fie!                                                                                                                                           

Te laud, Creatorul meu,                                                                                                                                        
ce porți întreaga lume!                                                                                                                                   
Tu lângă mine ești mereu                                                                                                                                         
și mă cunoști pe nume.”   

 Prima dată se vorbește despre aștri în Geneza 1,14-18: „Dumnezeu a făcut cei doi mari 
luminători și anume: luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel 
mai mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele” (versetul 16).  În urmă cu șase mii 
de ani, Dumnezeu a creat sistemul solar, din care face parte și planeta noastră.  Orice alt 
sistem din univers a avut timpul său de creare.  Au existat ființe inteligente, îngerii, cu 
mult înainte de facerea lumii noastre, iar ei chiar s-au bucurat de noua creațiune:                             
„. . . atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui 
Dumnezeu scoteau strigăte de veselie” (Iov 38,7).  În textul acesta, termenul „stele” este 
folosit în mod metaforic, cu referire la îngerii Domnului, nu la aștrii bolții cerești. 
 

 Stelele amintite în capitolul despre facerea lumii noastre nu puteau fi stelele propriu-
zise, care sunt sori și care formează constelații, ci planetele celelalte ale sistemului 
nostru solar, precum Venus, Marte, Saturn, Jupiter etc.  Acestea sunt văzute de ochiul 
liber al celui neinformat ca niște stele printre celelalte.  Biblia a fost scrisă pentru toată 
omenirea din toate timpurile.  În această privință și în multe altele, ea este o carte unică.  
Gândiți-vă că nu a fost rezervată pentru o categorie de oameni, ci scrisă pentru toți, 
indiferent de cunoștințele lor.  Ca să fie citită de orice generație.  De aceea, limbajul 
folosit de Moise este simplu, accesibil tuturor, în toate timpurile.   
 

 Cea dintâi solie îngerească îi cheamă pe oameni înapoi la Creator: „Temeți-vă de 
Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut 
cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”  (Apoc 14,7).  Toți locuitorii pământului 
sunt invitați să se închine la Creator, să se teamă de El și să-I dea slavă.   
 

 Dar ce este adevărata închinare?  Ea nu este un simplu gest trupesc, ci o reală apropiere 
de Dumnezeu, exprimată prin:                                                                                                                                      

(01) atitudine reverențioasă;                                                                                                                    
(02) devotament nelimitat;                                                                                                                               
(03) ascultare necondiționată;                                                                                                                      
(04) servire voioasă.                          

 În contextul acestei închinări, oamenii trebuie să-și însușească limbajul cerurilor și să 
spună și ei slava lui Dumnezeu, așa cum o spun cerurile.  Acesta este mesajul primordial 
al Psalmului 19: „‚Natura și revelația mărturisesc deopotrivă despre iubirea lui 
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Dumnezeu’ (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 9).  Această afirmație ar putea 
foarte bine să fie motto-ul Psalmului 19.  Psalmul este probabil cel mai bine cunoscut și 
cel mai popular dintre psalmii despre natură.  El este o meditație reconfortantă despre 
descoperirea de Sine a lui Dumnezeu în lumea naturii și în legea Sa.”  (Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 3, 
pagina 675)     
 

 Capitolul 40 al cărții profetului Isaia este prin excelență un capitol care subliniază 
puterea creatoare a Domnului Dumnezeu.  Iată două pasaje din acest capitol, care 
vorbesc așa: „Cine a măsurat apele cu mâna lui?  Cine a măsurat cerurile cu palma și a 
strâns țărâna pământului într-o treime de măsură?  Cine a cântărit munții cu cântarul și 
dealurile cu cumpăna?”  (Versetul 12).  „Ridicați-vă ochii în sus și priviți!  Cine a făcut 
aceste lucruri?  Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor?  El le cheamă pe 
toate pe nume; așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește” (versetul 26).   
 

 Aceste două versete scot în evidență adevăruri esențiale în legătură cu originea tuturor 
lucrurilor:                                                                                                                                                                            

- Toate lucrurile din univers conduc la concluzia că există un Creator, care le-a adus la 
existență.                                                                                                                                                                

- Totul presupune un plan, un calcul, precizie, ordine, siguranță, putere infinită, 
înțelepciune, atotștiință, inventivitate, grijă iubitoare.                                                                                                                               

- Lucrurile create sunt și păstrate în locurile lor și răspund cu supunere totală la 
comenzile Creatorului.                                                                                                                                        

- Nu există absolut nicio greșeală, nicio lipsă, nicio confuzie în tot ce a fost adus la 
existență.                                                                                                                                                                

- Numele Creatorului nu este amintit în aceste versete, dar sunt puse cinci întrebări în 
care pronumele interogativ „Cine” conduce în mod inevitabil către Dumnezeu.                                             

- În loc să fie folosit numele Creatorului, este făcută o descriere a atributelor Sale 
eterne.                                                                                                                                                                   

- Deși sunt cuvinte scrise de profetul Isaia prin inspirație, Dumnezeu este Cel care pune 
întrebările și care Se exprimă așa.                                                                                                                  

- Scopul pentru care Dumnezeu li Se adresează în felul acesta muritorilor este de a-i face 
atenți la nimicnicia lor și la atotputernicia și atotștiința Sa.                                                                           

- Dumnezeu nu urmărește umilirea indivizilor cărora le vorbește, ci trezirea lor din 
inconștiență, idolatrie și necredință.  

 Cel mai simplu lucru este să crezi într-un Dumnezeu viu, atotputernic, atotștiutor, etern, 
iubitor.  Să-L accepți în minte, în inimă, în viață și să umbli cu El neîncetat.  Aceasta este 
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calea logică, sănătoasă, da, științifică.  E calea fericirii și nu numai aici, câțiva ani, ci în 
vecii vecilor.  Altfel se ajunge la nimic.  La nimic.  La dispariție pe veci.  Alegeți și 
dumneavoastră! 
 

 Aveți în mână un telefon celular (portativ, mobil, handy) numit „smart phone” sau altfel.  
E extrem de complicat: în el aveți telefon, aparat de fotografiat, de înregistrat video, 
calculator, posibilitatea citirii și auzirii de știri și multe alte funcții.  Cât timp a luat 
producerea acelui obiect?  Cât să ia, se fac în serie, rapid, poate sute pe oră.  Nu așa: au 
trecut mii de ani de adunare de cunoștințe, de căutare, cercetare, înaintare, cheltuieli 
imense, munca a milioane de oameni și investiții de foarte multe inteligențe, ca să se 
ajungă la acest nivel de dezvoltare științifică și tehnică, la posibilitatea fabricării unui 
astfel de aparat pe care-l duceți în buzunar.  Dar el nu se înmulțește, nu se repară 
singur; e inferior oricărei viețuitoare: melc, meduză, pește, delfin, pasăre, elefant!  Sau 
om!!!  Însă telefonul a ajuns să existe așa cum am arătat, iar toate aceste ființe s-au 
făcut singure, au apărut la întâmplare: așa că e greu, ba e absurd să fii ateu? 
 

 Și ce este credința?  Este exact ce ne spune Biblia că este: „Și credința este o încredere 
neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se 
văd” (Evr 11,1).  Credința în Dumnezeu.  Iată gânduri sublime despre existența lui 
Dumnezeu, exprimate în Spiritul Profetic: „Dumnezeu a existat întotdeauna.  El este 
marele EU SUNT.  Psalmistul declară: ‚Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se 
fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu!’  El este Cel înalt 
și măreț care ocupă eternitatea.  ‚Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb’, declară El.  La El 
nu există nici schimbare, nici umbră de mutare.  El este ‚același ieri și azi și în veci.’  El 
este infinit și omniprezent.  Nu există cuvinte ale noastre care să poată descrie 
grandoarea și maiestatea Sa.”  (Medical Ministry/Lucrarea medicală, pagina 92)  
  

 Și care sunt dovezile existenței Sale?  Păstrăm ecoul întrebării: „Cine a făcut aceste 
lucruri?”  Nu suntem lăsați să ne chinuim în căutarea de dovezi: „Dovada reală a unui 
Dumnezeu viu nu este numai în teorie; este în convingerea pe care Dumnezeu a scris-o 
în inimile noastre, luminată și explicată prin cuvântul Său.  Este în puterea cea vie din 
lucrările create de El, văzute de ochiul pe care l-a luminat Duhul Sfânt.  Aceia care Îl 
judecă pe Dumnezeu din lucrarea mâinilor Sale și nu din presupunerile oamenilor mari, 
văd prezența Sa în orice.  Ei contemplă zâmbetul Său în lumina veselă a soarelui și 
iubirea Sa și grija Sa pentru om în câmpurile bogate toamna.  Chiar podoabele 
pământului, iarba de un verde viu, grațioasele flori de orice nuanță, copacii falnici și 
variați ai pădurii, pârâul jucăuș, râul nobil, lacul liniștit, depun mărturie despre grija 
gingașă, părintească a lui Dumnezeu și despre dorința Sa de a-i face pe copiii Săi fericiți.”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 8, pagina 325)  
 

 O poezie scrisă de un autor adventist și premiată pe la începutul anilor 1950, cu titlul 
„Iubirea”, începe astfel: „Dumnezeu din slavă toarnă focul sacru peste fire / Și din 
fiecare rază țâșnesc valuri de iubire. / Fiecare fir de iarbă, fiecare fir de floare, / Despre 
marea Lui iubire ne țin câte-o cuvântare.”  Natura vorbește despre Dumnezeu, așa cum 
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a constatat și apostolul Pavel: „Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este 
descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.  În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, 
puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu 
băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.  Așa că nu se pot dezvinovăți” (Rom 
1,19.20).   
  

 A fost citată o propoziție din primul capitol al cărții Steps to Christ/Calea către Hristos; 
iată aici paragraful întreg: „Natura și revelația mărturisesc deopotrivă despre iubirea lui 
Dumnezeu.  Tatăl nostru din ceruri este sursa de viață, de înțelepciune și de bucurie.  
Priviți la minunatele și frumoasele lucruri ale naturii.  Gândiți-vă la minunata lor 
adaptare la nevoile și fericirea, nu numai a omului, ci a tuturor făpturilor vii.  Lumina 
soarelui și ploaia, care înveselesc și împrospătează pământul, dealurile și mările și 
câmpiile, toate ne vorbesc despre iubirea Creatorului.  Dumnezeu este Cel care satisface 
nevoile zilnice ale tuturor făpturilor Sale.  În frumoasele cuvinte ale psalmistului: ‚Ochii 
tuturor nădăjduiesc în Tine și Tu le dai hrana la vreme.  Îți deschizi mâna și saturi după 
dorință tot ce are viață’ (Ps 145,15.16)” (pagina 9).   
   

 Din nefericire și în mod ciudat, aștrii nu i-au condus întotdeauna pe oameni către 
Dumnezeu, cum ar fi fost normal să fie, ci mulți pământeni i-au privit în scopuri inspirate 
de marele amăgitor.  Iată ce practici au rezultat:                                                                                                                                        

- Închinarea la stele: Iosia „i-a izgonit . . . pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, 
lunii, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor” (2 Împ 23,5).  Apostolul Pavel a notat 
următoarea constatare despre cultul lumii păgâne: „. . . au slujit și s-au închinat făpturii 
în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci!  Amin!”  (Rom 1,25).  Ba chiar 
israeliții au făcut așa, precum am văzut și cum a zis Ștefan în cuvântarea sa în Sinedriu, 
citând reproșul divin: „Ați purtat cortul lui Moloh și chipul stelei zeului Remfan, chipurile 
acelea, pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor!”  (Fapte 7,43).  În ciuda faptului că 
Dumnezeu le dăduse această avertizare: „Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, 
ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii 
târât să te închini înaintea lor și să le slujești; căci acestea sunt lucruri pe care Domnul, 
Dumnezeul tău, le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul 
întreg” (Deut 4,19).                                                                                            

- Practici oculte bazate pe citirea în stele: printre cei ce practicau spiritismul în Babilon 
erau și „cititorii în stele” (vezi Daniel 2,2.10.27).  Citirea în stele se practică și astăzi și e 
promovată prin ziare.  Se încearcă astfel să se determine caracterul oamenilor după 
zodia în care s-au născut și să se afle viitorul lor.   

 Iată și avantaje obținute prin observarea adecvată a aștrilor:                                                                                                                                         

- Orientare: din cele mai vechi timpuri, navigatorii s-au condus după stele.  Așa i-a dus și 
Dumnezeu pe magi la locul unde Se afla „Împăratul de curând născut al iudeilor”, Isus 
(Mat 2,1-12).  Steaua aceea era un grup de îngeri, dar acesta era limbajul cunoscut de ei.                                                       
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- Înțelepciune: observarea corpurilor cerești a devenit o știință vastă și complexă, 
astronomia.                                                                                                                                                         

- Discernere a contrastului dintre nemărginirea divină și mărginirea omului: Dumnezeu 
i-a dat lui Avraam o făgăduință: „Și, după ce l-a dus afară, i-a zis: ‚Uită-te spre cer și 
numără stelele, dacă poți să le numeri.’  Și i-a zis: ‚Așa va fi sămânța ta’” (Gen 15,5).  În 
schimb, despre Dumnezeu se spune: „El socotește numărul stelelor și le dă nume la 
toate” (Ps 147,4).  Omul nu poate număra stelele, deși încearcă; Dumnezeu le cunoaște 
pe toate, le numără și le dă nume.             

- Smerenie: „Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai 
făcut, îmi zic: ‚Ce este omul, ca să Te gândești la el?  Și fiul omului, ca să-l bagi în 
seamă?’”  (Ps 8,3.4).  Vastitatea cerului înstelat, în contrast cu câteva kilograme de 
țărână numite „om”, ne copleșește!   

- Admirație (Elifaz din Teman către Iov): „Nu este Dumnezeu sus în ceruri?  Privește 
vârful stelelor, ce înalt este!”  (Iov 22,12).  „Poruncește soarelui și soarele nu mai răsare 
și ține stelele sub pecetea Lui.  Numai El întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării.  El a 
făcut Ursa Mare, Luceafărul de Seară și Ralițele și stelele din ținuturile de miazăzi.  El 
face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr” (Iov 9,7-10).  „El a făcut Cloșca cu 
Pui și Orionul” (Amos 5,8).    

 Prin urmare, toate lucrurile create ne învață că „este un singur Dumnezeu și Tată al 
tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți” (Efes 4,6).  
Cerurile spun slava lui Dumnezeu: aceasta este simfonia macrocosmosului, care se 
prelungește la infinit până la cele mai mici dimensiuni ale microcosmosului, pentru că 
fiecare moleculă, atom sau electron strigă cu putere că au fost produse de un Creator 
înțelept și atotputernic, căruia Îi dau slavă.  Cerurile colosale și cele infinitezimale – 
toate Îi aduc slavă lui Dumnezeu!       
 

 Așa cum a istorisit Domnul Isus Hristos în Matei 13,24-30, cu explicații în versetele 36-
43, un gospodar a semănat sămânță bună în țarina lui, dar când sămânța a răsărit s-a 
constatat că există și neghină printre boabele semănate.  Lucrătorii s-au mirat de unde 
este, dar gospodarul nu avea nicio îndoială cu privire la ce se întâmplase; el a zis: „Un 
vrăjmaș a făcut lucrul acesta” (versetul 28).    
 

 Mulți se miră de toate nenorocirile care au loc pe fața pământului și stau în cumpănă cu 
privire la aprecierea caracterului lui Dumnezeu.  Ei nu înțeleg cum un Dumnezeu iubitor 
face astfel de lucruri sau le permite.  Dar ei nu știu sau se fac că nu știu că „un vrăjmaș 
face lucrurile acestea”.  Biblia demască existența răului și a autorului răului, Satana.  Nu 
numai Dumnezeul cel bun și drept există, care a creat toate lucrurile și a făcut sacrificiul 
suprem pentru salvarea păcătoșilor, ci există și altcineva: vrăjmașul, care a făcut război 
în cer și care îl continuă pe pământ.  Dar, în curând, „Dumnezeu va face dreptate aleșilor 
Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei” (Luca 18,7).   
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 Trebuie să privim înapoi la creațiunea trecutului și înainte la creațiunea viitorului, pentru 
a-L descoperi pe acel „Cineva” care este Autorul etern al tuturor lucrurilor.  Și atunci nu 
ne va apăsa spectacolul negativ al relelor ce abundă acum pe planeta aceasta răzvrătită: 
„Lucrurile din natură la care privim astăzi ne dau doar o slabă idee despre frumusețea și 
slava Edenului.  Totuși, mult din ce este frumos rămâne.  Natura mărturisește că Cineva 
infinit în putere, mare în bunătate, milă și iubire, a creat pământul și l-a umplut cu viață 
și veselie.  Chiar în starea lor vătămată, toate lucrurile descoperă lucrarea mâinilor 
marelui Maestru Artist.  Cu toate că păcatul a deteriorat forma și frumusețea lucrurilor 
naturii, cu toate că pe ele se pot vedea urmele lucrării prințului puterii văzduhului, totuși 
ele încă vorbesc despre Dumnezeu.  În mărăcini, scaeți, spini, neghină, putem citi legea 
condamnării; însă, din frumusețea lucrurilor naturale și din minunata lor adaptare la 
nevoile și fericirea noastră, noi putem învăța că Dumnezeu încă ne iubește, că mila Sa se 
manifestă încă față de lume.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, 
volumul 8, paginile 256-257)  
 

 Versetul 1 din Psalmul 19 este comentat astfel: „Cerurile.  Cerurile materiale așa cum 
apar ochilor noștri – regiunea soarelui, a lunii și a stelelor. . . .  Slavă.  Înțelepciune, 
putere, îndemânare, mărinimie – lucrurile care constituie slava lui Dumnezeu.  O privire 
cu ochiul liber la cerul deschis este suficientă ca să imprime în privitor un simțământ al 
slavei lui Dumnezeu.  Cu cât mai mare este acea descoperire când cerurile sunt 
cercetate cu telescoapele moderne foarte puternice.”  (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 3, pagina 675)  
 

 „Cerurile spun slava lui Dumnezeu.”  Ce este această slavă?  Repetăm definiția dată de 
comentariul citat: „Slavă.  Înțelepciune, putere, îndemânare, mărinimie – lucrurile care 
constituie slava lui Dumnezeu.  O privire cu ochiul liber la cerul deschis este suficientă ca 
să imprime în privitor un simțământ al slavei lui Dumnezeu.”       
 

 Slavă este ce i-a explicat Domnul Însuși lui Moise, când acesta a cerut: „Arată-mi slava 
Ta!”  (Exod 33,18).  Domnul putea să-i răspundă: „Privește cerurile și fii atent la glasul 
lor, ele spun slava Mea și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Mele.”  Știa Moise 
lucrul acesta, dar el dorea mai mult și atunci Domnul i-a spus mai mult.  I-a zis așa: „Iată 
un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă.  Și, când va trece slava Mea, te voi pune în 
crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna Mea, până voi trece” (versetele 21 și 22).  Și   
i-a spus slava Lui, mai mult decât o spun cerurile; era glasul Lui sonor pe care l-a auzit: 
„Domnul S-a pogorât într-un nor, a stătut acolo lângă el și a rostit numele Domnului.  Și 
Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: ‚Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin 
de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține 
dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, 
dar nu-l socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fărădelegea părinților în 
copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam’” (34,5-7).     
 

 „Cerurile spun slava lui Dumnezeu” (Ps 19,1).  Cerurile.  Primul dintre cele 31.102 
versete ale Bibliei sună așa: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” (Gen 
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1,1).  Cerurile.  „Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele, pe care le-ai 
făcut . . .” (Ps 8,3).  Cerurile.  „Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna 
pământului într-o treime de măsură?”  (Isa 40,12).  Cerurile.  Care ceruri?  Câte ceruri 
sunt?  Unii vorbesc despre al șaptelea cer sau despre al nouălea cer.  Nu știu de unde au 
luat această numărătoare, dar în Biblie se vorbește, în mod concret, despre trei ceruri:                                                                                                                                                                      

(01) Primul cer – cerul atmosferic: „Dumnezeu a zis: ‚Să fie o întindere între ape și ea să 
despartă apele de ape.’  . . .  Dumnezeu a numit întinderea cer” (Gen 1,6.8).  „Dumnezeu 
a zis: ‚Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe 
întinderea cerului’” (versetul 20).  „Și dimineața ziceți: ‚Astăzi are să fie furtună, căci 
cerul este roș-posomorât.’  Fățarnicilor, fața cerului știți s-o deosebiți și semnele 
vremurilor nu le puteți deosebi?”  (Mat 16,3).  Acesta este primul cer, atmosfera din 
jurul pământului, unde zboară păsările, unde bate vântul și se produc furtuni, care sunt 
mișcări violente ale aerului.                                                                                                                             

(02) Al treilea cer – paradisul: „Cunosc un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a 
fost răpit până în al treilea cer . . . .  Și știu că omul acesta . . . a fost răpit în rai” (2 Cor 
12,2-4).  Aici, cerul = raiul.  Al treilea cer este locul unde se află tronul lui Dumnezeu:      
„. . . căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ” (Ecl 5,2).   

 (03) Al doilea cer – spațiul interplanetar.  Dacă am identificat din Scripturi primul cer și 
al treilea cer, al doilea trebuie să fie între ele, între atmosfera pământului și locul de 
unde Dumnezeu guvernează universul. „. . . căci Domnul făgăduise că-l va înmulți pe 
Israel ca stelele cerului” (1 Cron 27,23).  Aceasta este întinderea colosală de univers 
unde plutesc și se mișcă „corpurile cerești”.  Repet o frază preluată din comentariul citat 
mai înainte: „Cerurile.  Cerurile materiale așa cum apar ochilor noștri – regiunea 
soarelui, a lunii și a stelelor.”         

 Trei ceruri, dar în forma cea mai simplă, cea mai simplificată, pentru că Biblia vorbește 
despre multe ceruri:                                                                                                                                                                         

- „Tatăl nostru, care ești în ceruri” (Mat 6,9).                                                                                                    

- „Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile” 
(Prov 3,19).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- „Ascultați, ceruri, și ia aminte, pământule, căci Domnul vorbește” (Isa 1,2).                                           

- „Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și 
tot ce cuprinde el” (Deut 10,14).                                                  

- „Dar ce!  Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ?  Iată că cerurile și cerurile 
cerurilor nu pot să Te cuprindă; cu cât mai puțin casa aceasta, pe care Ți-am zidit-o eu!”  
(1 Împ 8,27)  

 Prin urmare?  Cer, ceruri, cerurile cerurilor.  Vorbire poetică.  Este vorba despre univers, 
vast și dincolo de orice percepție a imaginației noastre.  Totul a fost creat de Dumnezeu 
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la timpul cuvenit, totul Îi aparține Lui.  Și cine suntem noi?  Făpturile Sale umile, 
păcătoase, în nevoie de har mântuitor.  Dar acest har ne-a fost dat din belșug: „Și noi 
toți am primit din plinătatea Lui și har după har” (Ioan 1,16).  Oricât de mari sunt 
„cerurile și cerurile cerurilor”, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu este mai mare, 
pentru că Fiul Lui S-a întrupat și a murit pentru răscumpărarea noastră din păcat și din 
moarte.  
 

 Când eram elev în școala primară, ni se spunea la geografie că orizont sau zare este locul 
unde ni se pare că cerul se unește cu pământul, ceea ce este o iluzie, pentru că, 
mergând acolo, orizontul se mută mereu, și astfel cerul nu se întâlnește niciodată cu 
pământul.  Geografic așa este, dar cerul se poate uni cu pământul în alt sens: în sensul 
recunoașterii existenței Creatorului și al proslăvirii împreună a puterii, măreției și iubirii 
Sale.  În cartea finală a Bibliei, avem un astfel de ansamblu coral universal, pornind de la 
un grup mic și mărindu-se treptat, până când atinge proporțiile unei simfonii generale:                                                                                                                                   

- Faza întâi, douăzeci și opt de ființe recunoscătoare: „Când a luat cartea, cele patru 
făpturi vii și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, 
având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile 
sfinților.  Și cântau o cântare nouă și ziceau: ‚Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi 
pecețile; căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, 
oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.  Ai făcut din 
ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ!’”  (Apoc 
5,8-10)                                                                                                                                                                                                           

- Faza a doua, nenumărați îngeri: „M-am uitat, și, împrejurul scaunului de domnie, în 
jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri.  Numărul lor era de 
zece mii de ori zece mii și mii de mii.  Ei ziceau cu glas tare: ‚Vrednic este Mielul, care a 
fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și 
lauda!’”  (Versetele 11 și 12)                                                                                                                                     

- Faza a treia, oricine: „Și pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe 
mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: ‚A Celui ce șade pe scaunul de 
domnie și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!’”  (Versetul 
13)             

 Auziți și glasurile tuturor mântuiților, aflați la marea de sticlă amestecată cu foc: „După 
aceea, m-am uitat, și iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din 
orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare 
înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de 
finic în mâini; și strigau cu glas tare și ziceau: ‚Mântuirea este a Dumnezeului nostru, 
care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!’”  (Apoc 7,9.10) 
 

 Oricât de frumos ar spune cerurile slava lui Dumnezeu, ar fi trist ca tocmai oamenii, 
făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să nu o facă.  Cei bine intenționați și 
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luminați ascultă această proclamare rostită de ceruri și o extind și ei mai departe.  Așa 
sunt încurajați să facă:                                                                             

- „Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii 
noastre.  Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!  
Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai pe sus de toți 
dumnezeii.  El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui.  A 
Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul.  Veniți să ne închinăm și să 
ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!  Căci El este 
Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma, pe care o povățuiește mâna 
Lui!  O!  De ați asculta azi glasul Lui!”  (Ps 95,1-7)                                                                                                                                                       

- „Cântați Domnului o cântare nouă!  Cântați Domnului, toți locuitorii pământului!  
Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui!  Povestiți 
printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!  Căci Domnul este mare 
și foarte vrednic de laudă.  El este mai de temut decât toți dumnezeii.  Căci toți 
dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile” (Ps 96,1-5). 

-  „Frumos este să-L lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău, Preaînalte, să vestim 
dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu zece coarde și cu 
alăuta, în sunetele arfei.  Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de 
veselie când văd lucrarea mâinilor Tale.  Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât 
de adânci sunt gândurile Tale!”  (Ps 92,1-5) 

 Rețineți ideile de bază din psalmii aceștia, din aceste chemări la proslăvirea voioasă a 
Atotputernicului: El este Stânca mântuirii noastre; El este un Dumnezeu și un Împărat 
mare; El a făcut toate lucrurile – marea, uscatul, adâncimile pământului, vârfurile 
munților, ne-a făcut pe noi; El este Dumnezeul nostru; suntem chemați să vestim din zi 
în zi mântuirea Lui, să povestim printre neamuri slava Lui și minunile Lui; să vestim 
bunătatea Lui și credincioșia Lui zi și noapte. 
 

 Privirea credinței va fi în curând înlocuită cu privirea contemplativă la Cel care ne-a iubit 
atât de mult, încât Și-a dat viața ca să ne răscumpere din acest veac rău.  Apostolul Pavel 
a lăsat în urmă asigurări extrem de încurajatoare:                                                                                      
 
- „Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu 
slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi.  De asemenea, și firea așteaptă cu 
o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu” (Rom 8,18.19).                                                           
 
- „Și, după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul Celui 
ceresc” (1 Cor 15,49).                                                                                                                                            
 
- „Căci cunoaștem în parte și proorocim în parte, dar, când va veni ce este desăvârșit, 
acest ‚în parte’ se va sfârși. . . .  Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar 
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atunci vom vedea față în față.  Acum, cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, 
așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin” (1 Cor 13,9.10.12).                                                                         
 
- „De acum, mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ‚ziua aceea’, 
Domnul, Judecătorul cel drept.  Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea 
Lui” (2 Tim 4,8).    
 

 În Apocalipsa 3,20, citim binecunoscutele cuvinte ale lui Isus: „Iată, Eu stau la ușă și bat.  
Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu Mine.”  
Am putea gândi că nimeni nu este la ușă, dar ar fi o amăgire.  Cineva este acolo, bate și 
vorbește, adică apelează să I se deschidă.  Îi deschidem și avem părtășie cu El pe veci.  
Cei care cred în nimeni – niciun Dumnezeu, niciun Creator, niciun Mântuitor, niciun Duh 
Sfânt, – vor vedea în cele din urmă că s-au înșelat amarnic, atunci când nu se mai poate 
face nimic.  Acum este momentul când să exercităm credința, să o consolidăm și să o 
menținem până la sfârșit, aducând în permanență laude Creatorului nostru minunat.  
Amin!  

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 17: „Doamne sfinte, Te mărim!”       

Cântarea de închidere, 22: „Măriţi pe Domnul!”   
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„CERURILE SPUN SLAVA LUI DUMNEZEU” (II)  

 Din Psalmul 19,1, aflăm că „cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește 
lucrarea mâinilor Lui”.  La acest anunț, Mântuitorul ar adăuga: „Cine are urechi de auzit, 
să audă!”  (Mat 13,9).  Urechea trebuie formată, inima acordată, viața armonizată cu 
principiile divine, pentru a auzi această „spunere”, această „vestire” din partea cerurilor.  
Dar și ochii pot participa.  De aceea, profetul Isaia zice: „Ridicați-vă ochii în sus și priviți!  
Cine a făcut aceste lucruri?”  (Isa 40,26).  Ce avem aici: o chemare, o invitație, un sfat, un 
îndemn, sau o poruncă?  Poate fiecare dintre acestea.  În Psalmul 14,1, citim însă: 
„Nebunul zice în inima lui: ‚Nu este Dumnezeu!’  S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu 
este niciunul care să facă binele.”  Ne permitem să facem următoarele observații pe 
baza acestui verset:                                                                                                                                           

- Negarea existenței lui Dumnezeu este o nebunie.                                                                                     

- Nu noi spunem lucrul acesta, ci a spus-o David, o spune Cuvântul lui Dumnezeu, o 
spune Dumnezeu Însuși, care l-a inspirat să scrie așa.                                                                                            

- Poziția aceasta a necredinței nu este doar o chestiune de orientare democratică, un 
drept al omului, ci este stricăciune, adică stricăciune în sine și prin rezultatele ei.  Și nu 
există scuză pentru necredință, așa cum zice Pavel: „În adevăr, însușirile nevăzute ale 
Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumnii, când te 
uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.  Așa că nu se pot dezvinovăți” 
(Rom 1,20).  Necredincioșii nu se pot dezvinovăți, pentru că însușirile lui Dumnezeu, 
puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurit – sunt proclamate de ceruri, care 
sunt la dispoziția tuturor oamenilor.       

 Sunt binevenite aici versurile/cântare compuse de Leleu Niculae:  
                                                                                                                        
„Priveşte-n jurul tău  
și-L vezi pe Dumnezeu,  
în tot ce a creat  
și nouă ne-a lăsat.  
 
Refren: De-aceea noi cu plăcere,  
Îi aducem mulţumire  
și vrem, pentru-a Sa mărire,  
în veci toţi să-I cântăm.  
 
În stele ce lucesc  
și raze ce-ncălzesc,  
în ploaie şi în nor,  
Îl văd pe Creator.  
 
În stânca de granit,  
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în bradul înverzit,  
în râu curgând mereu,  
Îl văd pe Dumnezeu.  
 
În pomii ce rodesc,  
în flori ce înfloresc,  
în Cartea Domnului,  
Eu văd mărirea Lui.”  
 

 Exuberant și pios, psalmistul exclamă: „Te laud că sunt o făptură așa de minunată.  
Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”  (Ps 139,14).  
Printre multe altele, următoarele două texte confirmă crearea directă a omului și exclud 
cu desăvârșire ideea unei evoluții lente a organismelor vii, de la cele unicelulare la om:                                                                                            

 
- „Mâinile Tale m-au făcut și m-au întocmit” (Ps 119,73).                                                                           
 
- „Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime” (Iov 10,8), adică 
da capo al fine.   
  

 Poate Dumnezeu să facă așa ceva?  Fără cea mai mică îndoială, „căci El zice și se face.”  
De unde provin aceste cuvinte?  Din Psalmul 33,6.9: „Cerurile au fost făcute prin 
cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. . . .  Căci El zice și se face; 
poruncește și ce poruncește ia ființă.”  Iată alte texte care exprimă această capacitate 
suverană a Atotputernicului: „El, adică (Avraam), este tatăl nostru înaintea lui 
Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca 
și cum ar fi” (Rom 4,17).  „Mâna Mea a întemeiat pământul și dreapta Mea a întins 
cerurile: cum le-am chemat, s-au și înfățișat îndată” (Isa 48,13). 
 

 Înțelegem din astfel de texte că Dumnezeu poate aduce lucruri la existență, adică poate 
produce ceva din nimic.  Așa și începe Sfânta Scriptură: „La început, Dumnezeu a făcut 
cerurile și pământul” (Gen 1,1).  Acest verb „a făcut” este redat în alte traduceri, de 
exemplu versiunea engleză King James, cu „a crea” – „God created”, adică „Dumnezeu a 
creat”.  Verbele „a face” și „a crea” sunt folosite în Biblie de multe ori fără distincție 
între ele, dar în cea mai strictă accepțiune „a face” înseamnă a produce din ceva, în timp 
ce „a crea” înseamnă a aduce la existență, adică a produce din nimic.  Acesta este 
înțelesul exact al verbului ebraic bara.  A fost Adam creat sau făcut?  Putem zice oricum; 
chiar dacă materialul folosit, țărâna pământului, exista deja, fiind creat de Dumnezeu, 
tot creație era și facerea lui Adam – o creație indirectă.  La fel Eva, făcută de Dumnezeu 
din coasta lui, și la fel viețuitoarele necuvântătoare, care au apărut din pământ la 
comanda lui Dumnezeu.   
 

 A-I nega lui Dumnezeu capacitatea de a aduce materie la existență, adică puterea și 
înțelepciunea de a face inexistentul să înceapă să existe, înseamnă a nega dumnezeirea 
Lui, ba chiar existența Lui.  Știința omenească este limitată, adesea imprecisă; ea este 
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suma unor cunoștințe, care se pot schimba de azi pe mâine.  Când această reflectare a 
realității fizice în conștiința umană este corectă, nu poate exista o contrazicere între 
știință (această știință) și învățăturile Bibliei.   
 

 Iată ce ne spune în acest sens Spiritul Profetic: „În adevărata știință nu poate fi nimic 
contrar cu învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că amândouă au același Autor.  O 
înțelegere corectă a amândurora va dovedi întotdeauna că ele sunt în armonie.  
Adevărul, fie el în natură sau în revelație, este în armonie cu sine însuși în toate 
manifestările lui.  Însă mintea neluminată de Spiritul lui Dumnezeu va fi întotdeauna în 
întuneric cu privire la puterea Lui.  De aceea, ideile omenești cu privire la știință atât de 
adesea contrazic învățătura Cuvântului lui Dumnezeu.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 8, pagina 258) 
 

 Cu privire la creațiune, serva Domnului afirmă: „Lucrarea creațiunii nu poate fi niciodată 
explicată prin știință.  Ce știință poate explica misterul vieții?  Teoria că Dumnezeu nu a 
creat materia când a adus lumea la existență este neîntemeiată.  În formarea lumii 
noastre, Dumnezeu nu a fost îndatorat materiei preexistente.  Din contra, toate 
lucrurile, materiale sau spirituale, s-au arătat înaintea Domnului, Iehova, la glasul Lui și 
au fost create pentru scopul Său propriu.  Cerurile și toată oștirea lor, pământul și toate 
lucrurile de pe el, sunt nu numai lucrarea mâinii Sale; ele au venit la existență prin 
suflarea gurii Lui.  ‚Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui 
Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd’ (Evr 11,3).”  (Ibid., 
paginile 258-259) 
 

 Din citatul acesta și Scriptura inclusă în el, înțelegem următoarele:                                                                          

- Dumnezeu nu a depins de o materie preexistentă atunci când a creat lumea noastră, 
ceea ce înseamnă că El a creat-o din nimic.  Aceasta nu a existat mai înainte.                                            

- Când se zice „lucrarea mâinilor Lui”, trebuie înțeles că au apărut la glasul Lui sau la 
porunca Lui, ca efect al voinței Lui.                                                                                                                     

- Nu trebuie să ne chinuim să înțelegem apariția instantanee a materiei și a tuturor 
lucrurilor la porunca lui Dumnezeu, pentru că posibilitatea aceasta este mai presus de 
capacitatea noastră intelectuală.  E suficient să credem.   

 Creațiunea este lucrarea prin care Dumnezeu a adus la existență lumea noastră, iar 
această învățătură este prezentată de Moise în primele două capitole ale cărții Geneza.  
Creaționismul este concepția potrivit căreia creațiunea a avut loc așa cum este descrisă 
în Cuvântul lui Dumnezeu.    

 Ce este evoluționismul?  Este credința că lumea vie a evoluat de la simplu la complex, 
de la inferior la superior.  Dar evoluția?  Este tocmai această dezvoltare închipuită, 
pentru dovedirea căreia exponenții ei fac eforturi disperate, citind în natură ce nu este 
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acolo absolut deloc și nereușind sau nevoind să citească ceea ce este în mod deslușit 
expus.  Ei ignoră orice noi descoperiri care compromit teoria lor.     

 

 Evoluţionismul este o religie: cei mai mulţi adepţi nu sunt cercetători, ci ei, pur şi simplu, 
cred ce spun alţii, care se consideră experţi.  Se cere mai multă credinţă pentru 
acceptarea teoriei evoluţioniste decât pentru acceptarea învăţăturii biblice despre 
creaţiune.  Da, evoluţionismul este o religie, pentru că necesită credinţă; e o dogmă 
formulată demult, iar aderenţii acestei dogme îşi astupă urechile faţă de orice 
obiecţiune şi îşi închid ochii faţă de orice nouă descoperire care ar nega-o.  Este un 
excelent mod pentru cineva de a-şi ascunde capul în nisip: haideţi să pretindem că nu 
există Dumnezeu, atunci zicem că totul a luat fiinţă de la sine şi de aceea nu există nicio 
judecată viitoare, deci putem trăi cum ne place.  E, pur şi simplu. fuga de răspundere. 

 

 Charles Darwin însuși nu era pe deplin convins de teoria sa cu privire la selecția naturală, 
așa cum arată zoologul american Ariel A. Roth: „Cunoscând destul de bine argumentul 
teleologic, Darwin, în prima ediţie a cărţii sale Originea speciilor, s-a referit la chestiunea 
‚organelor de extremă perfecţiune şi sofisticare.  A presupune că ochiul, cu toate 
mecanismele lui neimitabile pentru acomodare la diferite distanţe, de asemenea pentru 
admiterea unor cantităţi diferite de lumină şi pentru corecţia aberaţiei cromatice şi de 
sfericitate, ar fi putut să fie format prin selecţie naturală, pare să fie, trebuie să 
mărturisesc deschis, un lucru absurd în cel mai înalt grad cu putinţă.’”  (Origins: Linking 
Science and Scripture/Origini, legătura dintre știinţă şi Scriptură, Review and Herald, 
Hagerstown, MD, 1998, pagina 97)   

 Despre interdependența elementelor componente ale unui organ, Roth a scris așa: „În 
timp ce mulţi oameni de ştiinţă au acceptat ideea generală de evoluţie la scurt timp 
după publicarea de către Darwin a cărţii Originea speciilor, alţii s-au îndoit de multe 
dintre ideile lui, idei care continuă să fie puse la îndoială astăzi.  Istoricul în biologie 
Charles Singer o spune pe faţă că argumentele lui Darwin sunt adesea false.  Unul dintre 
cele mai criticate este lipsa de valoare în termeni de supravieţuire a micilor schimbări, 
care nu sunt de folos decât când pot funcţiona într-un complex care încă nu a evoluat.  
De exemplu, dacă un nou muşchi se dezvoltă într-un peşte, la ce ar folosi acel muşchi 
înainte de a avea un nerv de legătură care să-l facă să se contracte?  Şi la ce ar folosi acel 
nerv înainte ca în creier să se dezvolte un sistem pentru controlarea adecvată a 
activităţii acelui muşchi?”  (Ibid., paginile 83-84)  

 

 Rezultă că evoluționismul nu este o știință.  Dar ce este o știință?  Ce înseamnă, propriu-
zis, știință?  Iată aici trei definiții:                                                                                                           
 
(01) „Un domeniu al cunoașterii sau un studiu care se ocupă cu un grup de fapte sau 
adevăruri aranjate în mod sistematic și care arată funcționarea legilor generale” 
(definiție preluată din Dictionary.reference.com/browse/science).                                                                                                           
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(02) „Cunoștință sau un sistem de cunoștințe acoperind adevăruri generale sau 
funcționarea legilor generale, în special obținute și verificate prin metoda științifică și 
ocupându-se cu lumea fizică și cu fenomenele ei” (definiție prealuată din merriam- 
webster.com/dictionary/science).                                                                                                         
  
(03) „Observarea, identificarea, descrierea, cercetarea experimentală și explicarea 
teoretică a fenomenelor” (definiție preluată din thefreedictionary.com/science).                                                                                    
 
Dacă ținem seama de aceste definiții ale conceptului de știință, nu vom putea fi duși în 
eroare de pseudoștiințe: „Falsa știință este unul dintre mijloacele pe care Satana le-a 
folosit în curțile cerești și este folosit de el astăzi.  Declarațiile false pe care le-a făcut 
față de îngeri, teoriile lui științifice subtile, i-au îndepărtat pe mulți dintre ei de 
credincioșia lor. . . .  Terenul pe care Satana i-a condus pe primii noștri părinți este 
același unde îi duce pe oameni astăzi.  El inundă lumea cu povești plăcute.  Prin orice 
născocire de care dispune, el caută să-i împiedice pe oameni de a obține cunoștința 
despre Dumnezeu, care este mântuire.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 8, pagina 290)   
 

 Ridicarea evoluționismului la rang de știință e un mare abuz, pentru că nu satisface 
condițiile puse în definiții ca să fie o știință.  E o pseudoștiință, un mit, o filosofie, 
dogmă, religie.  Conștient de astfel de pericole, apostolul Pavel l-a avertizat cu hotărâre 
pe Timotei, omul mai tânăr: „Timotee, păzește ce ți s-a încredințat; ferește-te de 
flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au 
mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință” (1 Tim 6,20.21).  Evoluționismul este 
pe nedrept numit știință.  El nu are altă menire decât să se opună creaționismului și să 
încerce să-l anuleze.  Gândiți-vă la următoarea caracterizare, pornind de la litera inițială 
a fiecăruia dintre aceste două cuvinte, care încep cu „c” și, respectiv, cu „e”:                                                                                 

 
Creaționism = cinste, corectitudine!  Evoluționism = eroare, escrocherie!     

 

 Trebuie să repetăm: evoluționismul este religie, este dogmă.  El este chiar tiranie – a 
cucerit catedrele, presa, guvernele, bisericile.  Nu se acceptă îndoieli, dezbateri, 
combateri.  Cum poate Satana să pervertească gândirea omenească!  Privind la aceleași 
lucruri, unii văd urmele Creatorului, alții nu văd nimic supranatural și croiesc tot felul de 
teorii absurde.  A zis Iov: „Întreabă dobitoacele, și te vor învăța, păsările cerului, și îți vor 
spune; vorbește pământului, și te va învăța și peștii mării îți vor povesti.  Cine nu vede în 
toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?”  (Iov 12,7-9).  
Credincioșii văd această dovadă, necredincioșii nu o văd și nimic nu-i poate mișca din 
traiectoria lor fatală.    
 

 Evoluționismul teist este concepția după care evoluția viețuitoarelor a avut loc cu 
adevărat, dar aceasta a fost dirijată de Dumnezeu, deci așa arată creațiunea.  Este o 
încercare de a împăca varza și capra.  Dar e o încercare absurdă și vinovată.  Lăsați Biblia 
la locul ei și invențiile omenești în afara ei.  În cazul creațiunii prin evoluție, a existat 
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moarte înainte de păcat, în fond cădere în păcat nu a existat niciodată, iar mântuirea 
este un nonsens.  Dumnezeu este transformat într-un individ pasiv, care începe ceva și 
nu termină, care acceptă lupta pentru existență și o încurajează.                                                                                                
 

 Dar un astfel de Dumnezeu nu ar mai fi Dumnezeul iubirii, așa cum Îl cunoaștem din 
Biblie.  El, care Se îngrijește de vrăbii (vezi Luca 12,6), emite o lege care favorizează 
vietățile tari și permite ca acestea să le zdrobească pe cele slabe!  Iar Sabatul ce rost mai 
are, dacă nu a existat o săptămână literală a creațiunii?  Tot o încercare de compromis 
este și folosirea noțiunii de microevoluție, în contrast cu macroevoluția: prima este 
adevărată, constând din variații în cadrul aceleiași specii, a doua, care este sinonimă cu 
darwinismul, este falsă.  Dar de ce să zicem microevoluție?  Tot evoluție?  De ce nu 
variație?      
 

 Unii cititori ai Bibliei susțin că zilele creațiunii au fost ere lungi sau cel puțin că au durat o 
mie de ani fiecare, aplicând în mod greșit textul din 2 Petru 3,8: „Dar, prea iubiților, să 
nu uitați un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o 
zi.”  Aceasta nu este o formulă de calculare a timpului și apostolul nu aplică ideea 
aceasta la creațiune.  Ce înseamnă, de fapt, această afirmație?  Că la Dumnezeu timpul 
nu contează, că El nu depinde de timp ca să facă ceva, așa cum depindem noi.   
 

 Există o mulțime de argumente pentru demonstrarea faptului că zilele creațiunii au fost 
zile obișnuite, de 24 de ore, așa cum sunt zilele noastre acum.  Iată unele dintre aceste 
argumente:  

(01) Fiecare zi a început cu o parte întunecoasă, numită „seară”, și una luminoasă, 
numită „dimineață,” adică zi: „Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a 
fost ziua întâi” (Gen 1,5).  Mențiunea aceasta se repetă la ziua a doua (versetul 8), la a 
treia (13), a patra (19), a cincea (23), a șasea (31).  Nu se spune așa la ziua a șaptea, în 
capitolul 2,1-3, dar ar fi o speculație să susținem că ultima zi nu a fost egală cu celelalte, 
că nu a fost compusă, la fel, din „o seară” și „o dimineață”.                                                                                                          

(02) Dacă prima săptămână a fost mai lungă decât săptămânile cunoscute de noi, atunci 
când a început o astfel de săptămână, alcătuită din șapte zile de câte 24 de ore?  Există 
suport astronomic pentru zi (timpul necesar pentru ca pământul să se rotească în mod 
complet în jurul axei sale), pentru lună (aproximativ perindarea tuturor fazelor lunii) și 
pentru an (timpul necesar pentru ca pământul să execute o revoluție completă în jurul 
soarelui).  Dar nu există niciun suport astronomic pentru săptămână.  De unde a apărut?  
Este creația lui Dumnezeu.  În prima săptămână, Dumnezeu a creat nu numai lucrurile 
materiale menționate în Geneza, ci a creat și săptămâna de șapte zile, și a creat Sabatul, 
singurul act de creare în ziua a șaptea.  De aceea se spune că, „în ziua a șaptea, 
Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea, pe care o făcuse” (Gen 2,2).                          

(03) Sabatul implică o durată de 24 de ore.  Citiți cu atenție porunca a patra: „Să lucrezi 
șase zile și să-ți faci lucrul tău.  Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă, închinată 
Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea . . .” (Exod 20,9.10).  Acest 
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model de șase zile de lucru și a șaptea ca zi de odihnă este o repetare a comportării lui 
Dumnezeu în săptămâna creațiunii, altfel nu s-ar aminti acea săptămână în versetul 11: 
„Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în 
ziua a șaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.”  
Ziua a șaptea este binecuvântată de atunci și nu poate avea o altă lungime decât a avut 
atunci când a fost binecuvântată.  Altfel, cum ni se cere nouă să ne odihnim 24 de ore, 
când Dumnezeu S-a odihnit o mie sau chiar milioane de ani?  N-ar fi nicio asemănare.  Ar 
fi o absurditate.                                                                                                                                                                                                                     

(04) Adam a fost făcut în ziua a șasea (vezi Geneza 1,27).  Dacă ziua aceea a fost de o 
mie de ani, atunci el a apucat câteva sute de ani din ea, sau măcar o sută sau două, apoi 
a venit Sabatul, cu o mie de ani, plus timpul necunoscut cât a stat Adam în Grădina Eden 
și cel trăit de el după aceea.  Totuși, în Geneza 5,5, citim că ”toate zilele pe care le-a trăit 
Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.”  Nu a trăit mii de ani, ci mai 
puțin de o mie.  Unde era mia zilei de Sabat?  Plus timpul dinaintea ei?  Și după aceea?                                                                                                        

(05) La sfârșitul zilei a șasea a săptămânii creațiunii, Dumnezeu a declarat că toate 
lucrurile „erau foarte bune” (Gen 1,31).  Dacă este adevărată teoria evoluționistă-teistă, 
dacă Dumnezeu a creat doar unele celule vii, din care în milioane de ani s-au format 
toate celelalte și, treptat, animalele și omul, cum se putea spune că „erau foarte bune”?  
Animalele luptând pentru existență, omorându-se unele pe altele și supraviețuind cele 
mai puternice?  Apoi sunt incluse păcatul și moartea: sunt acestea toate „foarte bune”?  
Făcute, vrute, îngăduite de un Creator iubitor?                                                                                                                                                                                                 

(06) Există un puternic argument lingvistic care arată că zilele creațiunii au fost zile 
obișnuite, de 24 de ore, și anume termenul ebraic yom, care înseamnă o zi normală, așa 
cum sunt zilele noastre, mai ales când substantivul acesta este însoțit de un numeral 
ordinal: „întâi”, „a doua” etc.                                                                                                                         

(07) Dumnezeu a creat plantele în ziua a treia, iar primele viețuitoare în ziua a cincea, 
restul în ziua a șasea.  Dacă o zi dura o mie de ani, atunci noaptea, partea ei 
întunecoasă, a durat circa cinci sute de ani.  Și au trecut două zile de la crearea plantelor 
până la crearea primelor viețuitoare.  Până să apară viețuitoarele, toate plantele ar fi 
pierit, din lipsă de lumină și într-un ger năpraznic, datorită întunericului îndelungat.  Dar 
lucrul acesta nu s-a întâmplat, pentru că . . ., ați înțeles: zilele erau scurte.                                                  

(08) În Geneza 1,14-16, ni se spune că luminătorii, cel mare și cel mic, făcuți de 
Dumnezeu în ziua a patra, aveau menirea „să arate vremile, zilele și anii.”  Timpul era 
deja divizat în unitățile lui așa cum le cunoaștem acum, marcate de corpurile cerești.  De 
aceea a creat Dumnezeu aceste ceasornice astronomice.  „Dumnezeu i-a așezat în 
întinderea cerului, ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să 
despartă lumina de întuneric” (versetele 17 și 18).  Exact ca acum.                                                                                                      

(09) „Să fie” nu înseamnă „să duuuuu-reeeee-zeeeee” mult până apar!  Expresia este 
poruncă divină, iar cuvântul Creatorului are forță și eficacitate instantanee.                                                                                                                          
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(10) Cei care susțin că zilele creațiunii au fost lungi de o mie de ani sau mai mult să facă 
bine să dovedească ei înșiși lucrul acesta, nu să ne pună pe noi să dovedim că nu este 
așa, deși am făcut-o!  Americanii ar zice: „It is their burden of proof”, adică: „Este 
obligația lor să dovedească”.   

 Incompatibilitatea dintre evoluționism și Scripturi este cum nu se poate mai evidentă, 
așa cum arată sora White: „S-a crezut și se crede că geologia contrazice interpretarea 
literală a raportului mozaic despre creațiune.  Se pretinde că milioane de ani au trebuit 
pentru evoluția pământului din haos, și, pentru a potrivi Biblia cu această presupusă 
descoperire a științei, zilele creațiunii sunt considerate a fi fost perioade de timp vaste, 
nedefinite, acoperind mii sau chiar milioane de ani. . . .  Inspirația declară că fiecare 
dintre aceste perioade a fost o zi, constând din seară și dimineață, ca oricare altă zi de 
atunci încoace.”  (Education/Educație, paginile 128-129)   
 

 De asemenea: „Dumnezeu Însuși a stabilit prima săptămână ca model pentru 
săptămânile succesive până la sfârșitul timpului.  Ca oricare alta, ea a constat din șapte 
zile literale. . . .  Dar presupunerea că evenimentele primei săptămâni au cerut mii și mii 
de ani lovește direct la temelia poruncii a patra.  Ea Îl prezintă pe Creator ca poruncind 
oamenilor să respecte săptămâna de zile literale ca o comemorare a unor perioade de 
timp vaste, nedefinite.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 111).  
„Biblia nu recunoaște ere lungi în care pământul să fi evoluat încet din haos” (Ibid., 
pagina 112).   

 

 „Înrudită cu teoria privitoare la evoluția pământului este aceea care atribuie unei serii 
de germeni, moluște și patrupede evoluția omului, slava superioară a creațiunii.  Când 
se iau în considerare ocaziile de cercetare ale omului, cât de scurtă este viața lui, cât de 
limitată sfera lui de acțiune, cât de restrânsă viziunea lui, cât de frecvente și cât de mari 
sunt erorile din concluziile lui, . . . având în vedere toate acestea, vom accepta noi, 
pentru privilegiul de a ne urmări descendența din germeni, moluște și maimuțe, să 
lepădăm declarația Sfintei Scripturi, atât de măreață în simplitatea ei, că ‚Dumnezeu l-a 
făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu’?  (Gen 1,27).”  (Ibid., 
pagina 130)     
 

 Alături de Isaia, profetul Ieremia s-a referit adesea la creațiune; iată un astfel de text: 
„Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu și un Împărat veșnic.  
Pământul tremură de mânia Lui și neamurile nu pot să sufere urgia Lui.  Așa să le vorbiți: 
‚Dumnezeii, care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ și de sub 
ceruri.  Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea 
Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.  La tunetul Lui, urlă apele în ceruri; El ridică norii 
de la marginile pământului, dă naștere fulgerelor și ploii și scoate vântul din cămările 
Lui.  Atunci se arată omul cât este de prost cu știința lui și orice argintar rămâne de 
rușine cu chipul lui cioplit’” (Ier 10,10-14).   
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 Cât este de prost omul cu știința lui!  Adică nu științele pozitive, care observă și explică 
lucrările lui Dumnezeu, deși nici cu acestea nu trebuie să se mândrească omul.  Este 
vorba de pseudoștiințe.  Nu este oare alunecarea pe astfel de prăpăstii o absolută 
nebunie?  Ba da, căci așa declară psalmistul: „Nebunul zice în inima lui: ‚Nu este 
Dumnezeu!’”  (Ps 14,1).  Pe vremea lui David erau măcar discreți și politicoși, pentru că 
ziceau așa numai în inima lor; acum o spun în gura mare și trec drept savanți!  O, 
Doamne, vino mai curând!     
 

 După evoluționiști, provenim din animale prin evoluție, deci o promovare superbă; deși 
originea nu a fost atât de splendidă, suntem mândri de stadiul la care am ajuns!  Biblia 
ne spune că avem o origine superioară, din mâna lui Dumnezeu, nu una josnică, dar că 
am degenerat din cauza păcatului.  „Vom respinge noi raportul genealogic, –  mai nobil 
decât oricare dintre cele păstrate la curțile regilor, – ‚care a fost fiul lui Adam, care a fost 
fiul lui Dumnezeu’?  (Luca 3,38)” (Education/Educație, pagina 130).     
  

 Referindu-se la raportul biblic al creațiunii, profetesa declară: „‚Dumnezeu a zis: ‚Să 
facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste . . .  
tot pământul.’  Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, . . . parte bărbătească și  
parte femeiască i-a făcut.’  Aici este arătată cu claritate originea neamului omenesc; iar 
raportul divin este atât de clar expus, că nu există niciun prilej pentru concluzii eronate.  
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său.  Aici nu este nicio taină.  Nu există niciun 
temei pentru presupunerea că omul a evoluat prin dezvoltare lentă de la formele 
inferioare de viață animală sau vegetală. . . .  Genealogia neamului nostru omenesc, așa 
cum este dată de inspirație, își urmărește originea nu către o serie de germeni, moluște 
și patrupede în dezvoltare, ci către marele Creator.  Deși făcut din țărână, Adam a fost     
‚fiul lui Dumnezeu’.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, paginile 44-45) 
 

 Refugierea într-o istorie naturală născocită este o regretabilă opoziție față de încântarea 
trăită de David când contempla anatomia umană: „Te laud că sunt o făptură așa de 
minunată.  Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!  
Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip 
ciudat, ca în adâncimile pământului.  Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă 
vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi 
fost vreuna din ele” (Ps 139,14-16).   

   

 Aceasta este și convingerea noastră: suntem făpturi minunate, nu pentru că am evoluat 
din rândurile viermilor, ci pentru că mâinile Dumnezeului celui veșnic ne-au adus la 
existență, iar pentru aceasta Îl vom preamări în vecii vecilor!  Amin!                                                                

                                                                                          
*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 11: „Preasfinte Creator!”   

Cântarea de închidere, 709: „Cine, oare, ne-a creat?”   
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ÎNGERII DOMNULUI 

 De un bun număr de ani încoace, o mulțime de cărți despre îngeri s-au răspândit în 
diferite țări.  Există un interes major în legătură cu subiectul acesta.  Evanghelistul 
american Billy Graham a scris o astfel de carte, intitulată Angels: God’s Secret 
Agents/Îngeri: agenții secreți ai lui Dumnezeu, care s-a vândut rapid.  Fostul evanghelist 
și administrator german Louis Richard Conradi  a scris cândva o carte despre serviciul 
îngerilor buni.  Mai recent, Paul B. Ricchiuti a publicat cartea Ellen White: Friend of 
Angels/Ellen White: prietenă a îngerilor.   
 

 Cei de alte credințe sunt animați de o curiozitate sporită în legătură cu îngerii.  Pentru 
unii, aceasta este și o bună afacere: de exemplu, se fac figurine în formă de îngeri, care 
se agață de pomii de Crăciun; atunci de ce să nu creadă oamenii în existența îngerilor!   
 

 Într-un sondaj de opinie, 69% din americanii chestionați au declarat că ei cred în îngeri, 
iar unii dintre ei, nu puțini la număr, au spus că au văzut îngeri.  O doamnă din Kingman, 
Arizona, ne spunea odată, soției mele și mie: „Eu am văzut unu!”  De parcă ar fi zis: „Eu 
am văzut un vultur pe un gard!”  Eu nu am văzut niciodată un înger și nu mă supăr pe 
Dumnezeu pentru aceasta, dar știu că am un astfel de gardian nevăzut, iar lucrul acesta 
îmi produce liniște, siguranță și extremă bucurie!  Nu toți gândesc însă așa: un vestit 
poet român, într-o poezie hulitoare intitulată „Psalm”, zicea că Dumnezeu le-a trimis 
multor persoane din Biblie îngeri, dar nu lui, și încheie așa: „Doar mie, Domnul, veșnicul 
și bunul, / Nu mi-a trimis, de când mă rog, niciunul.”  Ce îndrăzneală!   
 

 Ce înseamnă, de fapt, îngeri?  Cine sunt ei?  Este oare concepția oamenilor despre îngeri 
întotdeauna corectă, sau e îmbâcsită cu fantezii și superstiții?  Oricum ar fi, singura sursă 
care ne poate informa și învăța în mod corect despre îngeri este Sfânta Scriptura și mă 
voi folosi în mod masiv de această carte, Cartea cărților, pentru dezvoltarea acestei 
teme.    
  

 Cuvântul „înger” este traducerea termenului grecesc aggelos (citit angelos), iar acesta 
provine de la verbul aggello, care înseamnă „a anunța, a face cunoscut, a raporta, a 
declara”, de unde și substantivul feminin aggelia, adică „mesaj, veste, știre”.  Un înger 
este, deci, un trimis, un sol, un mesager, este purtătorul unei știri adresate oamenilor, 
deși numirea aceasta nu epuizează funcțiile îngerilor.   
 

 Există îngeri care sunt ființe superioare nouă, însă acest termen s-a aplicat în Biblie și la 
oameni.  De exemplu:      

- „Ioan i-a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Isus să-L întrebe: ‚Tu ești Acela   
care are să vină sau să așteptăm pe altul?’”  (Luca 7,19).  În versetul 24, se spune: „După 
ce au plecat trimișii lui Ioan . . .”, în greacă apelthonton de ton aggelon Ioannou, în 
traducere textuală: „și plecând îngerii lui Ioan”.                                                           
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- Pregătindu-Se să viziteze un sat samaritean, Isus „a trimis înainte niște soli” (Luca 
9,52).  În greacă: apesteilen aggelous pro prosopou autou, în traducere exactă: „a trimis 
îngeri înaintea feței Lui.”                                                                                                                                             

- În Maleahi 3,1, s-a profetizat: „Iată, voi trimite pe solul Meu . . .”.  Domnul Isus Hristos 
a aplicat profeția aceasta la Ioan Botezătorul: „Căci el este acela despre care s-a scris: 
‚Iată, trimit înaintea feței Tale pe solul Meu’” (Mat 11,10), în greacă idou ego apostello 
ton aggelon mou pro prosopou sou; Ioan a fost numit astfel „înger”.   

 Din aceste texte și din altele ca ele, obținem definiția noțiunii de „înger”, chiar fără a ne 
folosi de vreun dicționar: un înger este un trimis, un sol.  E foarte important să reținem 
lucrul acesta, pentru a fi feriți de unele confuzii.  De exemplu,în Apocalipsa 14,6-12, este 
vorba despre trei îngeri care zboară prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică și cu 
avertismente.  Nu îngerii au fost însărcinați de Dumnezeu să răspândească evanghelia 
mântuirii, ci oamenii.  Acești trei îngeri, chemați să facă o lucrare universală și rapidă, 
sunt, de fapt, îngeri/neîngeri, oameni ai lui Dumnezeu, slujitorii Săi, care răspândesc 
adevărul divin pe globul pământesc în ultimele zile ale istoriei pământului.   
 

 Mă îndoiesc de unele relatări că îngeri i-au pregătit pe unii oameni pentru botez și că a 
rămas doar să-i boteze misionarii, oricât de gustoase ar fi asemenea știri; nu acesta este 
procedeul lui Dumnezeu, așa cum explică și Spiritul Profetic: „Dumnezeu ar fi putut vesti 
adevărul Său prin îngeri fără păcat, dar nu acesta este planul Său.  El alege fiinţe 
omeneşti, oameni cuprinși de slăbiciuni, ca instrumente pentru realizarea planurilor 
Sale.  Comoara inestimabilă este aşezată în vase de lut.  Prin oameni, binecuvântările 
Sale trebuie să fie transmise lumii.  Prin ei, slava Lui trebuie să strălucească in întunericul 
păcatului.  Printr-o lucrare motivată de iubire, ei trebuie să-i întâlnească pe cei păcătoşi 
și nevoiași şi să-i conducă la cruce.  Şi, în toată lucrarea lor, ei trebuie să atribuie slava, 
cinstea şi lauda Aceluia care este mai presus de toate lucrurile şi peste toate lucrurile.”  
(The Acts of the Apostles/Fapte apostolilor, pagina 330)  
 

 Termenul „înger” a fost folosit și în comparații sau metafore, ilustrând caracterul bun 
sau înțelepciunea cuiva.  Iată asemenea exemple:                                                                                                                                                                    

- Domnitorul filistean Achiș a zis către David: „Viu este Domnul că ești un om curat la 
suflet” (1 Sam 29,6).  După aceea: „Știu că ești plăcut înaintea mea ca un înger al lui 
Dumnezeu” (versetul 9).                                                                                                                                    

- Femeia din Tecoa, trimisă de Ioab la David să mijlocească pentru întoarcerea lui 
Absalom din Gheșur, a zis către împărat: „Căci domnul meu, împăratul, este ca un înger 
al lui Dumnezeu, gata să audă binele și răul” (2 Sam 14,17).  De asemenea: „Dar domnul 
meu este tot atât de înțelept ca și un înger al lui Dumnezeu, ca să cunoască tot ce se 
petrece pe pământ” (versetul 20).                                                                                                                      
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- Despre diaconul Ștefan este scris: „Toți cei ce ședeau în Sobor s-au uitat țintă la Ștefan 
și fața lui li s-a arătat ca o față de înger” (Fapte 6,15).  Ceea ce nu i-a împiedicat, după 
cuvântarea acestuia, să-l omoare pe „înger” cu pietre. 

Astfel, a fi ca un înger sau a fi un înger înseamnă, conform cu aceste texte, a fi curat la 
suflet, plăcut, gata să asculți, înțelept, strălucind de nevinovăție și virtute.  Despre un 
copilaș drag și frumos, oamenii spun că este „un îngeraș”.   

 Datorită sensului de sol, de trimis, termenul „înger” este aplicat în Sfintele Scripturi și la 
Fiul lui Dumnezeu, ca trimis al Cerului pentru salvarea neamului omenesc:                                                                                

- „Îngerul Domnului a găsit-o (pe Agar) lângă un izvor de apă în pustie și anume lângă 
izvorul care este pe drumul ce duce la Șur. . . .  Îngerul Domnului i-a zis: ‚Îți voi înmulți 
foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr, că nu va putea fi numărată’” 
(Gen 16,7.10).  Era acesta un înger oarecare, așa cum îi știm noi din alte împrejurări?                                        

- „Îngerul Domnului i S-a arătat (lui Moise) într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul 
unui rug” (Exod 3,2).  Din restul capitolului reiese că „Îngerul Domnului” era chiar 
Dumnezeu: „Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din 
mijlocul rugului și i-a zis: ‚Moise!  Moise!’”  (Versetul 4).  „Dumnezeu a zis: ‚Nu te 
apropia de locul acesta; scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este 
un pământ sfânt’” (versetul 5).  „Domnul i-a zis: ‚Cine a făcut gura omului?  Și cine-l face 
pe om mut sau surd, cu vedere sau orb?  Oare nu Eu, Domnul?’”  (4,11)                                              

- Domnul a vorbit astfel către copiii lui Israel prin Moise: „Iată, Eu trimit un Înger 
înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul, pe care l-am pregătit.  Fii 
cu ochii în patru înaintea Lui și ascultă glasul Lui; să nu te împotrivești Lui, pentru că nu 
vă va ierta păcatele, căci numele Meu este în El” (Exod 23,20.21).  Iată un Înger în care 
este numele Domnului, de glasul căruia trebuie ascultat, care poate ierta păcatele sau 
poate refuza să o facă!  Fariseii întrebau pe drept cuvânt: „Cine poate să ierte păcatele, 
decât numai Dumnezeu?”  (Marcu 2,7)                                            

- Mai târziu, profetul a scris așa despre poporul Israel: „În toate necazurile lor, n-au fost 
fără ajutor și Îngerul care este înaintea feței Lui i-a mântuit; El Însuși i-a răscumpărat, în 
dragostea și îndurarea Lui, și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime” (Isa 
63,9).  I-a mântuit, i-a răscumpărat.  Nu este acesta Dumnezeu, adică Persoana divină 
„trimisă” să salveze omenirea?  El Însuși a zis: „. . . căci M-am pogorât din cer ca să fac 
nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis” (Ioan 6,38).  Deci, Eu sunt un trimis, un sol, un 
înger.                                                                                                              

- „Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui 
Dumnezeu, Se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos” (1 Tes 4,16).  
Domnul, arhanghel, Se va pogorî din cer și va face învierea.                                                                        
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- „Arhanghelul Mihail, când Se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui 
Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: 
‚Domnul să te mustre!’”  (Iuda 9)                                                                                                                          

Cuvântul „arhanghel” vine de la doi termeni grecești: arche, care înseamnă „început, 
primul, putere, autoritate, conducător” și aggelos, „sol, trimis, înger”.  Aici este vorba 
despre Conducătorul îngerilor, Cel care este mai presus de toți îngerii. 

 Distingem, astfel, pe paginile Sfintelor Scripturi, trei sensuri ale termenului „înger”:                                                                                             

(01) Arhanghelul, Creatorul și Conducătorul îngerilor, Hristos;                                                                         

(02) ființe superioare omului, create de Fiul lui Dumnezeu;                                                                          

(03) alți soli sau trimiși ai Domnului, care pot fi chiar oameni, în mod individual sau 
colectiv. 

 Din Cuvântul lui Dumnezeu, aflăm că o parte din îngerii cerului și-au părăsit poziția și     
s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, devenind demoni sau diavoli, conducătorul 
rebeliunii fiind cel mai frumos și mai înțelept dintre îngeri:                                                                                                                                          

- „Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse . . .; ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de 
pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor 
scânteietoare” (Ezec 28,14.16).                                                                                                                          

- „Căci, dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, 
unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată . . .” (2 Pet 
2,4).                                                                                                                                                                          

- „În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roș, cu șapte capete, 
zece coarne și șapte cununi împărătești pe capete.  Cu coada trăgea după el a treia parte 
din stelele cerului și le arunca pe pământ. . . .  Și în cer s-a făcut un război.  Mihail și 
îngerii lui s-au luptat cu balaurul.  Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut 
birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer.  Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit 
Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună 
cu el au fost aruncați și îngerii lui” (Apoc 12,3.4.7-9).   

 Balaurul din profeție este Satana; el a atras de partea lui a treia parte din stelele cerului, 
numite mai departe „îngerii lui” și au fost împreună aruncați pe pământ.  Diavolii nu 
sunt animale fioroase, cu coadă, coarne și copite, ci sunt îngeri căzuți, expulzați din cer, 
care înșală lumea, care sunt păstrați pentru judecată și vor fi nimiciți.  Ei sunt încă îngeri, 
chiar dacă sunt căzuți și eliminați din cer.  Dumnezeu le-a lăsat mai departe capacitățile 
mintale și fizice.  Despre Satana, Hristos a zis că a căzut „ca un fulger din cer” (Luca 
10,18).  Toate aceste aptitudini, Satana și îngerii lui le folosesc în lupta împotriva 
oamenilor în general, dar, mai ales, împotriva copiilor lui Dumnezeu.  Pavel a scris că 
Satana „se preface într-un înger de lumină” (2 Cor 11,14).  Astfel, îngerii căzuți pot 
apărea în diferite forme, de îngeri, oameni sau altceva, pentru a-i amăgi pe muritori.   
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 În restul acestei teme, ne vom ocupa numai de îngerii buni, cei necăzuți, loiali în 
continuare lui Dumnezeu, care sunt două treimi din toți îngerii pe care i-a creat 
Dumnezeu.  Îngerii buni sunt de mai multe ordine:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Îngeri obișnuiți.  Despre ei, Isus a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, că, de acum încolo, 
veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul 
omului” (Ioan 1,51).  Era o aluzie la visul lui Iacov: „Și a visat o scară rezemată de 
pământ, al cărei vârf ajungea până la cer.  Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe 
scara aceea” (Gen 28,12).                                                                                                                                  

- Heruvimi.  „Astfel a izgonit El pe Adam și, la răsăritul Grădinii Edenului, a pus niște 
heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la 
pomul vieții” (Gen 3,24).  Psalmistul David zice despre Domnul: „Călărea pe un heruvim 
și zbura, venea plutind pe aripile vântului” (Ps 18,10).  Un alt autor: „Domnul 
împărățește, popoarele tremură; El șade pe heruvimi: pământul se clatină” (99,1).  Și 
Asaf: „Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă!  Arată-Te 
în strălucirea Ta, Tu, care șezi pe heruvimi!”  (80,1)                                                                                                                              

- Serafimi.  „În anul morții împăratul Ozia, L-am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de 
domnie foarte înalt și poalele mantiei Lui umpleau templul.  Serafimii stăteau deasupra 
Lui și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele 
și cu două zburau.  Strigau unul la altul și ziceau: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul 
oștirilor!  Tot pământul este plin de mărirea Lui!’”  (Isa 6,1-3)                                                                     

- Posibil și alte ordine de îngeri, necunoscute de noi: „Pentru că prin El au fost făcute 
toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune 
de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri.  Toate au fost făcute prin El și pentru 
El” (Col 1,16).  „. . . învierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce    
S-a înălțat la cer și Și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile” (1 Pet 3,21.22).  „. . . pentru 
ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea 
nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Efes 3,10).     

 Îngerii nu sunt duhuri ale unor copii morți; astfel de duhuri nu există.  Această concepție 
este însă atât de înrădăcinată în mințile oamenilor, încât în multe picturi îngerii apar ca 
niște copilași cu aripi.  Îngerii sunt ființe create și au existat cu mult înainte de crearea 
oamenilor și a planetei acesteia: „. . . atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări 
de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie” (Iov 38,7).  Era cu 
ocazia facerii lumii noastre.  Despre heruvimul Lucifer, stă scris: „. . . timpanele și 
flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut” (Ezec 28,13).  Ai fost 
făcut.  Îngerii au fost făcuți, creați de Dumnezeu. 
 

 „Legătura dintre lumea vizibilă și cea invizibilă, serviciul îngerilor lui Dumnezeu și 
activitatea spiritelor rele sunt arătate în mod clar în Scripturi și sunt împletite în mod 
inseparabil cu istoria omenească.  Există o tendință crescândă de a nega existența 
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spiritelor rele, în timp ce îngerii sfinți, care ‚îndeplinesc o slujbă pentru cei ce vor 
moșteni mântuirea’ (Evrei 1,14), sunt considerați de mulți drept spirite ale morților.  Dar 
Scripturile nu doar ne învață despre existența îngerilor, atât buni cât și răi, ci ele prezintă 
o dovadă indiscutabilă că aceștia nu sunt spirite dezcorporalizate de oameni morți.”  
(The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 511)             

 

 Îngerii Domnului au capacități fizice extraordinare, depășind toate forțele naturii și 
copleșind simțurile ființelor omenești: „Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; 
căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa 
mormântului și a șezut pe ea.  Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca 
zăpada” (Mat 28,2.3).  „Din vânturi Îți faci soli (îngeri) și din flăcări de foc slujitori” (Ps 
104,4).  În Septuaginta: „care îi face pe îngerii Lui vânturi și pe slujitorii Lui flacără de 
foc.”   
 

 David a scris următoarele cuvinte frumoase către îngeri, pe care cred că ei le-au citit cu 
multă plăcere: „Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care 
împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui” (Ps 103,20).  Da, îngerii 
sunt „tari în putere”, un singur înger a nimicit într-o singură noapte o mare parte dintr-o 
armată: „În noaptea aceea, a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor o sută 
optzeci și cinci de mii de oameni.  Și, când s-au sculat dimineața (bineînțeles, aceia care 
au supraviețuit!), iată că toți erau niște trupuri moarte” (2 Împ 19,35).  În lungul război 
din Vietnam, Statele Unite au pierdut 58.220 de ostași, mai puțin decât o treime din 
numărul asirienilor uciși de un înger într-o noapte, în urma rugăciunilor pentru izbăvire 
rostite de Ezechia.       
 

 „Îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu, strălucind de lumina care izvorăște în permanență 
din prezența Lui și alergând cu viteză rapidă ca să execute voia Lui” (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 34).  „La dispoziția lui Dumnezeu, îngerii sunt 
atotputernici” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 700).         
 

 Îngerii sunt de așa natură încât pot să apară în înfățișări diferite:                                                                                   

- La Avraam au venit în vizită „trei bărbați”, dintre care unul era Domnul (Hristos), iar 
ceilalți doi erau îngeri (vezi Geneza, capitolele 18 și 19).  Versetul 1 din capitolul 18 zice: 
„Domnul i S-a arătat la stejarii lui Mamre . . .”, iar versetul următor arată că „Avraam a 
ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el.”  Capitolul 19 
începe așa: „Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara” (versetul 1).  Locuitorii cetății au 
încercat un act criminal, somându-l pe Lot: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în 
noaptea aceasta?”  (Versetul 5).  Mai departe, îngerii sunt numiți „bărbați”: „Dar 
bărbații aceia au întins mâna, l-au tras pe Lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa.  Iar 
pe oamenii care erau la ușa casei i-au lovit cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai 
mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa” (versetele 10 și 11).                                               
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- Femeile evlavioase au venit dimineața la mormântul lui Iosif, „au intrat în mormânt,                   
l-au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au 
înspăimântat” (Marcu 16,5).  „Tinerelul” doar arăta tinerel, dar el putea fi în vârstă de 
mii de ani!  Sau milioane?  Cine știe, ființele necăzute în păcat trăiesc în veci, la ele nu 
există îmbolnăvire, îmbătrânire sau slăbire.   

 Dacă pot adopta diferite înfățișări, după împrejurări, îngerii sfinți sunt altfel decât 
oamenii: ei sunt duhuri, adică ființe spirituale de altă natură de cum știm noi: „Și căruia 
dintre îngeri i-a zis El vreodată: ‚Șezi la dreapta Mea, până îi voi pune pe vrăjmașii Tăi 
așternut al picioarelor Tale?’  Nu sunt oare toți duhuri slujitoare, trimise să 
îndeplinească o slujbă pentru ci ce vor moșteni mântuirea?”  (Evr 1,13.14)   
 

 În timp ce îngerii căzuți sunt „duhuri înșelătoare” (1 Tim 4,1), îngerii necăzuți sunt 
„duhuri slujitoare”; ei îi asistă pe oameni în lupta credinței.  Acești îngeri nu-și depășesc 
niciodată rolurile, ci sunt loiali față de Dumnezeu și față de legea Sa.  Când, în două 
rânduri, poate fiind confuz, Ioan era cât pe-aci să se închine la un înger, el a fost 
avertizat să nu facă lucrul acesta: „Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui.  
Dar el mi-a zis: ‚Ferește-te să faci una ca aceasta!  Eu sunt un împreună slujitor cu tine și 
cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Isus.  Lui Dumnezeu închină-te!’”  (Apoc 19,10).  
„Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea.  Și, după ce le-am auzit și le-am văzut, 
m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.  Dar el mi-a zis: 
‚Ferește-te să faci una ca aceasta!  Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, 
proorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta.  Închină-te lui Dumnezeu’” 
(22,8.9).  Satana nu ar fi refuzat această închinare; îngerii lui nu ar fi refuzat-o.  Dar 
îngerii sfinți știu că sunt creaturi și că închinarea I se cuvine numai lui Dumnezeu.  Iar ei 
respectă aceste limite, aceste roluri. 
 

 Îngerii nu procreează: Dumnezeu a creat atâția îngerii câți sunt acum, ei nu s-au 
înmulțit: „Drept răspuns, Isus le-a zis (saducheilor): ‚Vă rătăciți!  Pentru că nu cunoașteți 
nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.  Căci, la înviere, nici nu se vor însura, nici nu 
se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer’” (Mat 22,29.30).   
 

 Câți îngeri sunt?  De două ori mai mulți decât demonii.  Foarte mulți.  Iată texte care fac 
aluzie la numărul lor:                                                                                                                                               
 
- „M-am uitat și, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul 
bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri.  Numărul lor era de zece mii de ori zece mii și 
mii de mii” (Apoc 5,11).  Socotiți și dumneavoastră, dacă acesta chiar este un număr 
exact.  Dar se pare că nu este.                                                                                                                           
 
- Într-un alt text, după ce este descris mai întâi „Cel Îmbătrânit de zile”, se spune: „Un 
râu de foc curgea și ieșea dinaintea Lui.  Mii de mii de slujitori Îi slujeau și de zece mii de 
ori zece mii stăteau înaintea Lui” (Dan 7,9.10; cuvintele citate sunt din versetul 10).                                                      
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- Sau: „Carele Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii de mii; Domnul este în 
mijlocul lor, venind din Sinai în locașul Său cel sfânt” (Ps 68,17).   
 

 Nu putem ști numărul exact al îngerilor și nu văd la ce ne-ar folosi să știm.  Putem, 
totuși, să avem o idee aproximativă și anume:                                                                                                                              

- Iacov era conștient de lucrarea îngerului pentru el: „Îngerul care m-a izbăvit de orice 
rău să-i binecuvinteze pe copiii aceștia (pe Manase și pe Efraim)!”  (Gen 48,16).  S-ar 
putea argumenta că același înger poate servi simultan mai mulți oameni, lucru care este 
adevărat.                                                                                                                 

- Creștinii primului secol știau că fiecare om are un înger însoțitor: „Dar ea (slujnica 
Roda) stăruia și spunea că el este (Petru, izbăvit din închisoare).  Ei, dimpotrivă, ziceau: 
‚Este îngerul lui’” (Fapte 12,15).  Și aici s-ar putea argumenta că era o părere omenească.  
Aceștia erau însă primii creștini, contemporani cu apostolii, care au învățat în școala lui 
Hristos.                                                                                                                                                                

- Oricum, auziți argumentul următor, desprins din cuvintele lui Hristos: „Feriți-vă să nu 
defăimați nici măcar pe unul din acești micuți; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd 
pururea fața Tatălui Meu care este în ceruri” (Mat 18,10).  Aici este vorba despre copii și 
despre îngerii lor.  Copiii au îngeri care se ocupă de ei.  Ar fi însă irațional să gândim că, 
după încetarea copilăriei, îi părăsesc. 

Logica ne obligă să admitem că orice locuitor al pământului are un înger însoțitor.  Ce 
face acesta?  Așa cum vom vedea, ocrotește și notează.  Dacă este așa, atunci, la peste 
șapte miliarde de locuitori ai pământului, la ora de față, trebuie să existe tot atâția 
îngeri, iar dacă nu este chiar așa, numărul îngerilor este, totuși, de miliarde, sau cel puțin 
de miliarde.  Și să nu uităm că fiecare muritor este urmărit de îngeri răi ca să fie ispitit.  
Dacă în treimea sedusă de balaurul cel mare sunt destui îngeri căzuți pentru ispitirea 
tuturor oamenilor, celelalte două treimi ajung din belșug pentru însoțirea tuturor 
locuitorilor planetei. 

 Dar de ce sunt atât de mulți îngeri?  De ce are Dumnezeu nevoie de atâția?  Nu se poate 
spune că are nevoie, dar a fost și este plăcerea Lui să creeze, să împărtășească bucuria 
de a exista.  Fiecare înger are o lucrare de făcut și astfel ne putem imagina puțin cât de 
complicată, de vastă și de minunată este creațiunea și lucrarea lui Dumnezeu.  În viața 
viitoare vom înțelege mult mai bine aceste rosturi.   
 

 Cu ce se hrănesc îngerii?  Întrebarea poate părea banală, dar Biblia răspunde la ea; în 
cartea Psalmilor, mana a fost numită hrana îngerilor: „Au mâncat cu toții pâinea celor 
mari și le-a trimis mâncare să se sature” (Ps 78,25).  În traducerea engleză King James, 
versetul acesta este redat așa: „Man did eat angels’ food; He sent them meat to the 
full”, exact ca în originalul ebraic.  „Cei mari” sunt „îngerii”.  Dacă primilor oameni creați 
pe pământ li s-a prescris o dietă, e numai rațional să gândim că tuturor ființelor din 
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univers Dumnezeu le-a asigurat provizii pentru continuarea existenței.  Mai mult decât 
atât nu știm și chiar aceasta este o idee vagă.   
 

 Mult mai important decât modul lor de întreținere biologică este serviciul îngerilor, ce 
fac ei.  În această privință, Biblia și Spiritul Profetic ne oferă nenumărate informații.  Voi 
prezenta unele dintre ele.   

„Trebuie să înțelegem mai bine decât de obicei misiunea îngerilor care ne însoțesc.  Ar fi 
bine să luăm în considerare faptul că, în toată lucrarea noastră, avem parte de 
colaborarea și grija ființelor cerești.  Nevăzute oști de lumină și putere slujesc celor 
blânzi și smeriți, care cred făgăduințele lui Dumnezeu și fac uz de ele.  Heruvimi, serafimi 
și îngeri care excelează în putere, de zece mii de ori zeci de mii și mii de mii, stau la 
dreapta Lui, toți fiind ‚duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce 
vor moșteni mântuirea.’”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 
176)  

„Un înger ocrotitor este repartizat pentru fiecare urmaș al lui Hristos.  Acești 
supraveghetori cerești  îi protejează pe cei drepți de puterea celui rău. . . .  Îngerii 
desemnați să slujească pentru copiii lui Dumnezeu au în tot timpul acces la prezența Lui.  
Astfel, poporul lui Dumnezeu, expus la puterea înșelătoare și la răutatea neadormită a 
prințului întunericului și în conflict cu toate forțele răului, este asigurat de protecția 
neîncetată a îngerilor cerești.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 
512-513)  

„Îngerii lui Dumnezeu circulă încontinuu de la pământ la cer și de la cer la pământ.  
Minunile lui Hristos pentru cei năpăstuiți și suferinzi au fost făcute în puterea lui 
Dumnezeu prin lucrarea îngerilor.  Și, prin Hristos, prin lucrarea solilor Săi cerești, fiecare 
binecuvântare ajunge de la Dumnezeu la noi” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 143).    

„Fiecare mântuit va înțelege lucrarea îngerilor în propria sa viață.  Îngerul care a fost 
păzitorul său din clipele cele mai timpurii; îngerul care a vegheat asupra pașilor săi și 
care i-a acoperit capul în ziua primejdiei; îngerul care a fost cu el în valea umbrei morții, 
care a marcat locul lui de odihnă, care a fost cel dintâi să-l salute în dimineața învierii – 
ce va însemna să conversezi cu el și să afli istoria intervenției divine în viața personală, a 
colaborarării cerești în fiecare lucrare pentru oameni!  Toate încurcăturile experienței 
vieții vor fi atunci clarificate.  Acolo unde pentru noi a părut a fi doar confuzie și 
decepție, scopuri ruinate și planuri zădărnicite, va fi văzut un scop măreț, dominant, 
victorios, o armonie divină.”  (Education/Educație, pagina 305)  

 În viața lui Isus pe pământ, îngerii au avut un rol foarte important, deşi nu au avut voie 
să facă orice:                                                                                                                                                                                     

- Îngerul Gabriel l-a informat pe Zaharia despre venirea pe lume a înainte-mergătorului 
lui Mesia, Ioan Botezătorul (Luca 1,11-20).                                                                                                                                                                             
- Îngerul Gabriel a înștiințat-o pe Maria despre naşterea lui Isus (versetele 26-38).                                                    
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- Un înger l-a îndrumat pe Iosif în legătură cu nașterea lui Isus și cu pericolul care-L 
pândește (Mat 1,20.21; 2,13.19).                                                                                                                                 
- După ce a fost ispitit Isus, au venit nişte îngeri şi I-au slujit (Mat 4,11).                                              
- În Ghetsimani, a venit un înger ca să-L întărească (Luca 22,43).                                                                        
- Când a fost arestat, ar fi venit legiuni de îngeri ca să-L scape (Mat 26,53).                                                    
- Scara visată de Iacov, plină de îngeri (Gen 28,12), a fost interpretată de Isus ca fiind El 
Însuși, îngerii cerești suindu-se și coborându-se peste El (Ioan 1,51).                                                                                                                                                                                                   
- Îngeri L-au însoţit pe Isus în cursul înălţării Sale la cer (Fapte 1,9-11). 

 Pe îngeri îi interesază foarte mult evanghelia, deși ei nu au nevoie de ea, pentru că nu au 
nevoie de mântuire.  Dar le place să o studieze: „Lor (proorocilor) le-a fost descoperit că 
nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum 
cei ce v-au propovăduit evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer, și în care chiar îngerii 
doresc să privească” (1 Pet 1,12).  Deși, așa cum am văzut, ei nu au însărcinarea de a 
vesti evanghelia, ci această lucrare trebuie să o facă păcătoșii salvați, îngerii servesc în 
alte forme cauza salvării de suflete, fiind „duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o 
slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea” (Evr 1,14).   
 

 Un exemplu clasic ar fi apariția unui înger în casa lui Corneliu, ca să-l pună în legătură cu 
biserica: „Pe la ceasul al nouălea din zi, l-a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui 
Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis: ‚Cornelie!’  Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat 
și a răspuns: ‚Ce este, doamne?’  Și îngerul i-a zis: ‚Rugăciunile și milosteniile tale s-au 
suit înaintea lui Dumnezeu și El Și-a adus aminte de ele.  Trimite acum niște oameni la 
Iope și cheamă-l pe Simon, zis și Petru.  El găzduiește la un om, numit Simon tăbăcarul, a 
cărui casă este lângă mare: acela îți va spune ce trebuie să faci’” (Fapte 10,3-6).   
 

 Noi ne bucurăm zilnic, fără să ne dăm seama, de ocrotirea îngerilor cerești:           

- „Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și-i scapă din primejdie” (Ps 
34,7).                                                                                                                                                                        

- „El (Elisei) a răspuns (la teama slujitorului său): ‚Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu 
noi decât cei cu ei.’  Elisei s-a rugat și a zis. ‚Doamne, deschide-i ochii să vadă.’  Și 
Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc 
împrejurul lui Elisei” (2 Împ 6,16.17).                                                                                                                               

- Împăratul Dariu s-a dus dis-de-dimineață la groapa cu lei și i-a zis lui Daniel: „‚Daniele, 
robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia Îi slujești necurmat, să te 
scape de lei?’  Și Daniel a zis împăratului: ‚Veșnic să trăiești, împărate!  Dumnezeul meu 
l-a trimis pe îngerul Său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că 
am fost găsit nevinovat înaintea Lui.  Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic 
rău!’”  (Dan 6,20-22)                                                                                                                                            

- „În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între 
doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri; și niște păzitori păzeau temnița la ușă.  Și iată, 
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un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță.  
Îngerul l-a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: ‚Scoală-te, iute!’  Lanțurile     
i-au căzut jos de pe mâini.  Apoi, îngerul i-a zis: ‚Încinge-te și leagă-ți încălțămintele.’  Și 
el a făcut așa.  Îngerul i-a mai zis: ‚Îmbracă-te în haină și vino după mine.’  Petru a ieșit 
afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat.  I se părea că are 
o vedenie.  După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă 
în cetate, și ea li s-a deschis singură; au ieșit și au trecut într-o uliță.  Îndată, îngerul a 
plecat de lângă el.  Când și-a venit Petru în fire, a zis: ‚Acum, văd cu adevărat că Domnul 
l-a trimis pe îngerul Său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul 
iudeu’” (Fapte 12,6-11).   

 Psalmistul anonim a înregistrat o făgăduință superbă: „Căci El va porunci îngerilor Săi să 
te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul 
de vreo piatră” (Ps 91,11.12).  Ne aducem aminte că un înger l-a hrănit pe Ilie când 
fugea de Izabela.  Până aci, fusese hrănit de corbii trimiși de Dumnezeu și de văduva din 
Sarepta, căreia Dumnezeu îi poruncise să-l hrănească.  Iată acum o nouă servire: „S-a 
culcat și a adormit sub un ienuper.  Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: ‚Scoală-te și 
mănâncă.’  El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un 
ulcior cu apă.  A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou.  Îngerul Domnului a venit a 
doua oară, l-a atins și a zis: ‚Scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut 
este prea lung pentru tine.’  El s-a sculat, a mâncat și a băut și, cu puterea pe care i-a 
dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile și patruzeci de nopți până la muntele 
lui Dumnezeu, Horeb” (1 Împ 19,5-8).   
 

 Îngerii au și rol distrugător, așa că avem libertatea să alegem ce să facă ei pentru noi:   

- Doi dintre ei au fost trimiși să nimicească cetățile din câmpie: „Bărbații aceia (cei doi 
îngeri) i-au zis lui Lot: ‚Pe cine mai ai aici?  Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate: scoate-i 
din locul acesta.  Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere 
înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui.  De aceea ne-a trimis Domnul, ca să-l 
nimicim’” (Gen 19,12.13).                                                                                                            

- Am reținut că un înger a ucis într-o noapte o sută optzeci și cinci de mii de ostași 
asirieni (vezi 2 Împărați 19,35).                                                                                                                                                

- După ce David a făcut numărătoarea poporului, un înger din cer a fost trimis cu forță 
nimicitoare: „Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim, ca să-l nimicească, Domnul 
S-a căit de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul: ‚Destul!  Trage-ți mâna acum.’  
Îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna, Iebusitul.  David, văzându-l pe îngerul care 
lovea în popor, a zis Domnului: ‚Iată că am păcătuit!  Eu sunt vinovat; dar oile acestea, 
ce au făcut?  Mâna Ta să se îndrepte dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu’” 
(2 Sam 24,16.17).   

 Să ținem seama de faptul că îngerii au și sarcina de a înregistra toate datele în legătură 
cu viața locuitorilor acestei planete.  Afirmația aceasta este sprijinită de Spiritul Profetic:  
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„Lucrarea fiecărui om apare înaintea lui Dumnezeu şi este notată drept credincioşie sau 
necredincioşie.  În dreptul fiecărui nume în cărţile cerului sunt trecute cu o teribilă 
exactitate fiecare cuvânt rău, fiecare act egoist, fiecare datorie neîndeplinită şi fiecare 
păcat secret, cu orice prefăcătorie măestrită.  Avertismente trimise de Cer sau mustrări 
neglijate, momente irosite, ocazii nefolosite, influenţa exercitată spre bine sau spre rău, 
cu rezultatele ei vaste, toate sunt înregistrate de îngerul raportor.”  (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 482) 
 

 Îngerul raportor înregistrează.  Acesta nu este spionaj ceresc, ci este dreptate și 
înțelepciune divină, pentru ca, la judecată, întregul univers să poată observa justețea 
deciziilor luate în dreptul tuturor locuitorilor pământului.  Având în vedere acest rol al 
îngerilor, putem afirma cu tărie și cu siguranță că nu există ființă omenească pentru care 
să nu fie desemnat un astfel de înger.    
 

 Iată informații suplimentare în legătură cu ce notează îngerii: „Păcatele de care nu s-a 
pocăit şi pe care nu le-a părăsit nu vor fi iertate şi şterse din cărţile raportului, ci vor sta 
acolo ca să mărturisească împotriva păcătosului în ziua lui Dumnezeu.  Poate că el a 
comis faptele lui rele la lumina zilei sau în întunericul nopţii; dar au fost deschise şi 
descoperite înaintea Aceluia cu care avem a face.  Îngeri ai lui Dumnezeu au fost 
martorii fiecărui păcat şi l-au înregistrat în documentele infailibile.  Păcatul poate fi 
ascuns, tăgăduit, acoperit de tată, mamă, soţie, copii sau asociaţi; nimeni altcineva 
decât făptaşii vinovaţi nu poate nutri nici cea mai mică bănuială a răului, dar el este 
descoperit în faţa inteligenţelor cerului.  Bezna celei mai întunecoase nopţi, tăinuirea 
tuturor artelor înşelătoare, nu ajung pentru a ascunde un gând de cunoştinţa Celui 
Veşnic.  Dumnezeu are un raport exact al fiecărei socoteli incorecte şi al fiecărei afaceri 
nedrepte.  El nu este înşelat de aparenţele pietăţii.  El nu face nicio greşeală în 
aprecierea caracterului.  Oamenii pot fi înşelaţi de aceia care au inima coruptă, însă 
Dumnezeu pătrunde toate măştile şi citeşte viaţa lăuntrică.”  (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, pagina 486)  
 

 La venirea Mântuitorului, va fi tăcere în cer timp de o săptămână: „Când a rupt Mielul 
pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas” (Apoc 8,1).  O 
zi profetică fiind egală cu un an calendaristic, o oră este egală cu 360 : 24 = 15 zile; o 
jumătate de oră profetică este egală cu 7 zile și jumătate, dar textul zice „aproape o 
jumătate de ceas.”  Aceasta este o săptămână calendaristică.  În cer este tăcere?  De ce?  
Pentru că toți îngerii sunt plecați.  Unde?  Îl însoțesc pe Hristos spre planeta Pământ, ca 
să-i aducă pe cei răscumpărați prin planul de mântuire: „Când va veni Fiul omului în 
slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale” (Mat 25,31).   
 

 Hristos va veni a doua oară cu toți îngerii.  Îi vom vedea pe toți.  Vom încerca să-i 
numărăm?  Ca pe stelele cerului?  Important este că-L vom întâlni în primul rând pe 
Salvatorul nostru, apoi pe toți asistenții Lui – sfinții și bunii îngeri.  Nu vă bucurați?  
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Pregătiți-vă să vorbiți cu ei.  Sunt atâtea lucruri de aflat!  Doamne, Îți mulțumim și Îți 
vom mulțumi în veci pentru minunatul serviciu al îngerilor Tăi sfinți!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 9: „Mare ești Tu, Doamne!” 

Cântarea de închidere, 270: „În Domnul găsesc adăpost”   
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LUMI 

 În discuția Sa nocturnă cu Nicodim, Mântuitorul a formulat textul de aur al Sfintei 
Scripturi, în care poate fi concentrată, rezumată, cuprinsă, exprimată, toată Cartea 
Sfântă și toată lucrarea mântuirii: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” 
(Ioan 3,16).   
 

 Ce avem în acest verset?  Ce elemente de bază apar aici?  Șapte la număr, iar acestea 
sunt: Dumnezeu, Fiul Său, lumea, iubirea, credința, viața veșnică, pieirea.  Dumnezeu a 
iubit lumea până la sacrificiu suprem, ca să o salveze de la pieire.  Ce este această lume?  
Orice alte sensuri ar avea acest cuvânt, în acest text el înseamnă omenirea, locuitorii 
Pământului, din toate veacurile, toți urmașii lui Adam și Eva.     
 

 Dumnezeu a iubit lumea.  Lumea aceasta, pentru că El a creat-o.  Există oare și alte 
asemenea lumi?  Curios lucru este că în punctul acesta până și necredincioșii, 
tăgăduitorii Dumnezeirii și ai Sfintei Scripturi, gândesc asemenea credincioșilor: da, 
există și alte lumi.  Nu se poate să nu existe.  Ei chiar le caută, dar gândesc în mod eronat 
că și alte lumi sunt ca a noastră, că au rezultat prin evoluție, că se folosesc de tehnică și 
că s-ar putea intra în legătură cu ele.   
 

 În unele puncte ale globului pământesc, au fost instalate telescoape cu antene 
parabolice uriașe, pentru a intercepta și a studia eventuale semnale cosmice.  Asemenea 
unde electromagnetice sunt analizate în computere, pentru a se afla dacă există pulsații 
regulate ca semn că sunt emise de ființe inteligente, care ne caută pe noi.  Sunt 
așteptate mesaje din afara sistemului nostru solar, de la frați și surori care trăiesc în alte 
părți ale universului.  Chestiunea privitoare la existența altor civilizații sau chiar 
supercivilizații, cu posibilitatea intrării în dialog cu ele, este una dintre cele mai 
pasionante preocupări ale oamenilor de știință contemporani.         
 

 Un lucru trebuie să fie clar: că mergem pe cărări diferite.  Pe alte planete locuite nu 
există păcat și nu există preocupări identice cu cele ale muritorilor.  Nu poate fi vorba de 
tehnică poluantă, de călătorii cu mașini, de conflicte și de planuri de a invada pământul.  
În urmă cu câțiva ani, era deplorat într-un articol faptul că Pentagonul nu are un plan de 
apărare contra unei invazii din spațiul extraterestru!  Teama de extratereștri și 
îngrijorarea din cauza lipsei oricărei pregătiri militare pentru respingerea lor sunt total 
nefondate, bazate pe o imaginație primitivă și periculoasă.   
 

 De ce periculoasă?  Iată de ce: o tragedie teribilă a avut loc în California la sfârșitul lunii 
martie 1997, în Rancho Santa Fe, unde „39 de membri ai cultului Heaven’s Gate (Poarta 
Cerului), crezând că moartea le-ar oferi acces la un OZN (obiect zburător neindentificat) 
care se mișcă în urma cometei Hale-Bopp, s-au sinucis cu un cocteil de vodcă și 
tranchilizanți” (citat din ziarul american USA Today/USA astăzi, 28-30 martie, 1997).  
Deși aici nu era vorba de vreo teamă, ci de o speranță deșartă, deznodământul a fost 
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înspăimântător.  Ar trebui oare irosite trilioane de dolari pentru înarmare împotriva 
unor adversari închipuiți?  Sau să se recurgă la sinucideri pentru a ajunge la ei?           
 

 Am zis, totuși, că și noi gândim că există alte lumi.  Pe ce ne bazăm?  Amintesc mai întâi 
argumentul intuiției, o percepere imediată a realității, fără vreun suport material: că nu 
poate să fie altfel.  În intuiție, vedem cu mintea.  Ar fi naiv și arogant să pretindem că 
numai noi existăm, că noi, locuitorii Pământului, suntem singurele ființe raționale din 
univers.  Bunul simț ne obligă să admitem că nu poate fi așa.  Ar însemna că Dumnezeu 
a creat o singură planetă cu indivizi gânditori și responsabili, și tocmai această unică 
planetă s-a răzvrătit contra Lui.  Ar fi 100% eșec pentru Creator!  Cine își poate închipui 
acest lucru?   
 

 Noi nu instalăm telescoape pentru controbăirea universului în căutare de alți indivizi ca 
noi.  Noi știm că există.  Dar nu chiar așa ca noi.  Vă amintiți de călătoria lui Iosif pentru 
vizitarea fraților săi pe câmp?  La un moment dat, „pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit 
un om.  Omul acela l-a întrebat: ‚Ce cauți?’  ‚Caut pe frații mei’, a răspuns Iosif” (Gen 
37,15.16).  Și până la urmă i-a găsit, știți cum și cu ce urmări.  Avem frați în alte părți ale 
universului?  Cu siguranță că avem, dar nu-i căutăm și nici ei nu ne caută pe noi.  Ne vom 
întâlni cândva, iar Dumnezeu are grijă ca această întâlnire să aibă loc.   
 

 Ce argumente ar mai exista în afara intuiției?  Cele oferite de Sfânta Scriptură și de 
Spiritul Profetic.  Le vom vedea în continuare și sper că aceste date ne vor convinge că 
este așa și vom dobândi aspirații noi, care să ne fortifice credința, în așteptarea 
lucrurilor care vor veni.  Aceasta este credința: „O încredere neclintită în lucrurile 
nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd” (Evr 11,1).   
 

 Ce zice Biblia despre existența altor lumi?  Vom începe cu cele mai vagi aluzii și ne vom 
mișca spre mărturii mai solide.  Vorbind despre prerogativa puterii creatoare posedate 
de eternul Fiu al lui Dumnezeu, apostolul Pavel ne informează că „prin El au fost făcute 
toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune 
de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri.  Toate au fost făcute prin El și pentru 
El” (Col 1,16).  Acestea sunt funcții care presupun prezența unor creaturi care să le 
îndeplinească.   
 

 Pavel a încheiat apologia crucii, scriind: „Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea 
Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și 
pe pământ” (Efes 3,14.15).  Dumnezeu a creat mai multe familii, nu numai familia 
omenească de pe această planetă, despre care același apostol a zis: „El a făcut ca toți 
oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat 
anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor” (Fapte 17,26).  Un singur om și toți 
urmașii săi – omenirea de aici.  Aceasta este o familie, dar „orice familie” „își trage 
numele” din Hristos, deci există mai multe familii.   
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 Esența planului de mântuire este efectuarea unei apropieri: „Căci Dumnezeu a vrut ca 
toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe 
pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui” (Col 1,19.20).  
Apropierea aceasta, care este rezolvarea unei înstrăinări, este exprimată și astfel: „În El 
avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere” (Efes 
3,12).  Căderea a provocat: robia păcatului, despărțirea de Dumnezeu, suspiciune.  Prin 
credință în Hristos se depășesc aceste stări nenorocite și se ajunge la: libertate, reunire, 
încredere.  
 

 Noi știm că planul de mântuire are în vedere familia lui Adam, dar ce benefit au alte 
omeniri din planul acesta?  Iată ce ne spune în acest sens Spiritul Profetic:                                                           
 
„Ceea ce poate, în exclusivitate, să ferească de păcat în mod eficient, în această lume de 
întuneric, va preveni păcatul în cer.  Însemnătatea morţii lui Hristos va fi văzută de sfinţi 
şi de îngeri. . . .  Îngerii Îi atribuie cinste şi slavă lui Hristos, pentru că nici chiar ei nu sunt 
siguri decât privind la suferinţele Fiului lui Dumnezeu.  Prin eficacitatea crucii sunt îngerii 
cerului păziţi de apostazie.  Fără cruce, ei nu ar fi mai siguri împotriva răului de cum au 
fost îngerii înainte de căderea lui Satana.  Perfecţiunea îngerească a eşuat în cer.  
Perfecţiunea omenească a eşuat în Eden, paradisul fericirii.  Toţi cei ce doresc siguranţă 
pe pământ sau în cer trebuie să privească la Mielul lui Dumnezeu.”  (Signs of the Times/ 
Semnele timpului din 30 decembrie 1889, citat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 1132).  
Toate lumile sunt asigurate de puritate morală eternă datorită crucii lui Hristos.                         
 

 În capitolul 5 din Apocalipsa, întâlnim un crescendo de laudă pentru Dumnezeu-Tatăl și 
pentru Mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat.  Pornește cu cele patru făpturi vii și cu 
cei douăzeci și patru de bătrâni, urmează îngerii nenumărați, apoi vine un acord final 
universal: „Și pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot 
ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: ‚A Celui ce șade pe scaunul de domnie și a 
Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!’”  (Versetele 8-13; citat 
este versetul 13).  Observați că s-a încheiat partea despre îngeri (vezi versetele 11 și 12), 
când apar alte ființe: „Și pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe 
mare și tot ce se află în aceste locuri . . .”.  Ființe gânditoare, capabile a-L glorifica pe 
Tatăl ceresc împreună cu Mielul răscumpărător.  Deci, în afară de îngeri, mai sunt, în cer 
și pretutindeni, ființe raționale, capabile de închinare.   
 

 Creștinii sunt descriși de apostol în 1 Corinteni 4,9 ca fiind „o priveliște pentru lume, 
îngeri și oameni.”  Priveliște sau spectacol.  Sau obiect de observație, de studiu.  Lume, 
îngeri și oameni.  Îngerii sunt ființele cele mai apropiate de Dumnezeu, „duhuri 
slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea” (Evr 
1,14).  Oamenii sunt locuitorii planetei Terra.  Cine este lumea la care se referă aici 
apostolul?  Este evident că aici lumea înseamnă altceva decât în Ioan 3,16.  Nu lumea 
păcătoasă de pe Pământ, pentru care Și-a dat viața Fiul lui Dumnezeu.  Această lume a 
fost numită deja „oameni”.  Spectacol pentru lume: lumea amintită aici este universul 
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imaculat, toate celelalte familii de ființe raționale create de Dumnezeu și populând alte 
planete.  Sunt cei incluși în Apocalipsa 5,14 în expresia „toate făpturile”.  Așa a scris și 
serva Domnului: „Locuitorii lumilor necăzute și ai universului ceresc urmăresc cu un 
interes intens conflictul dintre bine și rău” (Scrisoarea 5 din 1900, publicată în Seventh-
day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 
6, pagina 1088).     
 

 De două ori se vorbește în Epistola către Evrei despre „lumi”:                                                          
 
- Mai întâi în capitolul 1,2: „. . . la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a 
pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile.”  Traducerea engleză 
King James zice: „. . . by whom also He made the worlds”, adică „. . . prin care El a făcut 
și lumile”.  În original, propoziția aceasta sună așa: di’ hou cai epoiesen tous aionas.  
Substantivul aionas este pluralul de la aion și este tradus „epocă, ordine universală, 
eternitate, existență, lume”.  Nu cred că este potrivit să se spună aici că a făcut 
veacurile, pentru că pare un nonsens; trebuie zis mai degrabă că a făcut lumile.  
 
Să reținem ce spune acest comentariu: „Când luăm în considerare întinderea creațiunii 
lui Dumnezeu, nenumăratele milioane de lumi gravitând în jurul tronului Dumnezeirii, 
nu numai că dobândim o concepție lărgită despre Dumnezeu; noi suntem determinați să 
zicem împreună cu psalmistul: ‚Ce este omul, ca să Te gândești la el?  Și fiul omului, ca 
să-l bagi în seamă?’  (Ps 8,4).  Minunat în înțelepciune, cunoștință și putere trebuie să fie 
Dumnezeul nostru și, odată cu aceasta, minunată trebuie să fie iubirea Celui ce a creat și 
care menține toate lucrurile, invitându-l pe om să devină părtaș cu El la slavă.”  
(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
șaptea, volumul 7, pagina 396)                                  
 
- Al doilea text este în Evrei 11,3: „Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin 
cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.”  În 
versiunea engleză King James: „Through faith we understand that the worlds were 
framed by the word of God”, care se traduce: „Prin credință noi înțelegem că lumile au 
fost formate prin cuvântul lui Dumnezeu.”  Deosebirea este că în engleză se vorbește nu 
de „lume”, ca în românește, ci de „lumi”.  Și aici, în greacă a fost folosit termenul aionas, 
ale cărui sensuri le-am arătat, printre care și acela de lumi – oricum, la plural.  Este de 
mirare faptul că traducătorul Cornilescu a tradus același cuvânt, aionas, o dată cu 
„veacurile” și apoi cu „lumea”, adică folosind cuvinte diferite pentru același termen 
grecesc, și o dată la plural, apoi la singular.  Trebuia zis „lumile” în ambele cazuri, pentru 
fidelitate față de textul original.     

 

 „Fii ai lui Dumnezeu” sunt toți oamenii, prin creațiune, și toți cei ce-L primesc pe Hristos, 
prin răscumpărare: „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, născuți nu din sânge, nici din voia firii 
lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1,12.13).  În Geneza 6,1.2, citim că 
„fiii lui Dumnezeu” „și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales” dintre „fetele 
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oamenilor”.  Acești fii ai lui Dumnezeu, care au contractat căsătorii, erau oameni, în 
niciun caz îngeri, așa cum pretind unii, pentru că Isus a spus clar că îngerii nu se 
căsătoresc (vezi Matei 22,30); ei erau urmașii lui Set.  Oamenii, ale căror fete au fost 
luate în căsătorie de fiii lui Dumnezeu, au fost urmași ai lui Cain.   
 

 În Iov 1,6 și 2,1, se vorbește despre „fiii lui Dumnezeu”, care s-au înfățișat „într-o zi” 
înaintea Domnului.  Aceștia erau alt fel de fii ai lui Dumnezeu, pentru că nu erau de pe 
pământ, ci din afara lui; ei au venit înaintea Domnului, ceea ce pământenii nu pot, iar 
Satana s-a prezentat și el printre ei ca „reprezentant” al pământului, de fapt uzurpator 
în acest rol.  În ambele cazuri de întâlnire înaintea Domnului, dacă fiii lui Dumnezeu nu 
erau pământeni, și nu puteau fi, ei trebuie să fi fost din alte lumi.  Nu erau nici îngeri, 
pentru că aceștia nu trebuie să se înfățișeze „într-o zi” înaintea Domnului.  Despre ei, 
Isus a zis, referindu-Se la copii: „. . . vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața 
Tatălui Meu, care este în ceruri” (Mat 18,10).  Îngerii sunt tot timpul acolo înaintea 
Domnului, nu în întâlniri ocazionale, chiar dacă ei călătoresc peste tot pentru misiuni, 
însă mișcarea lor este instantanee; gândiți-vă cât de repede a ajuns Gabriel la Daniel, în 
cursul unei rugăciuni (vezi Daniel 9,21.23).  Dar o prezentare specială, într-o anumită zi, 
în fața Domnului nu putea fi decât a unor creaturi care nu locuiesc în cer, ci în alte părți 
ale universului.  Ei trebuie să fi fost reprezentanți ai lumilor necăzute în păcat. 
 

 În Luca 15,4-7, Mântuitorul a prezentat pilda oii pierdute.  El a întrebat mai întâi: „Care 
om dintre voi, dacă are o sută de oi și o pierde pe una dintre ele, nu le lasă pe celelalte 
nouăzeci și nouă pe izlaz și se duce după cea pierdută, până când o găsește?”  (Luca 
15,4).  Arătând apoi cum o tratează păstorul după ce o găsește și cum își exprimă apoi 
bucuria recuperării, Isus a făcut aplicația: „Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în 
cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de 
oameni neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință” (versetul 7).  Aceste cuvinte pot fi 
înțelese ca referindu-se la neprihăniții închipuiți, care cred că nu au nevoie de pocăință, 
sau chiar la ființe unde problema pocăinței nu se pune, pentru că n-a existat cădere, n-a 
existat păcat. 
 

 Isus S-a declarat ca fiind Păstorul cel bun (vezi Ioan 10,11.14).  El a lăsat oi și S-a dus, cu 
prețul vieții Lui, în căutarea oii pierdute.  Alte lumi au rămas ascultătoare de Dumnezeu; 
ele nu s-au pierdut.  Unica oaie pierdută, singura lume care s-a înstrăinat de Dumnezeu 
a fost omenirea rezultată din Adam și Eva.  În căutarea și pentru salvarea acestei oi a 
părăsit Isus cerul: „Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era 
pierdut” (Luca 19,10).  „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. . . .  Căci   
n-am venit să-i chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși” (Mat 9,12.13).  
„Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața 
ca răscumpărare pentru mulți” (Mat 20,28).   
 

 Astfel, Cineva a venit din spațiul extraterestru în căutarea noastră.  El a lăsat slava 
cerului și bogățiile de acolo ca să trăiască aici o viață de sărăcie și prigoană.  Iată cât de 
frumos a exprimat Pavel acest adevăr: „Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus 
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Hristos.  El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi 
să vă îmbogățiți” (2 Cor 8,9).  Nu era singura opțiune posibilă, dar El a ales să vină aici: 
„El (Hristos) S-ar fi putut duce la căminurile plăcute ale lumilor necăzute, la atmosfera 
curată, unde necredincioşia şi rebeliunea nu pătrunseseră niciodată; şi, acolo, El ar fi 
fost primit cu aclamaţii de laudă şi iubire.  Însă o lume căzută avea nevoie de 
Răscumpărătorul” (Review and Herald din 15 februarie 1898, citat în Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, 
pagina 1088).  
 

 O altă ființă extraterestră venise aici mai înainte, în exil pe această planetă, pentru că 
provocase un război în cer.  Iar acest rebel a fost însoțit de a treia parte din îngerii 
cerului, uniți cu el în rebeliune.  Aceea a fost cu adevărat o invazie de extraterești 
dușmănoși, care au reușit să facă mult rău în acest loc.  Salvatorul a venit să repare 
stricăciunile produse: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” 
(1 Ioan 3,8).  După nimicirea acestor lucrări și izbăvirea tuturor robilor vrăjmașului, care 
se lasă salvați, intrusul și acoliții lui vor avea o pauză de un mileniu: „Timp de o mie de 
ani, el poate gusta roadele blestemului pe care l-a pricinuit.  Limitat numai la pământ, el 
nu va avea privilegiul de a colinda alte planete, pentru a-i ispiti și hărțui pe aceia care nu 
au căzut” (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 290).   
 

 A trecut multă vreme până când extratereștrii necăzuți au putut pricepe răutatea 
marelui vrăjmaș izolat pe pământ: „Până la moartea lui Hristos, caracterul lui Satana nu 
le-a fost descoperit în mod clar îngerilor sau lumilor necăzute.  Arhiapostatul se învelise 
în înșelăciune în așa fel încât nici măcar ființele sfinte nu înțeleseseră principiile lui.  Ele 
nu văzuseră în mod clar natura răzvrătirii lui” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 758).  „Știința mântuirii este știința tuturor științelor, știința care este studiul 
îngerilor și al tuturor ființelor inteligente din lumile necăzute” (Education/Educație, 
pagina 126). 
 

 Avem deja o serie de declarații inspirate care vorbesc despre lumile necăzute.  Acele 
lumi sunt cele 99 de oi nerătăcite, pe care Păstorul cel bun le-a lăsat pe izlaz, pentru a 
porni în căutarea  unicei oi pierdute, planeta Pământ, omenirea de aici, din care facem 
parte și noi.  Numărul nu are nicio semnificație, el este doar simbolic al întregului, dar 
ideea de pierdut sau nepierdut, de căzut sau necăzut, stă la baza pildei Mântuitorului.  
Nu avem nici cea mai vagă idee cum studiază lumile necăzute ce se petrece aici, 
evenimentele și stările de lucruri care au loc pe planeta noastră, dar ele sunt informate 
cu exactitate și la zi.  Poate că Dumnezeu proiectează în atmosfera lor scene 
reprezentând viața de pe Pământ, sau poate că le dă capacitatea de a vedea cu ochiul 
liber atât de departe.  E un mister; fapt este că, în conformitate cu afirmațiile prețioase 
ale Spiritului Profetic, ei sunt în permanență bine informați despre stările de lucruri din 
marea luptă dintre bine și rău.   
 

 Există oare șanse de a sosi vreodată dincolo de cosmos, în societatea lumilor necăzute?  
Iată o astfel de făgăduință, pe care îngerul i-a spus-o sorei White: „. . . dacă ești 



 
P

ag
e1

4
2

 

credincioasă, atunci tu, împreună cu cei 144.000, vei avea privilegiul de a vizita toate 
lumile și de a vedea lucrarea mâinilor lui Dumnezeu” (Early Writings/Experiențe și 
viziuni, pagina 40). 
 

 Există deja unii pământeni care se plimbă nestingheriți în „lumea liberă”, prin zonele 
imaculate ale vastului univers.  Unul dintre ei, de fapt primul în ordine cronologică, este 
Enoh.  Despre el, Biblia zice: „Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru 
că l-a luat Dumnezeu” (Gen 5,24).  „Prin credință a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să 
nu vadă moartea.  Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase.  Căci, înainte de 
mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu” (Evr 11,5).  Eu m-am mutat 
de multe ori, până în prezent de 26 de ori de când m-am căsătorit în 1969, și nu sunt 
încântat când este vorba despre o nouă mutare, de fiecare dată sper că este ultima.  Dar 
mutarea lui Enoh a fost cu totul altceva.  Pe aceea o doresc și să o dorim cu toți.  
 

 Enoh a fost mutat de Dumnezeu, luat de El.  Unde l-a dus?  Ne răspunde Spiritul Profetic 
în detalii: „Am fost dusă apoi într-o lume care avea șapte luni.  Acolo l-am văzut pe 
bunul Enoh din vechime, care fusese mutat.  Pe brațul lui drept purta o superbă ramură 
de finic și pe fiecare frunză era scris ‚biruință’.  În jurul capului lui era o coroană albă 
strălucitoare și frunze pe coroană și în mijlocul fiecărei frunze era scris ‚puritate’, iar în 
jurul coroanei erau pietre de diferite culori, care străluceau mai puternic decât stelele și 
se reflectau pe litere, mărindu-le.  Pe partea posterioară a capului lui era o fundă care 
fixa coroana și pe fundă era scris ‚sfințenie’.  Deasupra coroanei era o cunună frumoasă, 
care strălucea mai puternic decât soarele.  L-am întrebat dacă acesta era locul unde a 
fost dus de pe pământ.  El a zis: ‚Nu; cetatea este căminul meu și aici am venit ca să 
vizitez locul acesta.’  El umbla pe acolo ca la el acasă acasă.”  (Early Writings/Experiențe 
și viziuni, pgina 40) 
  

 Să vizionăm acum cu toți această videocasetă cu conținut inspirat de Duhul lui 
Dumnezeu: „Domnul mi-a dat o priveliște a altor lumi.  Aripi mi-au fost date și un înger 
m-a însoțit din cetate la un loc care era strălucitor și magnific.  Iarba locului era de un 
verde intens și păsările de acolo ciripeau un cântec dulce.  Locuitorii tărâmului aceluia 
erau de toate staturile; ei erau nobili, maiestuoși și minunați.  Oglindeau chipul lui Isus și 
fețele lor radiau de bucurie sfântă, exprimând libertatea și fericirea acelui loc.  L-am 
întrebat pe unul dintre ei de ce erau ei mult mai minunați decât cei de pe pământ.  
Răspunsul a fost: ‚Noi am trăit în strictă ascultare de poruncile lui Dumnezeu și nu am 
căzut prin neascultare, asemenea celor de pe pământ.’  Apoi am văzut doi pomi, unul 
semăna mult cu pomul vieții din cetate.  Fructul amândurora era frumos, însă din unul ei 
nu puteau să mănânce.  Aveau putere să mănânce din amândoi, dar le era interzis să 
mănânce din unul.  Atunci, îngerul meu însoțitor a zis către mine: ‚Nimeni din locul 
acesta nu a gustat din pomul oprit; dacă ar mânca, ar cădea.’”  (Ibid., paginile 39-40)   
 

 Există atât de multe lumi fericite, necăzute în păcat, în imensul univers, și noi am avut 
neșansa de a ne naște chiar aici, în această lume blestemată și degenerată.  Dar 
așteptați.  În cele din urmă, noi vom fi mai apropiați de Dumnezeu-Tatăl și de Isus, 
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iubitorul nostru Frate, decât orice altă familie din univers și chiar decât îngerii.  Nu ne 
așteaptă nicio decepție la sosirea noastră în lumile de sus.  Apostolul Pavel a fost sigur 
că „lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au 
suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.  Nouă însă 
Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său” (1 Cor 2,9.10).  Reintegrarea mântuiților în 
universul societății nemuritoare este sigură și este garantată pentru veșnicie, așa cum 
îngerul Gabriel i-a spus profetului Daniel în urmă cu 25 de secole: „Cei înțelepți vor 
străluci ca strălucirea cerului și cei ce îi vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor 
străluci ca stelele, în veac și în veci de veci” (Dan 12,3).   
 

 Potrivit cu Apocalipsa 21,1-3, o rearanjare fundamentală în ordinea universală va fi 
operată după ceva mai mult decât un mileniu de acum – Dumnezeu va face din planeta 
noastră sediul Său, capitala universului pentru vecii vecilor.  Noua ordine universală 
stabilită de Creatorul iubitor va oferi neamului omenesc posibilități nemărginite de 
creștere și fericire, așa cum a arătat sora White: „Toate comorile universului vor fi 
deschise pentru studiul celor răscumpărați de Dumnezeu.  Neîncătușați de starea 
muritoare, ei își iau zborul neobosit către lumi îndepărtate – lumi care s-au cutremurat 
de durere la spectacolul suferinței omenești și au răsunat cu cântări de veselie la vestea 
unui suflet răscumpărat” (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 677). 
 

 Cum e posibil ca o planetă atât de mică să găzduiască tronul atotputernicului Dumnezeu 
și să dirijeze viața și activitățile din restul universului de-a lungul mileniilor nesfârșite?  
Nu mă întrebați.  Așteptați.  Răspunsul poate fi o întrebare retorică pusă de Dumnezeu 
lui Moise cu privire la hrănirea poporului Israel: „Nu cumva s-a scurtat oare mâna 
Domnului?”  (Num 11,23).  Sau alta pusă profetului Ieremia: „Iată, Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul oricărei făpturi.  Este ceva de mirat din partea Mea?”  (Ier 32,27).  Un bun și 
înstărit constructor cumpără o casă mizerabilă, bună doar ca să i se dea foc.  El o 
demolează și îndepărtează tot molozul.  Curăță perfect terenul respectiv și construiește 
apoi o vilă superbă, cu spații verzi încântătoare.  Așa poate face un om.  El a cumpărat 
locul, deși casa cu aspect respingător nu prezenta nicio importanță.  Și locul a ajuns apoi 
ocupat de o construcție încântătoare, cu totul splendid în jurul ei.  Așa poate să facă un 
om; dar Dumnezeu?  Planeta răzvrătită și blestemată e curățată prin foc și e apoi 
înfrumusețată așa cum numai eternul și înțeleptul și bunul Creator știe și poate să facă. 
  

 I-am auzit pe unii spunând că Dumnezeu va distruge acest pământ și va crea altul, 
pentru că așa scrie în Apocalipsa 21,1: „Apoi, am văzut un cer nou și un pământ nou; 
pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era.”  Așa s-ar 
înțelege la o citire superficială, dar ia să ne gândim mai bine.  În 2 Corinteni  5,17, se 
garantează că, „dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.  Cele vechi s-au dus: 
iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”  Acesta nu este un proces de distrugere a unei 
persoane și crearea alteia, ci este o înnoire spirituală a aceleiași persoane.  Aceeași 
persoană este absolut nouă calitativ.  Ce are loc mai întâi la nivel spiritual cu oamenii 
păcătoși este făcut pe plan fizic, chimic, geologic și astronomic cu planeta Pământ: este 
înnoită complet, fără să mai existe urme de blestem sau degenerare. 
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 Și altceva: Ierusalimul ceresc va coborî lin pe pământ în locul unde este acum Muntele 
Măslinilor (vezi Zaharia 14,4, Apocalipsa 3,12 și 21,2.3).  Acesta este un munte foarte 
important în istoria mântuirii, unde Hristos petrecea nopți în rugăciune (vezi Luca 21,37 
și Ioan 8,1.2), unde a mers cu ucenicii Săi după instituirea Sfintei Cine (vezi Luca 22,39) și 
de unde S-a înălțat la cer (vezi Fapte 1,9-12).  Muntele Măslinilor este pe acest pământ.  
În acel loc va veni cetatea sfântă.  Nu este aceeași planetă?     
  

 Dumnezeu nu va distruge niciodată această planetă; de fapt, El îi va distruge pe aceia 
care o distrug, așa cum citim în Apocalipsa 11,18: „. . . să-i prăpădești pe cei ce 
prăpădesc pământul!”  Va distruge răul de pe pământ și pe cei răi.  Acesta este locul de 
naștere al Salvatorului omenirii.  Aici a trăit El o viață desăvârșită și a murit pentru 
păcatele noastre.  Aici a înviat din morți și de aici S-a înălțat la cer.  Acesta este un loc 
istoric de importanță universală și eternă.  Această planetă este extrem de scumpă în 
ochii lui Dumnezeu, pentru că aici s-a făcut cea mai uimitoare demonstrare a iubirii lui 
Dumnezeu și aici s-au produs toate minunile răscumpărării păcătoșilor.  Acest Pământ va 
deveni nou și va radia de bucurie pe veci.   
 

 Aceasta ne este perspectiva.  Să nu ne bucurăm?  Să mai slujim păcatului?  Să nu 
acceptăm lucrarea mântuitoare a harului și să umblăm cu Dumnezeu în veci?  Ba da.     
Să-I mulțumim din toată inima Aceluia care a planificat și a realizat această minunată 
răscumpărare.  Amin!  

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 38: „Te-adorăm cu bucurie!”   

Cântarea de închidere, 513: „Ascultați, străjerul cheamă!”    
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MAREA LUPTĂ ÎN MINIATURĂ  

 Știți care este cea mai scurtă carte din Biblie?  Ne vom ocupa de ea cu această ocazie.  
Deschidem la Apocalipsa lui Ioan, la începutul acelei cărți.  Dar nu vom studia Apocalipsa 
acum.  Cartea dinaintea Apocalipsei este Epistola lui Iuda.  Nici din ea nu vom studia.  
Înainte de Iuda este A Treia Epistolă a lui Ioan.  Acolo ne oprim.  Vom studia întreaga 
carte, de altfel o carte mică, o cărticică.  Dacă scrierea lui Daniel, cu cele 12 capitole ale 
ei, este numită, în Apocalipsa 10,2, „o cărticică deschisă”, ce putem spune despre 
această epistolă a lui Ioan, care are numai un capitol și acela de 14 versete?  O cărticică 
micuță.  Aceasta nici nu are cum să fie altfel decât deschisă.  Cele 14 versete din 
românește sunt, de fapt, 15 în greacă.  Aceasta este numită predicare biblică sau 
expozitivă, când citim un pasaj și lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. 
 

 A Treia Epistolă a lui Ioan este una dintre cele 66 de cărți sfinte, care alcătuiesc Cuvântul 
lui Dumnezeu.  Cartea Psalmilor cuprinde 150 de capitole și este cea mai lungă; avem în 
Biblie cartea Geneza,alte cărți ale lui Moise, Cronicile, Isaia, alți profeți, Evangheliile, 
Faptele apostolilor, Epistolele, Apocalipsa și alte cărți.  Cartea minusculă de care ne 
ocupăm este una dintre ele, la fel de valoroasă și de inspirată.  Ea spune lucruri mari și 
multe în puține cuvinte.  Este ca o telegramă divină trimisă oamenilor.  Știm bine că 
Duhul Sfânt i-a inspirat pe profeți (vezi 2 Petru 1,21; 2 Timotei 3,16.17); și El a decis să 
avem în Biblie această epistolă.   
 

 Răspunzând la întrebarea fecioarei Maria pentru clarificare, îngerul Gabriel a zis că 
„niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere” (Luca 1,37).  Da, Cuvântul lui 
Dumnezeu este puternic, așa cum a zis Dumnezeu către Ieremia în formă interogativă: 
„Nu este Cuvântul Meu ca un foc și ca un ciocan care sfărâmă stânca?”  (Ier 23,29).  
Acest Cuvânt lucrează minuni în viața omului: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și 
lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri; pătrunde până acolo că desparte 
sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii” (Evr 4,12). 
 

 Nicio parte a Sfintei Scripturi nu trebuie ignorată, pentru că pretutindeni sunt ascunse 
gândurile lui Dumnezeu și noi nu putem ști unde, când și cum ne va vorbi Dumnezeul 
nostru.  Iar acest Cuvânt are rol protector, așa cum a zis psalmistul: „Strâng Cuvântul 
Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta” (Ps 119,11).  Și rol orientativ în 
viață: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea” 
(Ps 119,105). 
  

 Să luăm aminte la acest citat măreț din Spiritul Profetic: „Efortul de a înțelege marile 
adevăruri ale revelației oferă prospețime și vigoare tuturor aptitudinilor.  El lărgește 
mintea, dezvoltă perspicacitatea și maturizează judecata.  Studiul Bibliei va înnobila 
fiecare gând, simțământ și aspirație așa cum niciun alt studiu nu o poate face.  El dă 
statornicie de scop, răbdare, curaj și fermitate, desăvârșește caracterul și sfințește 
sufletul.  Un studiu serios, respectuos al Scripturilor, care aduce mintea cercetătorului în 
directă legătură cu mintea cea nemărginită, ar da lumii oameni de un intelect mai 
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puternic și mai activ, cum și de principii mai nobile de cum au rezultat vreodată din 
instruirea cea mai competentă pe care și-o permite filosofia omenească.”  (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor,  pagina 94)     
 

 Aceasta este, prin urmare, cea mai scurtă carte din Biblie, nu am nici cea mai mică 
îndoială, pentru că am folosit câteva ore ca să verific lucrul acesta.  Problematic a fost 
pentru mine să stabilesc care este mai scurtă, a doua Ioan sau a treia Ioan.  Am acum la 
dispoziție date precise și le voi arăta.  Iată o comparație între aceste două epistole, fără 
îndoială cele mai scurte cărți din Biblie.   

În limba română: 

Cartea   rânduri   versete   cuvinte 

A doua Ioan       48       13      274 

A treia Ioan       53       14      289 

              Diferență:            + 5      + 1     + 15 

După toate aceste date din traducerea românească a lui Cornilescu, a doua Ioan ar fi mai 
scurtă.  Dar observați mai departe cercetarea textului original. 

În limba greacă: 

Cartea   rânduri                           versete          cuvinte   litere   

A doua Ioan       30        13               245     1.130 

A treia Ioan       32         15               219              1.107 

              Diferență:            + 2            + 2                -26                       -23 

În privința numărului de rânduri și de versete, tot a doua Ioan este mai scurtă și în 
greacă.  Dacă ținem seama însă de numărul cuvintelor și, în final, de numărul literelor, a 
treia Ioan apare ca fiind mai scurtă și criteriul acesta este cel mai important.  Sigur că 
cercetarea aceasta nu influențează în niciun fel mântuirea noastră, dar este vorba de 
cunoașterea Bibliei și aceste informații suplimentare nu strică.  Poți să fii mântuit și dacă 
nu știi câți copii a avut Avraam, dar nu sună prea bine să zici că a avut numai doi, când 
prin Chetura a mai avut încă șase (vezi Geneza 25,2).  Dacă îți permiți unele imprecizii, îți 
poți permite și altele.  Despre Apolo se spune în Fapte 18,24 că „era tare în Scripturi”.  
Tare în înțelegerea lor, dar fiți sigur că era tare și în cunoașterea datelor concrete. 

 Câteva constatări generale în legătură cu această carte:                                                                                                             

- Bătrânul apostol Ioan îi scrie lui Gaiu o scrisoare.                                                                                              
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- Cuvântul dragoste este amintit de două ori: în versetele 6 și 7 (în afară de alte forme: 
„prea iubitul”, „prea iubitule”, „îl iubesc”).                                                                                                                 

- Cuvântul adevăr este menționat de șase ori: în versetele 1, 3, 3, 4, 8, 12 (în afară de 
altă formă: „adevărată”, versetul 12). 

 În prima jumătate a cărții, se pot remarca următoarele afirmații ale apostolului Ioan:                          

- Versetul 1: „Îl iubesc în adevăr” (pe Gaiu).  Aceasta, în contrast cu o dragoste 
prefăcută, împotriva căreia a avertizat apostolul Pavel: „Dragostea să fie fără 
prefăcătorie” (Rom 12,9).  Există și un alt fel de dragoste?  Sigur că da; priviți-l pe 
Absalom: „Și, când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl 
apuca și-l săruta.  Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat 
să ceară dreptate.  Și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel” (2 Sam 15,5.6).  Dar 
Ioan practica și promova o dragoste sinceră, autentică, „în adevăr”.  Observați aici și 
faptul că iubirea se împacă foarte bine cu adevărul, dar trebuie să fie urmărite 
amândouă simultan: „. . . ci, credincioși adevărului, în dragoste . . .” (Efes 4,15).  Iubirea 
fără adevăr este slăbiciune, ipocrizie, apostazie; adevărul fără iubire este fanatism, 
brutalitate.                                                        

- Versetul 2: Ioan îi dorește și îi urează lui Gaiu sănătate spirituală și sănătate fizică.  În 
multe cazuri, sănătatea fizică este superioară celei spirituale și, atunci, le putem dori 
oamenilor să fie tot atât de sănătoși la suflet cum sunt la corp.  Aici e invers: Gaiu avea 
probabil ceva probleme fizice și apostolul îi dorea și în acest aspect al existenței sale o 
sănătătate tot așa de bună ca și cea spirituală.  Sfințirea urmărește și această integritate 
fiziologică: „Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și: duhul vostru, sufletul 
vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus 
Hristos” (1 Tes 5,23).                            

- Versetul 3: A fi credincios adevărului nu este o teorie, ci umblare reală în adevăr.  Este 
viață de creștin consacrat.  Și este interesant că Ioan nu a aflat lucrul acesta de la Gaiu, 
ci de la alții: „. . . au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în 
adevăr.”  Gaiu era un om modest și cunoștea, probabil, sfatul dat de înțeleptul de pe 
vremuri: „Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale” (Prov 27,2).  De fapt, 
lumina adevărată nu poate să fie ascunsă: „Voi sunteți lumina lumii.  O cetate așezată pe 
un munte nu poate să rămână asunsă. . . .  Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea 
oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru, care este 
în ceruri” (Mat 5,14.16).                                                                                                                               

- Versetul 4: Cea mai mare bucurie a apostolului este să știe că membrii bisericii umblă 
în adevăr.  El îi numește copii ai săi.  Oamenii cu adevărat convertiți pun pe primul plan 
convertirea copiilor lor; nimic altceva în viața copiilor, carieră, renume, venituri, nu 
poate ocupa locul acestei bucurii.  Triumful suprem este când, la venirea Domnului, 
părinții pot să spună cu bucurie: „Iată, eu și copiii pe care mi i-a dat Domnul suntem 
niște semne și niște minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe 
Muntele Sionului” (Isa 8,18).                                                                                                                      
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- Versetul 5: Gaiu făcea o lucrare bună pentru credincioși și pentru cei din afara bisericii.  
Credincioșii au nevoie de încurajare, de corectare, de sfat, de zidire sufletească, pentru a 
rămâne în credință și a prospera.  Dar slujitorii lui Dumnezeu nu se pot limita la o lucrare 
administrativă, una de întreținere.  Ei trebuie să lucreze în afară, pentru cei pierduți, ca 
să fie aduși la lumina adevărului.  Aceste două tipuri de lucrare au fost vizate de profet 
în textul următor: „Lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinței tale: nu te 
opri!  Lungește-ți funiile și întărește-ți țărușii!”  (Isa 54,2).  Ceea ce înseamnă: cortul 
bisericii trebuie să fie fortificat, asigurat împotriva primejdiilor și slăbirii: „. . . lungește-ți 
funiile și întărește-ți țărușii”; lucrarea bisericii trebuie extinsă în afară: „. . . lărgește locul 
cortului tău și întinde învelitoarele locuinței tale, nu te opri!”       

- Versetul 6: Dragostea lui este o bună mărturie pentru frați și pentru străini.  Nu doar 
umblarea în adevăr, deci credincioșia față de principii, îl caracteriza pe Gaiu, ci și 
interesul sincer și cald pentru binele altora, frați sau străini.  Gaiu este îndemnat să se 
îngrijească de călătoria acestora „într-un chip vrednic de Dumnezeu”.  Și cei buni și 
credincioși au nevoie de sfat; niciodată încurajarea la bine nu este inutilă.  Ioan putea 
conta pe ascultarea unui astfel de colaborator devotat.  

- Versetele 7-8: Este nevoie ca asemenea lucrători, care au fost foarte modești în 
atitudinea lor, să fie sprijiniți pe plan material în lucrarea lor.  Modești, pentru că nu au 
primit nimic de la neamuri: ori nu li s-a oferit și ei nu au făcut caz de aceasta, ori nu au 
acceptat nimic.  Astfel de oameni trebuie să fie bine primiți și lucrarea lor să fie 
sprijinită. 

 În această scurtă epistolă, întâlnim două personaje principale:  

 GAIU (Gaios, transliterare a numelui roman de persoană Gaius sau Caius); 

DIOTREF (Diotrephes, însemnând „hrănit de Zeus”) (potrivit cu Seventh-day Adventist 
Bible Dictionary/Dictionarul biblic adventist de ziua a șaptea, paginile 378 și 273).    

 Gaiu a fost deja descris puțin mai înainte: un om al iubirii și al adevărului, făcând o 
lucrare bună pentru copiii și pentru slujitorii lui Dumnezeu, dar și pentru cei 
neconvertiți; credincios Domnului și credincios bisericii Sale de pe pământ, foarte 
vrednic de încredere și de folos apostolului Ioan în lucrarea sa. 

 

 Numele „Gaiu” apare de cinci ori în Noul Testament:                                                                                          

- În Fapte 19,29, se vorbește despre „macedonenii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie 
ai lui Pavel”.                                                                                                                                           

- În Fapte 20,4, printre alți tovarăși de drum ai lui Pavel până în Asia, este menționat și 
„Gaiu din Derbe”.                                                                                                                                                                

- În Romani 16,23, Pavel zice: „Gaiu, gazda mea și a întregii biserici, vă trimite sănătate.”                                                                                                                                                               
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- În 1 Corinteni 1,14, arătând că nu s-a ocupat în mod intens de botezuri, ci de 
propovăduirea evangheliei, Pavel a scris așa: „Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat 
pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaiu.”                                                                                                      

- Ultima mențiune despre Gaiu îi aparține apostolului Ioan: „Prezbiterul, către iubitul 
Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr” (3 Ioan 1).      

 Astfel, Gaiu apare de patru ori ca un bun colaborator al lui Pavel: tovarăș de călătorie, 
botezat de el, gazdă a lui și a bisericii, adică o biserică se aduna în casa lui.  Nu se știe 
dacă în aceste patru mențiuni este vorba despre același Gaiu și, cu atât mai puțin, dacă 
Gaiu al lui Pavel este același ca și Gaiu al lui Ioan.  Așa zice și comentariul următor: 
„Gaius. Un nume obișnuit în imperiul roman și unul purtat de cel puțin alte trei 
personaje din Noul Testament (Fapte 19,29; 20,4; Rom 16,23; 1 Cor 1,14).  Nu există 
motive pentru identificarea vreunuia dintre acești trei bărbați cu Gaiu căruia îi scrie Ioan 
acum.  Nu se știe nimic despre omul acesta, în afară de ce este prezentat în această 
epistolă.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a șaptea, volumul 7, pagina 695)                                                                                                                                                                             
 

 Iată-l acum pe Diotref, descris în versetele 9 și 10.  El este un individ foarte periculos și 
rău.  Este descris precum urmează:  

- îi place să aibă întâietatea între membrii bisericii (versetul 9; ca Lucifer sau asemenea 
cornului celui mic);                                                                                                                                                                                  

- nu-i primește pe slujitorii lui Dumnezeu, nu vrea să știe de ei (același verset);                                            

- îi clevetește pe slujitorii lui Dumnezeu cu vorbe rele (verstul 10);                                                                                                                                                                  

- nu-i primește pe frați, în general (același verset: zero ospitalitate);                                                            

- mai mult decât atât, el le interzice și altora să-i primească pe frați (același verset);                                                                                                                                                                                   

- și, culmea, îi dă afară din biserică (același verset);                                                                                              

- astfel, Diotref este un om brutal și respingător;                                                                                                                                                      

- Diotref este un agent al lui Satana înăuntrul bisericii, trimis să împiedice, să 
zădărnicească, să ruineze lucrarea lui Dumnezeu.   

 În legătură cu dorința de întâietate a lui Diotref, se comentează astfel: „Diotref nutrea o 
ambiție nesfântă în mintea sa.  El aspira să fie cel dintâi de dragul poziției și nu pentru 
binele pe care l-ar putea înfăptui.  Poziția însăși nu este arătată și nu există vreo dovadă 
care să arate că aici se face referire la episcopie.  Biserica creștină era deja instruită bine 
cu privire la o ambiție nepotrivită.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 697).  Comentariul dă 
mai departe trei texte care cuprind sfaturile Domnului în această privință și e bine să le 
urmărim îndeaproape:                                                                                                                          
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- Când mama fiilor lui Zebedei I-a cerut lui Isus să-i plaseze pe fiii ei la dreapta și la 
stânga Sa în împărăția viitoare (vezi Matei 20,20-28).  Mântuitorul i-a sfătuit atunci pe 
toți: „Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu 
stăpânire.  Între voi să nu fie așa.  Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul 
vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob” (versetele 25-27).                               
 
- După ce „între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca 
cel mai mare” (Luca 22,24).  Atunci, sfatul Mântuitorului a fost acesta: „Împărații 
neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători.  
Voi să nu fiți așa.  Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca 
cel ce slujește.  Căci care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujește la masă?  Nu 
cine stă la masă?  Și Eu, totuși, sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă” 
(versetele 25-27).                            
 
- Când Isus le-a spălat picioarele ucenicilor Săi: „Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul 
vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora” 
(Ioan 13,14).        
  

 În versetul 12 din a treia epistolă a lui Ioan, un al treilea individ este menționat și anume 
Dimitrie („aparținându-i lui Demeter”, zeița agriculturii, vezi Seventh-day Adventist Bible 
Dictionary/Dicționarul biblic adventist de ziua a șaptea, pagina 265). Acel Dimitrie se 
bucura de un nume bun:                                                                                    

- din partea tuturor;                                                                                                                                                    
- din partea lui Ioan și a colaboratorilor săi;                                                                                                                                                                                                 
- din partea Adevărului Însuși, care trebuie să fie Hristos, Adevărul întrupat. 

 În versetul 11, credinciosul este îndemnat astfel:                                                                                                     

„Nu urma răul, ci binele!”, oarecum în stilul Celor Zece Porunci,                                                                                                                                  

și urmează o formulare teologică clasică:                                                                                                               

„Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.”  Putem  
adăuga cuvintele lui David: „‚Răul de la cei răi vine’, zice vechea zicală” (1 Sam 24,13).      

 Oameni răi, oameni buni.  Rău, bine.  Pot exista și zone gri, nu totul se poate clasifica în 
alb sau negru, dar aici lucrurile sunt foarte clare: răul în contrast cu binele – să nu 
urmăm răul, ci binele; cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul nu L-a văzut pe 
Dumnezeu – el e aliat cu adversarul, așa este?   
 

 Această cărticică deschisă identifică două clase în biserică:                                                                  

Dumnezeu Își are reprezentanții Săi (aici Gaiu și Dimitrie);                                                                          
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Satana își are reprezentanții săi (aici, ei sunt simbolizați prin Diotref). 

 Diavolul este interesat să aibă oameni în biserică, pentru a-i compromite numele și a-i 
ruina spiritualitatea.  „În timp ce Domnul îi aduce în biserică pe aceia care sunt cu 
adevărat convertiți, Satana, în același timp, aduce în rândurile membrilor ei persoane 
care nu sunt convertite.  În timp ce Hristos seamănă sămânța cea bună, Satana seamănă 
neghina.  Există două influențe opuse care sunt exercitate încontinuu asupra membrilor 
bisericii.  O influență lucrează pentru purificarea bisericii și cealaltă pentru stricarea 
poporului lui Dumnezeu.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 
46)    
 

 Această „stricare a poporului lui Dumnezeu”, pentru care se străduiește Satana, se 
desfășoară pe plan spiritual și pe plan doctrinar.  Pe plan spiritual, ca oamenii să trăiască 
în păcat până la sfârșitul vieții sau până la încheierea harului, pentru pierderea lor și a 
altora și pentru compromiterea numelui bisericii în societate.  Pe plan doctrinar, pentru 
zăpăcirea oamenilor și încurajarea apostaziei.  Iată cum explică pastorul/evanghelist 
Richard W. O’Ffill această situație: „Diavolul a învățat că, dacă el nu poate să șteargă de 
pe pământ biserica printr-o persecuție sângeroasă, planul B este să adere la ea.  Ca 
membru în stare rea și dezordonată, el vorbește acum limba noastră.  El a pus în 
practică această strategie cu mare succes.  El este un geniu al răului și știe cum să 
manipuleze cuvintele și cum să interpreteze un concept împotriva altuia.  El este un 
maestru al jongleriei verbale – folosind aceleași cuvinte, dar dându-le un sens diferit.  
Efectul este că, mai devreme sau mai târziu, el va face imposibil ca noi să exprimăm ce 
vrem să spunem propriu-zis.  Fiți atenți la următoarele cuvinte.  Observați sensul lor 
nou: 

Cuvânt vechi:   Sens nou: 

Ascultare   Mântuire prin fapte 

Har    Dumnezeu ne va mântui în păcatele noastre 
 
Spirit de judecată  Spunându-i păcatului pe nume 
 
Legalist   O persoană care crede că trebuie să ținem poruncile 
 
Fariseu    Cum te vor numi cei care nu-și pot susține punctul de  

vedere cu un ‚așa zice Domnul’”.  (Lord, Save My 
Church/Doamne, salvează-mi biserica, Pacific Press, 
Nampa, Idaho, 2007, pagina 71) 

 

 În această epistolă a lui Ioan, noi putem vedea marea luptă sau tragedia veacurilor în  
miniatură:     

 GAIU este simbolul sau întruchiparea binelui;                                                                               
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DIOTREF este simbolul sau întruchiparea răului.  

 Dumnezeu are un popor pe pământ, în care El dorește să fie proslăvit, de care să fie 
reprezentat cu credincioșie.  Acest popor nu este numeros, dar merge pe calea cea 
îngustă, care duce la viață.  Orice altceva înseamnă ateism, păgânism, creștinism fals – 
tot ce nu aparține poporului adevărat al lui Dumnezeu, ci merge pe calea cea largă, care 
duce la pierzare.  Aceștia sunt foarte mulți.  Până la încheierea harului, cei de pe calea 
cea largă nu sunt pierduți: între ei se află și indivizi care sunt potențiali cetățeni ai 
cerului, numiți chiar „popor al lui Dumnezeu”, potențial popor al Său, dar care sunt 
chemați să părăsească lumea rătăcită și stricată: „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca 
să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei!”  (Apoc 18,4).  Calea cea 
largă poate fi părăsită pentru o călătorie salvatoare pe cea îngustă.      
 

 Lucru curios este că, în timp ce o bună parte a poporului lui Dumnezeu, cea mai mare 
parte, nu se află încă în staul, ci trebuie să iasă din Babilon și să se integreze în rândurile 
celor ce așteaptă cu dor revenirea Mântuitorului, alții se află trupește în biserică, dar 
neconvertiți și reprezântând interesele vrăjmașului.  Cernerea îi spulberă și locurile lor 
sunt ocupate de cei care ies din Babilon la chemarea finală.  Biserica Domnului nu se află 
acum în forma ei definitivă; ea este o biserică luptătoare, în mișcare, în cristalizare spre 
momentul final.   
 

 În prezent, există pe pământ o divizare a spiritelor, o reflectare a marii lupte universale, 
între Hristos și Satana, între lumină și întuneric, între adevăr și minciună: este lumea și 
biserica adevărată.  Dar lupta aceasta se dă chiar în cadrul acestei biserici adevărate.  
Reprezentanții Celui Rău își fac cu zel lucrarea, în timp cei slujitorii adevărați ai lui 
Hristos „suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor, care se săvârșesc acolo” (în 
„mijlocul cetății”, vezi Ezechiel 9,4).  Aceștia vor fi sigilați, pentru că Dumnezeu îi 
cunoaște foarte bine și îi acceptă.  Ei sunt „Gaiu” cel preaiubit, așa cum e numit în 3 Ioan 
1.   
 

 Dumnezeu nu poate fi înșelat de aparențe.  El cunoaște inima fiecăruia, așa cum zicea 
Solomon în rugăciunea sa: „. . . lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui, Tu, care 
cunoști inima fiecăruia, căci numai Tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor” (1 Împ 
8,39).  De această cunoștință desăvârșită a lui Dumnezeu ne asigură și apostolul Pavel: 
„Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: ‚Domnul îi 
cunoaște pe cei ce sunt ai Lui’ și ‚oricine rostește numele Domnului să se depărteze de 
fărădelege!’”  (2 Tim 2,19)  
 

 Biserica Domnului este în atenția permanentă și răutăcioasă a Diavolului.  El își pierde 
mai puțin timp cu lumea neconvertită sau cu fiicele Babilonului, dar își concentrează  
toate forțele pentru ruinarea trupului lui Hristos.  Ambasadorii lui interni își fac cu râvnă 
lucrarea, Diotref nu este mort.   
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 Pastorul/evanghelist Doug Batchelor spunea într-o cuvântare că omul cel mai puternic 
din Vechiul Testament a fost Samson, care rupea frânghii și orice legături.  În Gaza, el „a 
apucat porțile cetății cu amândoi stâlpii, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe 
umeri și le-a dus pe vârful muntelui din fața Hebronului” (Jud 16,3).  De unde îi venea 
acea putere mare, extraordinară, care sfida legile fizicii?  Iată răspunsul: „Când a ajuns la 
Lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui.  Atunci, Duhul Domnului a 
venit peste el.  Funiile pe care le avea la brațe s-au făcut ca niște fire de in ars în foc și 
legăturile i-au căzut de pe mâini” (15,14).   
 

 Apoi întreba vorbitorul: „Și care a fost cel mai puternic om din Noul Testament?”  
Răspunsul său: demonizatul din Gadara, despre care se spune: „Omul acesta își avea 
locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț.  Căci de 
multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și 
sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli” (Marcu 5,3.4).  Tot un fel de „Samson”; 
de unde-i venea puterea?  „‚Care-ți este numele?’, l-a întrebat Isus.  ‚Numele meu este 
‚Legiune’, a răspuns el, ‚pentru că suntem mulți’” (versetul 9).  Legiunea de demoni îi 
dădea puterea aceea formidabilă, aceiași demoni care au aruncat în mare 2.000 de 
porci. 
 

 Duhul lui Dumnezeu dă putere, ferice de tine, Gaiule!  Satana dă putere, vai de tine, 
Diotref!  Dar nici Gaiu nu este Duhul lui Dumnezeu și nici Diotref nu este Satana, chiar 
dacă prin fiecare lucrează puterea respectivă.  Câtă vreme este în viață și câtă vreme 
există har, Diotref poate foarte bine să devină un Gaiu!!!  De ce nu?  Cine poate mărgini 
puterea lui Dumnezeu în viața celor ce se lasă schimbați?  Ioan avea de gând să vină și să 
lucreze.  Să confrunte răul, dar și să dea ajutor.  Va asculta Diotref?  Deznodământul nu 
ne este descoperit.  Nu știm dacă îl vom întâlni pe Diotref în împărăția lui Dumnezeu sau 
nu, dar așa cum apare în epistolă, el făcea cu toată energia lucrarea Celui rău.    
  

 Apostolul avea un plan: „De aceea, când voi veni (localitatea nu este indicată), îi voi 
aduce aminte de faptele pe care le face” (versetul 10).  Răul trebuie confruntat și nu 
lăsat să ruineze biserica.  „Voi veni” – Ioan intenționează să vină și să corecteze lucrurile.  
Hristos este gata să vină și să pună capăt domniei răului pe pământ.  Interesantă 
parabolă, așa este?  
 

 Lui Gaiu, scriitorul îi spune în încheiere: „Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom 
vorbi gură către gură.  Pacea să fie cu tine” (versetul 14).  Hristos nădăjduiește să vină în 
curând și să vorbească direct cu noi, gură către gură.  Aceasta este, de fapt, și așteptarea 
noastră, „fericita noastră nădejde” (Tit 2,13).   
 

 Hristos zice: „Te voi vedea în curând!”  Da, Doamne, acesta este și visul nostru.  Vino cât 
mai curând!  Amin!  

*  *  *  * 
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Cântarea de deschidere, 159: „La mari biruinţe ne cheamă Scriptura” 

Cântarea de închidere, 261: „Voinţa şi îndeplinirea” 
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RĂZBOI ÎN CER ȘI RĂZBOI PE PĂMÂNT 

 Potrivit cu un articol dintr-un important ziar american, în ultimii 3.400 de ani, omenirea 
a avut pace deplină numai 268 de ani sau 8% din toată istoria înregistrată.  Numai în 
secolul al 20-lea, au murit în războaie cel puțin 108 milioane de oameni, iar în toată 
istoria, cifrele cu privire la victimele războaielor variază de la 150 de milioane la un 
miliard. 
 

 Chiar uciderea unui singur om, indiferent de împrejurări și de motive, este un lucru 
oribil.  Dar să fie uciși un miliard de oameni?  Ce este un război?  Este un conflict armat 
între două popoare.  De ce?  Pentru jaf, cotropire, răzbunare, ură, convertire religioasă 
etc.  Uneori, o majoritate a populației unei țări acceptă un război, pentru întregire de 
teritoriu, apărare, îmbogățire sau alte motive.  Dar războiul este un fenomen îngrozitor, 
cu urmări devastatoare, iar în zilele noastre, și nu numai acum, extrem de costisitor.  
Uriașe valori financiare și materiale sunt irosite pentru distrugere de ființe omenești și 
de bunuri pentru care s-a lucrat îndelung.   
 

 Care a fost primul război?  Sursa indicată mai sus nu spune acest lucru și este, probabil, 
greu sau chiar imposibil de identificat.  Ba e foarte ușor!  Extrem de ușor, dacă acceptăm 
Biblia ca o scriere care spune în întregime adevărul.  Deși Pământul este singura planetă 
unde se fac războaie, primul război nu s-a declanșat pe Pământ.  Pentru a nu baza 
această declarație pe păreri omenești, să întrebăm Sfânta Scriptură: „Și în cer s-a făcut 
un război.  Mihail și îngerii Lui s-au luptat cu balaurul.  Și balaurul cu îngerii lui s-au 
luptat și ei, dar n-au putut birui; și locul lor nu li s-a mai găsit în cer.  Și balaurul cel mare, 
șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat 
pe pământ și, împreună cu el, au fost aruncați și îngerii lui” (Apoc 12,7-9). 
 

 Despre balaur se spune că el este Diavolul și Satana.  Nu este nevoie de vreo cercetare.  
Dar cine este Mihail?  Numele acesta propriu vine de la trei termeni ebraici: mi’, ka, el, 
însemnând, literal, „cine”, „ca”, „Dumnezeu”.  Nu ar fi necesară nicio altă lămurire, 
pentru că Hristos este ca Dumnezeu.  Iată texte care susțin adevărul acesta:                                                                                                 

- Evrei 1,3: „El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate 
lucrurile cu cuvântul puterii Lui . . .”.  Oglindirea slavei cui și întipărirea ființei cui este 
Fiul, adică Domnul nostru Isus Hristos?  Propoziția aceasta este o continuare a versetelor 
1 și 2, unde se spune că „Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul.”  El, 
Fiul lui Dumnezeu, este descris ca o oglindire perfectă a Tatălui.                                                                                                                                          

- Filipeni 1,5.6: „Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: El, măcar că 
avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu 
Dumnezeu.”  Isus avea chipul lui Dumnezeu și era deopotrivă cu Dumnezeu, însă pentru 
și prin întrupare a dovedit că nu ține morțiș la poziția aceea de glorie, ci a venit ca un 
Mântuitor al omenirii, păstrându-Și însă întotdeauna identitatea de Dumnezeu.                           

- Ioan 10,30: „Eu și Tatăl una suntem.”   
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 Înțelesul numelui „Mihail” Îl indică pe Hristos ca fiind ca Dumnezeu, iar textele de mai 
sus, cum și multe altele, o demonstrează cu prisosință.  Iată alte texte, în afară de 
Apocalipsa 12,7, unde este folosit acest nume pentru Fiul lui Dumnezeu:                                                                                                    

- Daniel 10,13, unde îngerul Gabriel vorbește către Daniel: „Dar căpetenia împărăției 
Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci și una de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile 
cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei.”  
Gabriel a depus eforturi ca să-l determine pe împăratul persan să permită eliberarea 
poporului evreu, când 70 de ani de robie s-au încheiat.  Forțele răului s-au împotrivit 
însă și sarcina îngerului era dificilă.  Atunci a intervenit „Mihail, una din căpeteniile cele 
mai de seamă”, iar El a ieșit biruitor, pentru că nu a pierdut niciodată o bătălie.  Cine 
sunt „căpeteniile cele mai de seamă”, dintre care face parte și Mihail?  Sunt cele trei 
Persoane ale Dumnezeirii.  Așa se spune despre Hristos: „Să ne uităm țintă la Căpetenia 
și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus” (Evr 12,2).                                                                     

- Daniel 12,1: „În vremea aceea, Se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor 
poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt 
neamurile și până la vremea aceasta.  Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și 
anume oricine va fi găsit scris în carte.”  Se va scula marele voivod, ocrotitorul 
credincioșilor, și îi va mântui.  Cine altul decât Hristos?                                                                                                          

- Iuda 9: „Arhanghelul Mihail, când Se împotrivea diavolului și Se certa cu el pentru 
trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a 
zis: ‚Domnul să te mustre!’”  Hristos înviază morții (vezi Ioan 6,39.40.44).  El a venit 
pentru învierea lui Moise și a făcut-o, în ciuda opoziției Satanei, și apoi l-a luat la cer.  
Împreună cu Ilie cel înălțat la cer, Moise s-a arătat pe Muntele Schimbării la Față (vezi 
Matei 17,3.4).                                                                                                                                                          

- 1 Tesaloniceni 4,16: „Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu 
trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos.”  Aici 
este amintit „Domnul”, care înviază morții în ziua de apoi, este descrisă venirea Sa și se 
spune că are „glas de arhanghel”.  E clar: El este Arhanghelul Mihail, voivodul, una dintre 
căpeteniile cele mai de seamă, Cel care S-a luptat în cer cu balaurul și l-a biruit. 

 Prin urmare, primul război a avut loc în cer.  Între cine și cine?  Îngerul cel mai onorat, 
heruvim ocrotitor, așa cum este descris în Ezechiel 28,11-19, a provocat o rebeliune, un 
război în cer.  Pentru ce?  Dorea să fie ca Dumnezeu, să fie el dumnezeu, să ia locul lui 
Dumnezeu.  Aspirațiile acestea ale lui sunt dezvăluite în Isaia 14,12-15: „Cum ai căzut din 
cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor!  Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul 
neamurilor!  Tu ziceai în inima ta: ‚Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai 
pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul 
miazănoaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.’  Dar ai fost aruncat în 
locuința morților, în adâncimile mormântului!” 
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 În textul acesta, aflăm intențiile lui Lucifer și deznodământul acțiunii lui.  Restul aflăm 
din Apocalipsa 12, de unde am citat despre războiul din cer, primul purtat vreodată.  
Cine a provocat acel război?  Pentru ce?  Care erau părțile beligerante?  Lucifer a atras 
de partea sa a treia parte din îngeri, care au luptat alături de el: „Și balaurul cu îngerii lui    
s-au luptat și ei” (versetul 7).  Că erau a treia parte aflăm din versetul 4: „Cu coada, 
trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ.”  Stelele, îngerii 
coalizați cu el.  Ca să ajungă ca Dumnezeu și să fie el însuși dumnezeu, Lucifer a căutat 
colaboratori.  El a reușit să atragă în rebeliune o treime din îngeri.  Cum? 
 

 A pus în discuție caracterul lui Dumnezeu, acuzându-L că este nedrept, că legea Sa este 
absurdă și imposibil de ținut.  Sau că nu este necesară.  Că Dumnezeu nu urmărește 
fericirea creaturilor Sale și că nu este sincer în afirmațiile Sale.  Aflăm lucrul acesta din 
discuția lui cu Eva, când șarpele a întrebat-o: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‚Să nu 
mâncați din toți pomii din grădină?’”  Când Eva i-a răspuns că Dumnezeu le-a oprit 
numai pomul acela, pentru că, în ziua când vor mânca din el, vor muri, ispititorul a zis: 
„Hotărât, că nu veți muri; dar Dumnezeu știe că, în ziua când veți mânca din el, vi se vor 
deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul” (Gen 3,1-5; cuvintele 
citate sunt din versetele 1, 4 și 5).  Ceea ce însemna: Dumnezeu nu v-a spus adevărul.  
Nu este așa.  Nu veți muri, ci veți ajunge ca El și de acest lucru El Se teme.  Nu vrea ca voi 
să fiți fericiți.  Ascultați-mă pe mine.  Și l-au ascultat.  
 

 Aceeași tactică amăgitoare a folosit-o în discuțiile lui cu îngerii: „Părăsindu-și locul din 
imediata prezență a lui Dumnezeu, Lucifer s-a dus să răspândească spiritul de 
nemulțumire printre îngeri.  Lucrând cu o tăinuire misterioasă și un timp ascunzându-și 
scopul real sub o aparență de respect față de Dumnezeu, el a încercat să provoace 
nemulțumire cu privire la legile care guvernau ființele cerești, dând de înțeles că ele 
impuneau o restricție inutilă.  Dat fiind faptul că natura lor este sfântă, el i-a îndemnat 
pe îngeri să asculte de directivele propriei lor voințe.  El a căutat să trezească simpatie 
pentru sine, insinuând că Dumnezeu procedase nedrept cu el prin acordarea onoarei 
supreme lui Hristos.  A pretins că, aspirând la putere și onoare mai mare, el nu urmărea 
înălțarea de sine, ci căuta să asigure libertatea pentru toți locuitorii cerului, pentru ca pe 
calea aceasta ei să poată ajunge la o stare mai înaltă de existență.”  (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 495)  
 

 „La început, Satana își ascunsese lucrarea printr-o declarație fățarnică de loialitate față 
de Dumnezeu.  El pretindea că urmărește să promoveze onoarea lui Dumnezeu, 
stabilitatea guvernării Sale și binele tuturor locuitorilor cerului.  În timp ce infiltra 
nemulțumire în mințile îngerilor de sub comanda lui, cu viclenie el făcuse să pară ca și 
când ar căuta să înlăture nemulțumirea.  Când insista să se facă schimbări în ordinea și 
legile cârmuirii lui Dumnezeu, o făcea sub pretextul că erau necesare pentru a se păstra 
armonia în cer.”  (Ibid., paginile 497-498)  
 

 Activitatea înșelătoare și subtilă a lui Lucifer a produs nemulțumirea căutată, așa încât a 
treia parte din îngeri s-au solidarizat cu el împotriva cârmuirii divine.  Biblia vorbește 
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astfel de război în cer.  A fost un război de idei, de atitudini, o controversă intensă, iar 
îngerii au avut de ales: de partea lui Dumnezeu, a legii Sale, a armoniei universale, ori de 
partea rebelului care și-a părăsit poziția ca să tulbure atmosfera dintre îngeri.  Nu este 
exclus ca revoltații să fi încercat chiar să facă uz de forță fizică, de care noi nu știm nimic.  
Îngerii sunt extrem de puternici; despre Lucifer, Isus a zis că a căzut ca un fulger din cer 
(vezi Luca 10,18); după Psalmul 104,4, ei sunt ca vânturile și ca flăcările de foc.  
Imaginați-vă un conflict între astfel de ființe cerești și nu văd de ce răsculații, a căror 
răutate o cunoaștem acum atât de bine, ar fi cruțat vreun mijloc pentru a-și atinge 
scopurile.  Un adevărat război al stelelor!     
 

 Lucifer, devenit Satana, a făcut război; Dumnezeu nu l-a dorit și nu l-a încurajat.  Dar 
trebuia să i se răspundă.  Tulburarea produsă de rebeli a fost război, a fost păcat, a fost 
cădere.  Și provocatorii au fost eliminați din cer.  Cerul a scăpat de tulburare.  Două 
treimi din îngeri au rămas credincioși pe veci față de Dumnezeu.   
 

 S-a pus adesea întrebarea de ce Dumnezeu nu l-a nimicit pe răufăcător și pe acoliții lui 
imediat ce s-au dedat la atacuri împotriva ordinii universale.  Răspunsul inspirat, logic și 
competent ni se dă în Spiritul Profetic:  

„Chiar când s-a ajuns la decizia că el nu mai poate rămâne în cer, Înțelepciunea Infinită 
nu l-a distrus pe Satana.  Întrucât numai serviciul din iubire poate fi acceptat de 
Dumnezeu, devotamentul creaturilor Sale trebuia să se bazeze pe o convingere cu 
privire la dreptatea și bunătatea Sa.  Locuitorii cerului și ai altor lumi, nefiind pregătiți să 
înțeleagă natura sau urmările păcatului, nu ar fi putut vedea atunci dreptatea și mila lui 
Dumnezeu în distrugerea lui Satana.  Dacă el ar fi fost imediat redus la inexistență, ei     
L-ar fi servit pe Dumnezeu de frică și nu din iubire.  Influența amăgitorului nu ar fi fost 
pe deplin distrusă și nici nu ar fi fost eradicat cu desăvârșire spiritul de rebeliune.  Răul 
trebuia lăsat să ajungă la maturitate.  Pentru binele întregului univers de-a lungul 
veacurilor nesfârșite, Satana trebuia să-și dezvolte pe deplin principiile, pentru ca 
acuzațiile lui împotriva guvernării divine să poată fi văzute în adevărata lor lumină de 
toate ființele create, și astfel dreptatea și mila lui Dumnezeu, cum și imuabilitatea legii 
Sale să poată fi pentru totdeauna mai pe sus de orice discuție.”  (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, paginile 498-499)          

 Aruncarea din cer a lui Lucifer, devenit Satana, și a îngerilor lui, deveniți demoni, a fost 
măsura necesară pentru siguranța cerului: „De aceea, bucurați-vă, ceruri și voi care 
locuiți în ceruri!”  (Apoc 12,12 prima parte).  Oricât de mult ar dura dezvoltarea 
schemelor amăgitorului, deznodământul va fi fatal pentru el, așa cum reiese din 
următoarele texte:                                                                                                     

- 2 Petru 2,4: „Căci, dacă nu i-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a 
aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru 
judecată . . .”.  Această legare este izolare, limitare la planeta aceasta, în așteptarea 
judecății finale.                                                                                                                                                          
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- Iuda 6: „El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, 
pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința.”                                                                                                                                                                      

- Apocalipsa 20,10: „Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, 
unde este fiara și proorocul mincinos.  Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor.”  
Versetul 14 explică ce este acest foc și cât durează această chinuire: „Și moartea și 
locuința morților au fost aruncate în iazul de foc.  Iazul de foc este moartea a doua.”  
Chin în foc, încheindu-se cu moartea.  Un sfat înțelept pe care l-a dat cineva sună astfel: 
„Când Satana îți amintește de trecutul tău, vorbește-i despre viitorul lui.”                                                              

- Ezechiel 28,16.18.19: „Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai 
păcătuit; de aceea, te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim 
ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. . . .  Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin 
nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte; de aceea, scot din mijlocul tău 
un foc, care te mistuie, și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te 
privesc.  Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta; ești nimicit și nu 
vei mai fi niciodată!”   

 Am citit în Apocalipsa 12,12 că cerurile și cei ce locuiesc acolo au motive de bucurie, 
pentru că răul și cei răi au fost eliminați de acolo.  Dar nu același lucru se spune despre 
pământ: „Vai de voi, pământ și mare!  Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o 
mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme.”  Din versetul acesta, reținem că diavolul 
are la dispoziție un timp limitat pentru a demonstra valabilitatea filosofiei sale și a 
sistemului său de guvernare, și el știe lucrul acesta.   
 

 Planeta aceasta a trecut printr-o experiență tristă și dezastruoasă.  Nu în mod inevitabil, 
nu potrivit voinței lui Dumnezeu sau unui plan al Său.  Pământul nu a fost creat ca să fie 
laboratorul lui Satana și nici ființele omenești nu au fost create ca niște cobai de 
experiență.  Respingerea de către Eva și Adam a invitației șarpelui de a se îndoi de 
dreptatea lui Dumnezeu și de a acționa împotriva poruncii Sale ar fi condus lucrurile    
într-o cu totul altă direcție.  Căderea oamenilor în păcat, ca, de altfel, căderea îngerilor, 
nu a fost predestinată.  Nu a fost necesară, nu a fost inevitabilă, nu a fost opera lui 
Dumnezeu.  A fost rezultatul neascultării, al folosirii greșite a libertății de alegere. 
 

 Când diavolul a reușit în încercarea de a atrage ființele omenești în păcat, războiul 
început în cer s-a mutat pe pământ.  El a sperat că omenirea va fi în întregime și pe veci 
de partea lui, dar aici s-a înșelat.  Dumnezeu a intervenit cu un vaccin salvator; El i-a zis 
diavolului: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei.  
Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul” (Gen 3,15).  Noi vedem în această 
făgăduință destăinuirea planului de mântuire, prevăzând ca Sămânța femeii, Salvatorul 
Isus Hristos, prin moartea Sa, să-i zdrobească lui Satana capul, adică să-l nimicească.  Așa 
și este.  Dar în acest verset mai este ceva: Dumnezeu a făgăduit că va inocula în sufletele 
oamenilor vrăjmășie contra lui Satana.  Totuși, această vrăjmășie nu este impusă: 
oamenii pot alege să-i servească lui Satana și să asculte de el; ei pot să stea de partea lui 
Dumnezeu sau a marelui înșelător.   
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 Războiul s-a terminat efectiv în cer și s-a mutat pe pământ, dar Cerul nu este nepăsător 
față de acest război.  De fapt, s-a mutat teatrul de luptă, însă întregul univers este 
angajat în marea controversă: Dumnezeu, îngerii sfinți, toate lumile necăzute.  Iar pe 
pământ, toți oamenii participă activ la acest război, de partea Cerului sau a iadului.  De 
aceea, apostolul iubirii a făcut distincția aceasta clară: „Cine păcătuiește este de la 
diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început.  Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să 
nimicească lucrările diavolului. . . .  Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii 
diavolului” (1 Ioan 3,8.10).   
 

 Apostolul Pavel a explicat această polarizare astfel: „Căci noi n-avem de luptat împotriva 
cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în locurile cerești” (Efes 
6,12).  În versetele următoare, el recomandă armura cerului, care trebuie să fie folosită 
de cei credincioși.  Iacov, fratele Domnului, ne-a dat sfatul acesta clar: „Supuneți-vă dar 
lui Dumnezeu.  Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi” (Iac 4,7).  La fel și Petru: 
„Fiți treji și vegheați!  Pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care 
răcnește și caută pe cine să înghită.  Împotriviți-vă lui tari în credință” (1 Pet 5,8.9). 
 

 În experiența lui Iov este ilustrat conflictul acesta secular.  În capitolele 1 și 2 ale acelei 
cărți, aflăm că Dumnezeu Și-a rostit aprecierea față de curăția de inimă și loialitatea lui 
Iov, în contrast cu Satana, care punea la îndoială sinceritatea motivelor acelui individ.  
Satana Îl acuza, indirect, pe Dumnezeu, că l-ar fi favorizat pe Iov, un fel de dare de mită, 
pentru a-I fi credincios; ceea ce înseamnă că evlavia lui Iov nu era cauza binecuvântărilor 
primite, ci efect al lor, de scurtă durată și condiționat: când Dumnezeu Își retrage 
binecuvântările, Iov Îl blestemă pe Dumnezeu în față și trece, implicit, de partea 
vrăjmașului.  Întreaga carte arată că diavolul a pierdut, pentru că Iov a rămas credincios 
față de Dumnezeu: „Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu și că Se va ridica la urmă 
pe pământ.  Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, Îl voi 
vedea totuși pe Dumnezeu.  Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea și nu 
ai altuia.  Sufletul meu tânjește de dorul acesta înlăuntrul meu” (Iov 19,25-27).   
 

 Încercarea supremă a diavolului pe pământ a fost aceea de a-L nimici pe Mântuitorului, 
și nu a făcut-o numai pe Golgota, ci chiar la naștere: „Balaurul a stătut înaintea femeii, 
care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când Îl va naște” (Apoc 12,4).  Nu a 
reușit atunci lucrul acesta și nu a reușit nici mai târziu, pentru că răstignirea 
Mântuitorului a fost biruința Cerului și înfrângerea lui Satana.  Acesta a reușit, prin 
crucificare, doar să-I zdrobească Mântuitorului călcâiul, dar actul crucii a însemnat 
zdrobirea capului uzurpatorului. 
 

 Nereușind zădărnicirea planului de mântuire prin exterminarea Salvatorului, diavolul și-a 
continuat lupta criminală împotriva urmașilor Mântuitorului: „Când s-a văzut balaurul 
aruncat pe pământ, a început s-o urmărească pe femeia care născuse copilul de parte 
bărbătească” (Apoc 12,13).  Femeia este biserica lui Hristos, totalitatea urmașilor Lui, 
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care primesc mântuirea Lui și luptă de partea Lui împotriva forțelor întunericului.  
Versetul 17 dezvăluie ultima bătălie din marea controversă: „Și balaurul, mâniat pe 
femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos.”   
 

 Rămășița aceasta a femeii este ultima generație de creștini, aceia care au ajuns la 
deplina cunoștință a adevărului mântuitor și sunt solidari cu Hristos în marea 
controversă universală.  În finalul istoriei, vor exista numai două tabere de locuitori ai 
pământului:                                                             

(01) Urmașii lui Hristos, care se închină fără rezerve și în exclusivitate lui Dumnezeu:        
„Închină-te Dumnezeu” (Apoc 22,9).  Ei sunt cei care au răspuns la chemarea cerească și 
o promovează între oameni: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul 
judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!” 
(Apoc 14,7)                                                                                                                                                     

(02) Închinătorii fiarei, implicit ai lui Satana: „Și tot pământul se mira după fiară.  Și au 
început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei.  Și au început să se 
închine fiarei. . . .  Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume  
n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului, care a fost junghiat” (Apoc 
13,3.4.8). 

 Pusă sub altă formă, această polarizare globală cu care se încheie istoria pământului 
este urmarea unei alegeri, a unei loialități:                                                                                                                    

(01) Primirea semnului lui Dumnezeu: „Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, 
până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”  (Apoc 7,3).  
Despre o astfel de pecete se vorbește și în alt context: „Li s-a zis că nu vatăme iarba 
pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii, care n-aveau pe 
frunte pecetea lui Dumnezeu” (9,4).                                                            

(02) Primirea semnului fiarei: „Și a făcut ca toți: mici și mari, bogați și săraci, slobozi și 
robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată 
cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui 
ei” (Apoc 13,16.17).  „Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe 
frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în 
paharul mâniei Lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea 
Mielului” (14,9.10).   

 Împotriva rămășiței poporului lui Dumnezeu sau împotriva poporului rămășiței se va 
îndrepta atacul final al diavolului.  Această rămășiță trebuie să fie bine identificată.  Ea 
poate fi cunoscută după următoarele șase semne caracteristice:  

(01) Cuvântul lui Dumnezeu intact, acceptat, trăit și predicat ca sola Scriptura, adică 
Biblia și numai Biblia ca regulă de credință și practică, așa cum este scris în 2 Timotei 
3,16.17, 1 Tesaloniceni 2,13 și în multe alte texte ale Bibliei.                                                                                                                   
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(02) Cele Zece Porunci acceptate în întregime ca o copie a caracterului lui Dumnezeu, 
valabile și obligatorii în vecii vecilor, potrivit cu Apocalipsa 12,17 și 14,12.                                                                                                                                      

(03) Isus Hristos, primit ca unic Mântuitor din păcat și din moarte, așa cum este declarat 
în multe părți ale Sfintei Scripturi, mai ales în Ioan 3,16, Fapte 4,12 și 1 Tim 2,5.6.                                                                                                        

(04) Născută la o dată profetică, după încheierea celei mai lungi perioade profetice din 
Daniel 8,13.14, corelate cu Daniel 9,24-27.                                                                                                                

(05) Darul profetic prezent în mijlocul ei, potrivit cu Apocalipsa 12,17 și 19,10.                                                                                                                                       

(06) Universală, adică proclamând adevărul lui Dumnezeu în toată lumea, tuturor 
locuitorilor pământului, potrivit trimiterilor din Matei 28,19.20, Marcu 16,15.16, Fapte 
1,8 și Apocalipsa 14,6.   

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este singura care întrunește toate aceste șase 
condiții ca să fie considerată biserica rămășiței, poporul adevărat al lui Dumnezeu din 
zilele din urmă. 

 În cadrul războiului din cer, „Mihail și îngerii Lui s-au luptat cu balaurul” (Apoc 12,7).  
Sfârșitul războiului acestuia pe pământ opune două alianțe: „Toți au același gând și îi 
dau fiarei puterea și stăpânirea lor.  Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, 
pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților.  Și cei chemați, aleși și 
credincioși, care sunt cu El, de asemenea îi vor birui” (Apoc 17,13.14).  Acest război, 
purtat între Miel, adică Mihail, și, împreună cu El, toți cei „chemați, aleși și credincioși”, 
pe de o parte, și forțele lumii acestea, inspirate și conduse de Satana, pe de altă parte, 
este din nou amintit în Apocalipsa 19,19: „Și am văzut fiara și pe împărații pământului și 
oștile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce ședea călare pe cal și cu oastea Lui.”   
 

 Cine era călare pe cal?  Ni se spune cu câteva versete mai înainte: „Apoi am văzut cerul 
deschis și iată că s-a arătat un cal alb!  Cel ce sta pe el se cheamă ‚Cel credincios’ și ‚Cel 
adevărat’ și El judecă și Se luptă cu dreptate. . . .  Era îmbrăcat cu o haină muiată în 
sânge.  Numele Lui este ‚Cuvântul lui Dumnezeu’” (versetele 11 și 13).  Potrivit cu Ioan 
1,1.2.14, Hristos este Cuvântul care S-a făcut trup.  El vine pe un cal alb și Se luptă cu 
dreptate.  Împotriva Lui fac locuitorii nepocăiți ai pământului război.  Care va fi 
rezultatul?  Iată-l: „Și fiara a fost prinsă.  Și, împreună cu ea, a fost prins proorocul 
mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul 
fiarei și se închinaseră icoanei ei.  Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc, 
care arde cu pucioasă.  Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura Celui ce ședea 
călare pe cal.  Și toate păsările s-au săturat din carnea lor” (versetele 20 și 21). 
 

 Războiul mutat din cer pe pământ duce la nimicirea tuturor vrăjmașilor omenești ai lui 
Dumnezeu.  Rămân însă în viață, deși legați pentru o mie de ani, vrăjmașii nevăzuți, cei 
expulzați din cer: „Apoi, am văzut pogorându-se din cer un înger, care ținea în mână 
cheia adâncului și un lanț mare.  El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este 
Diavolul și Satana, și l-a legat pentru o mie de ani.  L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo 
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și a peceluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei 
o mie de ani.  După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme” (Apoc 20,1-3).    
 

 Iată-l dezlegat după cei o mie de ani: „Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi 
dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile, care sunt în cele patru colțuri 
ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război.  Numărul lor va fi ca 
nisipul mării.  Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea 
preaiubită.  Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.  Și diavolul, care-i înșela, a 
fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și proorocul mincinos.  Și vor fi 
munciți zi și noapte în vecii vecilor” (versetele 7-10).   
 

 La terminarea celor o mie de ani, cetatea sfântă de sus, Noul Ierusalim, coboară lin pe 
pământ (vezi Apocalipsa 21,2.3).  Nelegiuiții sunt înviați și Satana îi organizează pentru o 
nouă luptă disperată din războiului milenar.  În ciuda tuturor evidențelor, el se 
angajează, împreună cu toți nelegiuiții, într-o luptă absurdă ca să cucerească Ierusalimul 
sfânt.  Dar foc din cer îi mistuie pe oameni și pe toți îngerii căzuți.  Este moartea a doua, 
care este pentru vecii vecilor.  Atunci nimeni nu va mai fi șocat de nimicirea lui Satana, 
care a făcut război în cer și pe pământ.  Nimeni nu se va mira de dispariția lui și nimeni 
nu o va regreta.  Recidiva este făcută pentru totdeauna imposibilă (vezi Naum 1,9).  
Dumnezeu a fost nespus de înțelept! 
 

 Știm cu toți ce înseamnă Primul Război Mondial și Al Doilea Război Mondial – războaie 
pe pământ în care au fost angajate mai multe țări simultan și au fost devastatoare.  
Adevărate nebunii lansate de străvechiul criminal.  Războiul din cer, mutat pe pământ, 
nu este un război mondial, ci unul universal.  Iată, spre încheiere, un citat inspirat care 
se referă la sfârșitul acestui război universal:  

„Marea luptă s-a încheiat.  Păcat și păcătoși nu mai există.  Întregul univers este curat.  
Un singur puls de armonie și veselie bate în vasta creațiune.  De la Acela care a creat 
toate se revarsă viață, lumină și veselie pe tărâmurile spațiului nemărginit.  De la atomul 
cel mai minuscul până la lumea cea mai mare, toate lucrurile, însuflețite și neînsuflețite, 
în frumusețea lor neumbrită și în bucuria lor desăvârșită, declară că Dumnezeu este 
iubire.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 678) 

 Bucuria acestei ere glorioase a fost cântată de faimosul cor îngeresc în văzduhul 
Betleemului, spre încântarea umililor păstori: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte 
și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui” (Luca 2,14).  Dar trimisul Cerului pentru 
salvarea neamului omenesc a fost „un semn”, care a produs „împotrivire” (vezi versetul 
34).  A venit atunci pacea?  Da și nu.   
 

 Iată-l pe nu:  

„Credeți că am venit să aduc pacea pe pământ?  Eu vă spun: nu, ci, mai degrabă, 
dezbinare.  Căci, de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați 
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împotriva a doi și doi împotriva a trei.  Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul 
împotriva tatălui; mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei; soacra împotriva norei 
și nora împotriva soacrei” (Luca 12,51-53).  Cuvântul Mântuitorului este acceptat de 
unii, respins de alții.  Astfel, spiritele se despart și apare discordia.  Nu așa dorește 
Hristos, dar oamenii au libertatea să se decidă pentru El sau împotriva Lui și, astfel, 
marele război se manifestă chiar în familie. 

 Iată-l însă și pe da:    

„În orice casă veți intra, să ziceți întâi: ‚Pacea să fie peste casa aceasta!’  Și, dacă va fi 
acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el, altminteri, ea se va întoarce la 
voi” (Luca 10,5.6).                                                                                                                                                       

„Vă las pacea, vă dau pacea Mea.  Nu v-o dau cum o dă lumea.  Să nu vi se tulbure 
inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14,27).                                                                                                              

„V-am spus aceste lucruri, ca să aveți pace în Mine.  În lume veți avea necazuri, dar 
îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Ioan 16,33).                                                                                                                                                                      

„Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unu și a surpat zidul de la mijloc, care-i 
despărțea, și, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduirile 
ei, ca să-i facă pe cei doi să fie în El Însuși un singur om nou, făcând astfel pace; și i-a 
împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit 
vrăjmășia” (Efes 2,14-16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

„Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin 
Domnul nostru Isus Hristos” (Rom 5,1).                                                                                                          

„Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos 
și ne-a încredințat slujba împăcării; că, adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea 
cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea 
acestei împăcări.  Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și, ca și cum 
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos: împăcați-vă cu 
Dumnezeu!”  (2 Cor 5,18-20) 

 Pacea urzită de Hristos începe în sufletul omenesc și se generalizează atunci când 
pământul va fi curățit de păcat și de păcătoși.  Așa se va termina pe veci monstruosul 
război care a tulburat liniștea și armonia universului.  Pământul va fi înnoit și va fi 
căminul păcii: „El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat 
arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război” (Ps 46,9).  Citiți: puștile, tancurile, 
bombardierele, rachetele, toate mijloacele de distrugere.  Dumnezeu le va pune capăt 
pe veci și va instaura pacea divină pretutindeni. 
 

 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni”, a zis Domnul nostru Isus Hristos în Matei 6,24.  
Adică nimeni nu se poate angaja în acest război universal atât de partea lui Dumnezeu, 
cât și de partea balaurului.  Nu există nici teren neutru.  De partea cui suntem?  Facă 
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Domnul ca, atunci când nelegiuiții înviați și conduși de Satana vor face o ultimă încercare 
războinică, dar vor fi mistuiți de foc și vor dispărea în masa pământului nou creat, noi 
toți să ne aflăm în cetatea păcii eterne, fiind cu Dumnezeu pe veci!  Amin!  

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 147: „Spirit Sfânt, ce dai putere!”   

Cântarea de închidere, 274: „Biruitorul”  
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RĂZBUNAREA: FĂRĂDELEGE SAU VIRTUTE? 

 Răzbunare!  Cum vă sună?  Bine?  Rău?  Plăcut?  Neplăcut?  Câți dintre dumneavoastră 
consideră răzbunarea un lucru rău?  Câți o consideră un lucru bun?  Eu cred că, dintr-un 
anumit punct de vedere și numai așa, este un lucru bun!  Da.   
 

 Vă dau două texte și atunci veți înțelege de ce zic așa:                                                                                
 
- „Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră 
junghiați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o 
ținuseră.  Ei strigau cu glas tare și ziceau: ‚Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și 
adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor 
pământului?’”  (Apoc 6,9.10)                                                                                                                            
 
- „Domnul a adăugat: ‚Auziți ce zice judecătorul nedrept?  Și Dumnezeu nu va face 
dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei?  Vă 
spun că le va face dreptate în curând.  Dar, când va veni Fiul omului, va găsi El credință 
pe pământ?’”  (Luca 18,6-8)                                                                                                                        
 
„Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui?”  În traducerea engleză King James, 
propoziția aceasta a fost tradusă astfel: „And shall not God avenge his own elect?”  
Adică: „Și Dumnezeu nu-i va răzbuna pe aleșii Lui?”, în care verbul „to avenge” înseamnă 
„a răzbuna”.  Aceasta a fost o traducere fidelă originalului, unde propoziția arată așa: Ho 
de Theos ou me poiese ten ecdichesin ton eclecton autou;  Verbul ecdichesis înseamnă: 
efectuarea dreptății, răsplătire, pedeapsă, răzbunare.  Astfel, în acest sens, a face 
dreptate este totuna cu a răzbuna.       
 

 Trebuie să ne întrebăm nu dacă răzbunarea este un lucru corect sau nu, ci mai degrabă: 
cine are dreptul să o facă?  În niciun caz omul vătămat, ci Dumnezeu.  „Prea iubiților, să 
nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: 
‚Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti’, zice Domnul” (Rom 12,19).    
 

 Să reținem de aici următoarele gânduri:                                                                                                                                                         

- Să nu ne răzbunăm singuri; aceasta nu înseamnă să mai chemăm în ajutor și pe alții, ca 
răzbunarea să aibă mai mult efect; înseamnă să nu ne răzbunăm noi, să nu ne răzbunăm 
deloc.  Niciodată.                                                                                                                                                 

- Să lăsăm să se răzbune mânia lui Dumnzeu.  Să avem răbdare.  Se va face odată și 
odată dreptate.   

- „Căci este scris: ‚Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti’, zice Domnul” (Rom 12,19).  
Unde este scris?  „A Mea este răzbunarea și Eu voi răsplăti” (Deut 32,35).  „Să nu te 
răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău.  Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine 
însuți.  Eu sunt Domnul” (Lev 19,18).  Observați?  A doua mare poruncă, amintită de Isus 
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în Matei 22,39, este continuarea poruncii de a nu ne răzbuna și a nu ținem necaz pe 
aproapele nostru.  Putem adăuga următoarele două texte: „Nu te bucura de căderea 
vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el” (Prov 24,17). „Nu 
zice: ‚Cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu; îi voi răsplăti după faptele lui!’”  (Versetul 
29)                                                                                                                  

- Răzbunarea apare ca o răsplată, pe care o va administra Dumnezeu. 

 Ce este, în fond, răzbunarea?  Este răsplată, răsplătire.  Se zice uneori că oamenii 
credincioși primesc răsplată, iar cei necredincioși primesc pedeapsă.  Oricum ai lua-o, tot 
răsplată este.  Că este binecuvântare sau blestem, este răsplată.  Că este chemare în 
împărăția lui Dumnezeu sau trimitere în focul pregătit diavolului, este răsplată.  Răsplată 
pozitivă sau răsplată negativă.  Există răsplătire pentru fapte bune și există răsplătire 
pentru fapte rele: „Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui 
Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi 
făcut când trăia în trup” (2 Cor 5,10). 
 

 Prin urmare, ce este răzbunarea?  Cum o definește Biblia?  Ca pe o răsplată.  Suntem 
avertizați să nu ne răzbunăm, pentru că o va face Dumnezeu.  El judecă, El răsplătește, 
într-un fel sau altul. 
 

 De ce nu este bine să ne răzbunăm?  Din următoarele motive, printre altele care mai pot 
fi:                                                                                               

(01) Dacă ne răzbunăm, ne amestecăm în treburile lui Dumnezeu, ceea ce este un 
păcat grav: „A Mea este răzbunarea și Eu voi răsplăti” (Deut 32,35).                           

(02) Răzbunarea este o crimă, o violare a poruncii divine: „Toate faptele de nedreptate  
care tind să scurteze viața, spiritul de ură și răzbunare sau îngăduirea oricărei pasiuni 
care conduce la fapte vătămătoare față de alții sau care ne face chiar să le dorim răul 
(căci ‚oricine urăște pe fratele său este un ucigaș’); o neglijență egoistă de a purta de 
grijă celor nevoiași sau suferinzi; orice autoindulgență, privare inutilă sau muncă 
excesivă care tinde să vatăme sănătatea – toate acestea sunt, într-un grad mai mare sau 
mai mic, violări ale poruncii a șasea.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, 
pagina 308)                                                                                                                                                            
 
(03) Răzbunându-ne, ascultăm de șoaptele Satanei și îi producem satisfacție: „Iudeii 
cultivau un spirit de revanșă.  În ura lor față de romani, ei rosteau acuzații aspre și îi 
făceau plăcere Celui Rău dând pe față însușirile lui.  În felul acesta, ei se pregăteau să 
comită fapte teribile la care el îi conducea.  În viața religioasă a fariseilor nu era nimic 
care să recomande pietate neamurilor.  Isus i-a implorat să nu se amăgească la gândul 
că ei pot să se ridice în inimile lor împotriva asupritorilor și să cultive dorința de a-și 
răzbuna nedreptățile.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 310)                                  
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(04) Răzbunarea este o virtute în păgânism: literatura greacă veche și alte literaturi 
abundă în acte de felul acesta, preamărite de autorii operelor respective ca o datorie de 
onoare, chiar când copiii se ridică împotriva părinților lor și-i ucid ca răspuns la un mod 
crud în care aceștia i-au tratat pe ei.  Creștinismul să nu fie altfel?  Amintiți-vă ce a zis 
Hristos: „Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău.  Ci, oricui te lovește peste obrazul 
drept, întoarce-i și pe celălalt” (Mat 5,39).  La fel a zis apostolul Său Petru: „Nu întoarceți 
rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați 
fost chemați: să moșteniți binecuvântarea” (1 Pet 3,9).                 

(05) Când ne răzbunăm, nu dăm dovadă de înțelepciune, ci de prostie; ați auzit zicala 
că „răzbunarea este arma prostului”?   „Nu vă răzbunați”, zice Domnul.  Dacă nu urmezi 
calea aceasta din principiu, fă-o din înțelepciune.  Și care este înțelepciunea?  Că nu te 
încarci cu o răspundere primejdioasă, ducându-te la judecată ca unul care ți-ai făcut 
singur dreptate, dacă aceea se poate chema dreptate.                                            

(06) Înțelepciunea ne spune și că prin răzbunare ne agravăm situația, pentru că 
destinatarul răzbunării nu se va lăsa: prin răzbunare nu l-ai potolit, nu l-ai câștigat.  Cel 
mai bun lucru este să te oprești, să stai pe loc, și atunci nu l-ai stimulat la noi agresiuni.  
Lasă-l să se delecteze cu satisfacția răului făcut, altfel ciclul acesta nu se mai oprește 
niciodată.  Cineva trebuie să-i pună capăt.  
 
(07) Nu rezultă nimic bun dintr-o răzbunare, ci numai pierderi, încurcături și pericole.  
Așa zice și Spiritul Profetic: „‚Un răspuns blând potolește mânia.’  Răzbunarea nu l-a 
câștigat niciodată pe un vrăjmaș.  Un temperament bine pus la punct exercită o 
influență bună asupra tuturor celor din jur; însă ‚omul care nu este stăpân pe sine este 
ca o cetate surpată și fără ziduri.’  Gândiți-vă la viața lui Moise.  Blândețea în mijlocul 
reproșurilor cârtitoare și al provocării a constituit cea mai luminoasă trăsătură a 
caracterului său.  Daniel a avut un spirit umil.  Cu toate că era înconjurat cu neîncredere 
și suspiciune și vrăjmașii săi au întins o cursă vieții sale, el nu s-a depărtat niciodată de 
principiu.  El a păstrat o încredere liniștită și voioasă în Dumnezeu.  Mai presus de orice, 
să vă învețe viața lui Hristos.  Când a fost ocărât, nu a întors ocara; când a suferit, nu a 
amenințat.  Trebuie să învățați acestă lecție, altfel nu veți intra niciodată în cer.  Hristos 
trebuie să fie făcut tăria voastră.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 4, paginile 367-368)                                                                                               
 
(08) Evitând răzbunarea, ne păstrăm sănătatea, pentru că gândurile de răzbunare ne 
consumă, ne îmbolnăvesc, ne ucid.  Albert Einstein a zis: „Weak people revenge, strong 
people forgive, intelligent people ignore”, care înseamnă: „Oamenii slabi se răzbună, 
oamenii tari iartă, oamenii inteligenți ignoră.”  Să ne rugăm ca să fim și tari și inteligenți.  
Potrivit cu constatările institutului medical John Hopkins, o mânie cronică poate avea 
efecte asupra tensiunii arteriale și a ritmului inimii, însă, când ierți cu adevărat, stresul 
este micșorat, ceea ce ajută la calmarea mâniei.                                                                                      
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Așa cum arată Karen Swartz, directoare a Clinicii de Tulburări Temperamentale pentru 
Adulți a Spitalului John Hopkins, sentimentul de a fi rănit și decepționat reprezintă o 
povară fizică enormă.  Iar refuzul de a-l ierta pe cineva este asociat cu mai multă mânie, 
agitație, tristețe și simțământul pierderii controlului, potrivit cu un studiu din 2001 
publicat în jurnalul Psychological Science/Știința psihologiei.  Într-un alt studiu raportat 
la Hope College/Colegiul speranța, când oamenii păstrează ranchiună, ei au o activitate 
psihică sporită – tensiune musculară facială, ritm cardiac, tensiune arterială și 
transpirație – decât atunci când iartă.    

Răzbunarea este sinucigașă.  Conficius a zis: „Înainte de a porni pe calea răzbunării, sapă 
două morminte.”  Și Gandi: „‚Ochi pentru ochi’ duce la orbirea întregii lumi.”    

Sora White ne-a sfătuit astfel: „Când suntem insultați, cât de puternică este ispita de a 
întoarce insulta, însă, făcând așa, ne dovedim la fel de răi ca acela care a insultat.  Când 
ești ispitit să insulți, înalță o rugăciune tainică pentru ca Dumnezeu să-ți dea harul Său și 
ține limba tăcută” (Youth Instructor/Instructorul tineretului din 1 iunie 1893, citat în 
Sons and Daughters of God/Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pagina 144).    

 Dar să nu luăm niciodată o atitudine fermă de condamnare a răului?  În nicio 
împrejurare?  Iată ce ne sfătuiește Inspirația: „Este adevărat că există o indignare care 
este justificată chiar la urmașii lui Hristos.  Când văd că Dumnezeu este dezonorat și 
serviciul Lui disprețuit, când îi văd pe cei nevinovați apăsați, o indignare dreaptă se 
stârnește în suflet.  O asemenea mânie, născută din morală simțitoare, nu este un păcat.  
Însă aceia care la orice pretinsă provocare se simt liberi să cultive mânie sau 
resentiment deschid inima pentru Satana.  Amărăciunea și animozitatea trebuie să fie 
eliminate din suflet, dacă vrem să fim în armonie cu cerul.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 310)                                                                                    
 

 Iată și guvernele, cât de puțină înțelepciune arată: dacă niște nebuni au ucis câteva mii 
de oameni, hai să dăm și noi, facem război, mai pierdem alte mii, schilodim zeci de mii, 
ai noștri și ai altora, ba lovim și unde nu trebuie, ne ducem unde nu ar fi deloc cazul să 
ne ducem.  Cineva trebuie să cedeze: am pierdut, dar nu acționez împotrivă.  Mă opresc.  
Mă rețin.  Mă stăpânesc.  Abia așa se pune punct unui proces, care altfel este 
interminabil, este reacție în lanț. 
 

 În primul rând, trebuie să practice această învățătură biblică aceia care sunt învățători ai 
poporului și care trebuie să fie pilde pentru el.  Da, există unii care își propun ca țel al 
vieții lor să facă viața slujitorilor lui Dumnezeu mizerabilă, cu sau fără motive.  Să-i facă  
să se frământe, să aibă insomnii, să se îmbolnăvească, să îmbătrânească prematur, să se 
ducă mai devreme în mormânt.  Și care sunt rezultatele pentru răufăcători?   Apostolul 
Pavel a zis: „Nu vă înșelați, ‚Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.’  Ce seamănă omul, 
aceea va și secera” (Gal 6,7).  Domnul va răsplăti, dar nu numai în ziua de apoi, ci și în 
timpul vieții acesteia sau măcar intervin consecințe firești ale răului – ce seamănă omul 
aceea va și secera.  Uitați-vă la cei ce fac așa, cât de rău o termină unii dintre ei, cum se 
ruinează pierzând foarte mult sau tot.  „Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei 
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ce fac răul. . . .  Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra” 
(Ps 37,1.5).  „Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi” (Ps 91,8). 
  

 Domnul nostru Isus Hristos este exemplul perfect și suprem pentru toți urmașii Săi: 
„Mântuitorul nostru Și-a învățat ucenicii să se roage: ‚Și ne iartă nouă greșelile noastre, 
precum și noi iertăm greșiților noștri.’  O mare binecuvântare este cerută aici pe bază de 
condiții.  Noi înșine exprimăm aceste condiții.  Noi cerem ca mila lui Dumnezeu față de 
noi să fie în măsura milei pe care noi o arătăm față de alții.  Hristos declară că aceasta 
este regula conform căreia Domnul ne va trata.  ‚Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și 
Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre; dar dacă nu iertați oamenilor 
greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.’  Minunați termeni!, însă 
cât de puțin sunt ei înțeleși sau ascultați.  Unul dintre păcatele cele mai obișnuite și unul 
care este cultivat cu cele mai nenorocite rezultate este tolerarea unui spirit neiertător.  
Cât de mulți nutresc animozitate sau răzbunare și apoi se pleacă înaintea lui Dumnezeu 
și cer să fie iertați așa cum iartă ei.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 5, pagina 170)  
 

 Ce se află în vecinătatea răzbunării?  Setea de răzbunare, răzbunare poate niciodată 
pusă în practică din lipsă de ocazie, de posibilitate, de curaj, dar rămasă ca dor.  Vreme 
îndelungată sau o viață întreagă.  Pot intra în cer astfel de persoane?  Dar mai este ceva: 
există și o răzbunare emoțională, bucuria că răufăcătorul a pățit-o: „Vezi, domnule?      
Așa-i trebuie!”  Așa au făcut edomiții: „Adu-Ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, 
care, în ziua nenorocirii Ierusalimului, ziceau: ‚Radeți-l, radeți-l din temelii!’”  (Ps 137,7).  
Tot ei despre aceeași împrejurare: „Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în 
ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor și nu trebuia 
să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării!  Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului 
Meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua 
prăpădului lui și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui!”  (Obadia 
12.13).  De șase ori „nu trebuia”.  Nu trebuia să te bucuri.   
 

 Înfiorat de perspectiva triumfului pe care-l puteau trăi adversarii lui, David se ruga: „Să 
nu zică în inima lor: ‚Aha!  Iată ce doream!’  Să nu zică: ‚L-am înghițit!’”  (Ps 35,25).  Tot 
el apelează la Dumnezeu în altă împrejurare: „Să se întoarcă înapoi de rușine cei ce zic: 
‚Aha!  Aha!’”  (Ps 70,3) 
 

 Iov era conștient că această răzbunare emoțională, această bucurie de răul altuia, fie el 
și meritat, este un păcat: „Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, dacă am 
sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea . . .” (Iov 31,29).  Dar rugăciuni pentru ca 
adversarii să fie loviți de nenorociri?  Pot copiii lui Dumnezeu să facă așa ceva?   
  

 Cunoașteți bine relația de lucru a lui Iacov cu socrul său Laban.  La un moment dat, Iacov 
și soțiile lui, fiicele lui Laban, se simțeau jefuiți și s-au hotărât să plece.  Pe furiș, fără să-i 
spună lui Laban nimic, ba chiar când acesta nu putea afla imediat, pentru că era ocupat 
cu tunderea oilor.  A aflat Laban și i-a urmărit șapte zile, împreună cu frații săi, până 
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când i-a ajuns din urmă la muntele Galaad.  El i-a zis așa: „Mâna mea este destul de tare 
ca să vă fac rău, dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută: ‚Ferește-te să 
spui o vorbă rea lui Iacov!’”  (Gen 31,29).  Laban a fost împiedicat de Dumnezeu să se 
răzbune pe Iacov.  Altfel o făcea.  Nu s-a răzgândit el.  Avea, totuși, o vină implicită?        
 

 Nici David nu a fost întotdeauna coșer din acest punct de vedere.  A cruțat viața lui Saul 
de două ori, dar să nu uităm că era socrul lui și tatăl lui Ionatan, bunul lui prieten.  Când 
însă a trimis oameni la Nabal ca să ceară ceva, cu ocazia tunderii oilor, și Nabal i-a 
răspuns urât, David a programat niște măsuri drastice de răzbunare: „Dumnezeu să-l   
pedepsească pe robul Său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână până la 
lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal!”  (1 Sam 25,22).  
A intervenit Abigail și a salvat familia.  Ea a zis către David: „Când va face Domnul 
domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, 
atunci nu va avea domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a 
vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur” (versetele 30 și 31).  David a și scris în 
unii psalmi cuvinte cutremurătoare despre vrăjmașii săi, de exemplu: „Îi pisez ca praful, 
pe care-l ia vântul, îi calc în picioare ca noroiul de pe ulițe” (Ps 18,42).  Nu sunt exprimări 
model pentru noi astăzi.  David a fost oprit de Abigail din cursa răzbunării împotriva lui 
Nabal.  Altfel o făcea.  Ar fi fost mult mai bine să se oprească singur. 
 

 Dar profetul Iona?  Asirienii erau vrăjmași ai israeliților și Iona nu dorea ca aceștia să se 
pocăiască și să fie iertați.  După ce s-a dus în sfârșit acolo, și-a făcut datoria, dar nu cu 
nădejdea că se vor pocăi, ci că nu se vor pocăi.  Când aceștia s-au întors la Dumnezeu și 
Dumnezeu i-a iertat, el s-a făcut foc.  Dacă ar fi avut putere, i-ar fi nimicit el (vezi Iona, 
capitolele 1-4).  Iona nu a fost în stare să se răzbune pe asirieni, advesarii poporului 
său, dar a fiert de furie împotriva lor și le-a dorit pieirea.  Nu era aceea o răzbunare 
latentă?  Oare un astfel de spirit este potrivit ca să locuiască printre îngerii sfinți?   
 

 Să observăm spiritul nobil al profetului Elisei, în contrast cu cel al lui Ioram, împăratul 
lui Israel: acesta afla de la Elisei despre planurile militare ale sirienilor și evita cursele lor 
(vezi 2 Împărați 6,8-12).  Când împăratul Siriei a aflat lucrul acesta, a trimis armata să-l 
aresteze pe profet (vezi versetele 13 și 14).  Acesta s-a rugat Domnului să-i lovească pe 
toți cu orbire și i-a dus în Samaria (vezi versetele 18-20).  Când i-a văzut împăratul lui 
Israel pe vrăjmașii săi căzuți în cursă, s-a bucurat și l-a întrebat pe profet: „Să-i 
măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte?”  (Versetul 21).  (Oare un astfel de spirit este 
potrivit ca să locuiască printre îngerii sfinți?)  Vă mirați?  Ioram era fiul lui Ahab și al 
Izabelei!  Răspunsul lui Elisei a fost cu adevărat dumnezeiesc: „Să nu-i măcelărești.  
Obișnuiești tu oare să-i măcelărești pe aceia pe care îi iei prinși cu sabia și cu arcul tău?  
Dă-le pâine și apă, ca să mănânce și să bea; apoi să se ducă la stăpânul lor” (versetul 22).  
Împăratul a ascultat: el „le-a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut; apoi le-a dat 
drumul și au plecat la stăpânul lor.  Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui 
Israel” (versetul 23).  „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine” (Rom 12,21). 
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 Gestul frumos al lui Ioram față de sirieni nu a fost voluntar și nu din toată inima.  Tratați 
atât de frumos, sirienii „nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel” (versetul 23).  
Deocamdată, dar după aceea „Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, 
s-a suit și a împresurat Samaria” (versetul 24).  Asedierea a dus la o foamete cumplită, la 
mare scumpete și chiar la acte de canibalism (vezi versetele 25-29).  Imediat ce a auzit 
de un caz de canibalism, Ioram „și-a rupt hainele, când stătea pe zid.  Și poporul a văzut 
că pe dinlăuntru avea un sac de păr pe trup.  Împăratul a zis: ‚Să mă pedepsească 
Dumnezeu cu toată asprimea, dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe 
trupul lui!’”  (Versetele 30 și 31).  A încercat să-l asasineze pe profet, dar fără succes 
(vezi versetele 32 și 33). 
 

 Ce l-a determinat pe Ioram să se gândească imediat la Elisei după aflarea știrii despre un 
act de canibalism și să jure că îl va omorî?  Se pare că el a gândit așa: „Nu am avut de 
lucru, m-am luat după Elisei, i-am hrănit pe vrăjmași și iată ce-mi fac ei acum.  Trebuia să 
ignor ce a zis profetul și să-i măcelăreasc.  El e cauza acestei asedieri și înfometări 
nimicitoare!  Îl voi măcelări pe el!”  Să-i ierți pe dușmani, să-i hrănești și să-i iubești, din 
proprie inițiativă, este un lucru, iar să-i servești pentru că așa ți s-a cerut este cu totul 
altceva!          
 

 Saul din Tars și-a dat votul pentru uciderea lui Ștefan cu pietre, a păzit hainele celor ce    
l-au asasinat, apoi a făcut mult rău bisericii.  Dar s-a întors la Dumnezeu și va moșteni 
împărăția cerurilor.  Acolo va fi întâlnit de Ștefan.  Cum credeți că va reacționa Ștefan 
văzându-l acolo?  „Doamne, chiar așa?  Criminalul ăsta aici?  Dă-l afară sau dacă nu, plec 
eu!”  Nu pot crede așa ceva.  De ce nu?  De ce nu?  Spuneți dumneavoastră!  Pentru că 
Ștefan s-a rugat pentru Saul și pentru toți cei ce l-au prigonit și i-au luat viața: „Doamne, 
nu le ține în seamă păcatul acesta!”  (Fapte 7,60) 
 

 Nelson Mandela, revoluționar din Africa de Sud, luptător împotriva sistemului de 
apartheid, a fost închis timp de 27 de ani pe Insula Robben.  Între timp, lucrurile s-au 
schimbat, prin sancțiuni economice impuse de comunitatea internațională.  Când 
Mandela a fost eliberat, cei oprimați sperau că va avea loc o contraofensivă împotriva 
asupritorilor lor.  Dar Mandela a zis: „Aruncați armele în ocean.  Nu va fi nicio răzbunare.  
Avem nevoie de reconciliere.”    
 

 O femeie din Ruanda l-a înfiat pe ucigașul singurului ei fiu.  Vizitându-l în închisoare, ea 
a zis: „Tu l-ai omorât pe fiul meu.  Eu nu mai am alt copil, așa că vreau să te înfiez pe 
tine, ca să fii fiul meu în locul celui mort.”  Mark Finley a povestit episodul acesta într-o 
predică, ilustrând faptul că Dumnezeu ne înfiază pe noi, cei care am cauzat moartea 
unicului Său Fiu.        
 

 Am zis astăzi că răul trebuie răsplătit, că trebuie răzbunat.  Într-o grupă a Școlii de Sabat 
din Comunitatea Gainesville, Statele Unite, am afirmat într-un Sabat că unii oameni ai lui 
Dumnezeu s-au certat cu El în timpurile Vechiului Testament, dar că nu găsim așa ceva 
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în Noul Testament, după ce a venit Fiul lui Dumnezeu și a demonstrat, prin viața, prin 
învățăturile și prin moartea Sa, caracterul iubitor al Tatălui ceresc.  Un anumit bărbat a 
replicat: „Ba da, sufletele de sub altar!”  Am spus atunci că nu martirii cereau răzbunare, 
ci cauza lor.  Ca și în cazul lui Abel, când Dumnezeu a zis către Cain: „Ce ai făcut?  Glasul 
sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine” (Gen 4,10).     
 

 Iată din nou textul despre pecetea a cincea: „Ei strigau cu glas tare și ziceau: ‚Până când, 
Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru 
asupra locuitorilor pământului?’”  (Apoc 6,10).  Dumnezeu este sfânt, adevărat și drept.  
El nu poate lăsa răul nerăzbunat, nerăsplătit, nepedepsit.  Până la urmă, toți păcătoșii 
nepocăiți vor pieri: „‚Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor!  Toți cei trufași și toți 
cei răi vor fi ca miriștea; ziua care vine îi va arde’, zice Domnul oștirilor, ‚și nu le va lăsa 
nici rădăcină, nici ramură’” (Mal 4,1).   
 

 Dumnezeu a rânduit șase cetăți de scăpare în țara făgăduită, unde să fugă ucigașul fără 
voie, până când va fi judecat de adunare: „Legea aceasta să fie pentru ucigașul care va 
fugi acolo ca să-și scape viața, când va omorî fără voie pe aproapele său, fără să-i fi fost 
vrăjmaș mai înainte. . . .  Ca nu cumva răzbunătorul sângelui, aprins de mânie și 
urmărindu-l pe ucigaș, să-l ajungă, fiind prea lung drumul, și să-l lovească de moarte pe 
cel ce nu era vinovat de moarte, fiindcă mai înainte nu-i fusese vrăjmaș aproapelui său.     
. . .  Dar, dacă un om fuge într-una din aceste cetăți, după ce a întins lațuri aproapelui 
său, din vrăjmășie împotriva lui, după ce s-a aruncat asupra lui și l-a lovit așa încât i-a 
pricinuit moartea, bătrânii din cetatea lui să trimită să-l prindă și să-l dea în mâinile 
răzbunătorului sângelui, ca să moară.  Să n-ai milă de el și să ștergi din Israel sângele 
celui nevinovat, ca să fii fericit” (Deut 19,4.6.11-13).   
 

 Pentru limitarea răului, pentru descurajarea criminalilor, Dumnezeu a stabilit niște 
reguli.  Așa funcționa dreptatea atunci.  De asemenea: „Dacă cineva îl rănește pe 
aproapele lui, să i se facă așa cum a făcut și el: frântură pentru frântură, ochi pentru 
ochi, dinte pentru dinte; să i se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproapelui său” 
(Lev 24,19.20).  Chiar tentativa de a face rău trebuia răzbunată: „Judecătorii să facă 
cercetări amănunțite.  Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a 
făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de 
gând să-i facă fratelui său.  Să scoți astfel răul din mijlocul tău” (Deut 19,18.19).   
 

 Cine este astăzi răzbunătorul sângelui?  În timpul apostolului Pavel, era „Cezarul”, adică 
autoritățile; așa este și acum: „Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci 
pentru una rea. . . .  El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău.  Dar, dacă faci 
răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia.  El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L 
răzbune și să-l pedepsească pe cel ce face rău” (Rom 13,3.4).  Prin autoritățile de stat 
existente, poliție, justiție, Dumnezeu răzbună fărădelegile și le face dreptate celor 
apăsați.  Aceasta este o judecată parțială, tranzitorie, pentru siguranța cetățenilor, dar El 
va răzbuna în ultimă instanță și pe deplin faptele rele la judecata de apoi.   
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 Când Și-a descris caracterul sau numele sau slava în fața lui Moise, Dumnezeu a zis 
despre Sine că „nu-l socotește pe cel vinovat drept nevinovat” (Exod 34,7).  Iată cum 
este exprimat lucrul acesta în cartea profetului Naum: „Domnul este un Dumnezeu gelos 
și răzbunător; Domnul Se răzbună și este plin de mânie; Domnul Se răzbună pe 
protivnicii Lui și ține mânie pe vrăjmașii Lui.  Domnul este îndelung răbdător, dar de o 
mare tărie și nu-l lasă nepedepsit pe cel rău” (Naum 1,2.3).  Iar psalmistul se ruga așa: 
„Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te!  Scoală-Te, 
Judecătorul pământului și răsplătește-le celor mândri după faptele lor” (Ps 94,1.2).   
 

 Când noi ne răzbunăm, o facem din răutate, din ură, împinși de firea pământească, 
îmboldiți de Satana.  Când Dumnezeu răzbună sau Se răzbună, El face dreptate, pune 
capăt răului.  O face din iubire și compasiune pentru cei vătămați.   
 

 Reținerea de la răzbunare, pentru că aceasta este treaba lui Dumnezeu, nu este cu 
adevărat virtute, dacă nu este prelungită, îmbogățită, cu gânduri bune, pozitive, față 
de cel ce ne-a făcut rău.  Dacă nu dorim ca el să se întoarcă la Dumnezeu și să fie iertat.  
Nu să-i dorim pieirea veșnică, ci să ne rugăm pentru convertirea lui.  Și să-l iubim: „Dar 
Eu vă spun: ‚Iubiți-i pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei ce vă blestemă, faceți bine 
celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai 
Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste 
cei buni și dă ploaie peste cel drepți și peste cei nedrepți’” (Mat 5,44.45).   
 

 Dumnezeu a pus întrebarea: „Doresc Eu moartea păcătosului?  Nu doresc Eu mai 
degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască?”  (Ezec 18,23).  Prin urmare,  
Dumnezeul răzbunărilor nu are setea răzbunării.  El nu așteaptă cu dor să vină ziua 
când să le dea răufăcătorilor în cap.  El dorește întoarcerea lor, ca să trăiască.  Dacă toți 
oamenii s-ar fi întors la Dumnezeu, așa încât să nu fi fost nevoie de nicio răzbunare, 
potop, foc sau altceva, Dumnezeu ar fi fost cea mai fericită Ființă din univers!  Fiecare 
convertire este pentru El un mare triumf și o bucurie imensă pentru îngerii Lui (vezi Luca 
15,10).   
 

 Dar noi?  Să-I urmăm exemplul.  Și să nu uităm că noi înșine merităm să avem parte de 
răzbunarea Lui, dacă nu suntem schimbați, din oameni înclinați spre răzbunare, în fii și 
fiice ale lui Dumnezeu, care regretă orice rău, îi iubesc absolut pe toți, le doresc tuturor 
viața veșnică.   
 

 Noi nu trebuie neapărat să fim obiect al răzbunării divine.  Nimeni nu trebuie.  
Răzbunarea Sa inevitabilă pentru călcările de lege a fost suportată de Fiul Său, când  
Și-a dat viața pentru cei păcătoși.  El nu S-a răzbunat pe răstignitori: „Când era 
batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și, când era chinuit, nu amenința, ci Se supunea 
dreptului Judecător” (1 Pet 2,23).  El a suportat mânia lui Dumnezeu împotriva 
păcatului, răzbunarea Sa, și Și-a dat duhul.  Nimeni nu trebuie să sufere răzbunarea 
divină.  Toți cei ce doresc se pot ascunde în Isus și pot scăpa de acea răzbunare.   
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 Iată-L pe Mântuitorul suportând pedeapsa pentru călcarea Legii Morale: „La ceasul al 
nouălea, întunericul s-a ridicat de asupra poporului, dar Îl învăluia încă pe Mântuitorul.  
Era un simbol al agoniei și ororii care apăsa pe inima Sa.  Niciun ochi nu putea străpunge 
întunericul care înconjura crucea și nimeni nu putea străbate întunericul și mai dens 
care învăluia sufletul suferind al lui Hristos.  Fulgerele mânioase păreau a fi zvârlite la El 
așa cum atârna pe cruce.  Atunci, ‚Isus a strigat cu glas tare: ‚Eli, Eli, Lama Sabactani?’, 
adică: ‚Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?’  Când întunericul 
exterior s-a așezat în jurul Mântuitorului, multe glasuri au exclamat: Răzbunarea cerului 
este asupra Lui.  Săgețile mâniei lui Dumnezeu sunt aruncate împotriva Lui, pentru că a 
pretins a fi Fiul lui Dumnezeu.  Mulți care credeau în El au auzit strigătul Său disperat.  
Nădejdea i-a părăsit.  Dacă Dumnezeu Îl părăsise pe Isus, în ce se mai puteau încrede 
urmașii Lui?”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 754) 
 

 Dar nu s-a terminat așa: „În toiul întunecimii îngrozitoare, în aparenţă părăsit de 
Dumnezeu, Hristos sorbise ultimele drojdii din cupa blestemului omenesc.  În acele ore 
înspăimântătoare, El Se bizuise pe dovada acceptării de către Tatăl Său, care I se dăduse 
până atunci.  El cunoştea caracterul Tatălui Său; înţelegea dreptatea Lui, mila Lui şi 
marea Lui iubire.  Prin credinţă S-a odihnit El în Acela de care Se bucurase întotdeauna 
să asculte.  Şi, când în supunere, S-a încredinţat lui Dumnezeu, simţul pierderii favorii 
Tatălui Său a fost retras.  Prin credinţă, Hristos era biruitor.”  (Ibid., pagina 756) 
 

 Dumnezeul răzbunărilor înseamnă Dumnezeul judecății și acest lucru nu trebuie să ne 
înspăimânte, ci să ne liniștească.  Așa se ruga Solomon la dedicarea templului: „Dacă va 
păcătui cineva împotriva aproapelui său și se va pune peste el un jurământ ca să-l facă 
să jure și dacă va veni să jure înaintea altarului Tău, în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, 
lucrează și judecă-i pe robii Tăi: osândește-l pe cel vinovat și fă ca purtarea lui să cadă 
asupra capului lui; fă dreptate celui nevinovat și răsplătește-i după nevinovăția lui!”  (2 
Cron 6,22.23).  Răzbunare în termeni divini înseamnă judecată pentru dreptate: adică 
răsplată fericită pentru cel nevinovat, răsplată ca pedeapsă pentru răufăcător.   
 

 Acesta este Dumnezeu și intervenția Sa pentru lămurirea și corectarea lucrurilor nu va 
întârzia: „Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, 
măcar că zăbovește față de ei?  Vă spun că le va face dreptate în curând” (Luca 18,6-8).  
Convingerea despre dreptatea Atotputernicului va fi în cele din urmă generală și totală: 
„Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne, Dumnezeule atotputernice!  Drepte și 
adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!  Cine nu se va teme, Doamne, și cine 
nu va slăvi numele Tău?  Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor 
închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate!”  (Apoc 15,3.4).  Amin!    

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 361: „Voia Ta, Doamne!”    

Cântarea de închidere, 460: „Pe viața Mea de Dumnezeu!”   
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PRIMEJDIILE CURIOZITĂȚII  

 Frați și surori în Domnul nostru Isus Hristos, bine ați venit la casa Domnului, la acest 
binecuvântat serviciu divin!  Știați că frecventarea adunărilor de cult conduce la lungirea 
vieții?  S-a constatat printr-un studiu că oamenii care participă cu regularitate de 
activitățile bisericii pot trăi șapte ani mai mult decât cei care niciodată nu merg la 
biserică.  Aceasta înseamnă că mergerea la biserică asigură o longevitate cu 10% mai 
mare, cu probabilitatea de a atinge vârsta de 82 de ani, față de 75 în cazul 
neparticipanților la viața bisericii.  Acest studiu s-a bazat pe o cercetare făcută pe 22.000 
de indivizi în decurs de 9 ani.   
 

 Studiul a constatat și că beneficiile pentru sănătate sporesc proporțional cu participarea 
la serviciile de cult și concluzia a fost că există o legătură de cauză și efect care nu se 
poate explica prin alți factori.  „Noi am promovat un mod de viață sănătos ca parte a 
Bisericii noastre Adventiste de Ziua a Șaptea”, a zis Thomas Neslund, director adjunct 
pentru sănătate al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.  „Aici, noi avem o confirmare în 
plus că participarea la serviciile religioase conduce la beneficii pentru sănătate.  Desigur, 
nu înseamnă că trebuie să vii la biserică doar ca să trăiești mai mult!  Dar lucrul acesta 
arată echilibrul sănătos pe care religia îl poate promova printr-un mod de viață mai 
bun.” 
 

 Prin urmare, din nou bun venit la casa de rugăciune!  Dacă faceți lucrul acesta mereu, 
veți fi mai sănătoși și veți trăi mai mult.  Cât de mult?  Ținta este nu 82 de ani, ci în vecii 
vecilor! 
 

 Am făcut cândva o călătorie cu soția la Roma, unde am văzut monumentele Romei 
antice și ale Romei de mai târziu, pretinse creștine.  Lucrările de artă din muzeul 
Vaticanului sunt atât de valoroase, încât cred că nicio țară nu le poate cumpăra.  Am 
procurat dintr-o piață câteva bibelouri, printre care și o mostră a turnului înclinat din 
Pissa.  Când am revenit în America, în comunitatea de care aparțineam, la prima predică 
le-am arătat ascultătorilor acest turn, dar învelit în multe hârtii, pe care le-am îndepărtat 
încet, așa încât am ținut atenția ascultătorilor încordată.  Uneori i-am întrebat: „Să 
continui sau să mă opresc?  Poate vă plictisesc.”  „Nu”, a zis publicul, dorind să vadă 
neapărat ce era în pachet.  Le-am spus apoi: „Ce manifestați dumneavoastră acum se 
numește curiozitate.  Despre curiozitate voi predica astăzi.” 
 

 Peste 300 de milioane de ființe omenești trăiesc în prezent în cea mai prosperă țară a 
lumii, Statele Unite ale Americii, pentru că un om, Christofor Columb, a avut curiozitatea 
să vadă ce este dincolo de orizontul acvatic, și așa a descoperit „la orizont pământ” – 
America de Nord.  Toate explorările geografice, inclusiv cele din Antarctida, au fost 
determinate, printre alți factori, și de curiozitate.  Cercetările științifice se fac, în mare 
măsură, din curiozitate, deși nu numai din această cauză.  Așa s-a ajuns la desprinderea 
de sol și la crearea mașinilor zburătoare din ce în ce mai rapide.  Copilașii sunt în 
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permanență curioși, să știe ce este acel lucru și acela, și altul, să le mânuiască, să le 
strice.  Curiozitate.  Fără ea nu ar avea loc o dezvoltare psihică și fizică normală.    

 

 Prin urmare, curiozitatea este necesară, ea este o parte din viața noastră, așa am fost 
creați și nu putem să trăim altfel.  O formă de curiozitate este și aceea de a cunoaște 
adevărul mântuitor.  Iată ce zice în această privință Spiritul Profetic: „În orașele și 
metropolele noastre sunt suflete care trăiesc în ignoranță cu privire la adevărurile 
Cuvântului lui Dumnezeu; mulți pier în păcat.  Unii vin la casele noastre de rugăciune din 
curiozitate.  Fiecare cuvântare ținută să fie o descoperire a marilor adevăruri aplicabile 
la timpul acesta” (Counsels to Parents, Teachers, and Students/Sfaturi pentru părinți, 
profesori și elevi, pagina 398).   
 

 Unii încep așa călătoria spre cer, din curiozitate.  Trebuie beneficiat de lucrul acesta.  
Totuși, curiozitatea nu este suficientă.  Iată-l pe Felix: „După câteva zile, a venit Felix cu 
nevastă-sa Drusila, care era iudeică; l-a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în 
Hristos Isus.  Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre 
judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: ‚De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te 
voi chema’” (Fapte 24,24.25).  Deci, Felix „l-a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre 
credința în Hristos Isus”.  Ascultarea nu a fost însă ascultare, în sensul deplin al 
cuvântului, așa cum ne învață Biblia, ci a fost „auzire”.  Nu l-a atras însă învățătura 
prezentată de Pavel, chiar dacă l-a speriat. 
 

 Deci, curiozitatea este bună.  Și este rea.  Există manifestări de curiozitate, poate cele 
mai multe, care strică sufletul și duc la ruinarea vieții.  O anumită curiozitate este „doar” 
însoțită de pierderea timpului: „Căci toți atenienii și străinii, care stăteau în Atena, nu-și 
petreceau vremea cu nimic altceva, decât să spună sau să asculte ceva nou” (Fapte 
17,21).  Goana după știri, după noutăți, oricum ar fi ele.  Această curiozitate consumă 
timpul contemporanilor noștri amatori de televiziune, filme și alte forme de amuzare, 
dar și timpul multora dintre cei ce doresc să trăiască în veci.  Numai că veșnicia depinde 
mult de felul folosirii acestui timp scurt de probă pe pământ. 
 

 Adam și Eva nu sufereau de foame.  Dumnezeu le pusese la dispoziție cea mai bună 
hrană, extrem de nutritivă și diversă: „Poți să mănânci după plăcere din orice pom din 
grădină . . .” (Gen 2,16).  Câți erau?  Poate mii.  Mă îndoiesc că au avut timp să guste din 
toți în zilele pe care le-au petrecut acolo, în minunata Grădină a Edenului.  Un singur 
pom era oprit și li se spusese de ce: „. . . dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu 
mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din  el, vei muri negreșit” (versetul 17).  Oprit.  
Știm de ce.  Dar ce o fi cu el, de fapt?  Eva s-a pomenit singură în fața pomului oprit și 
acesta i-a atras atenția: „Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit 
și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea” (3,6).  Curiozitate.  Stimulată de 
șarpele vorbitor, auziți, un șarpe să vorbească!  Femeia avea ce afla, și a aflat.  Spre 
nenorocirea ei, a lui Adam și a lumii întregi.  O curiozitate păcătoasă ne-a adus pe noi 
unde suntem acum.  Din cauza ei a trebuit să moară Salvatorul venit din cer. 
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„Eva s-a pomenit privind, cu un amestec de curiozitate și admirație, la fructul pomului 
oprit. . . .  Acum era ocazia lui Satana. . . .  Astfel, cu cuvinte blânde și plăcute și cu voce 
muzicală, el i s-a adresat uimitei Eva.  Ea a fost surprinsă să audă un șarpe vorbind.  El a 
preamărit frumusețea ei și drăgălășenia ei excepțională, ceea ce nu i-a displăcut Evei.  
Dar ea era uimită, pentru că știa că șarpelui Dumnezeu nu-i dăduse puterea de a vorbi.  
Curiozitatea Evei a fost stârnită.  În loc să fugă de acolo, ea a ascultat ca să audă un 
șarpe vorbind.”  (The Story of Redemption/Istoria mântuirii, paginile 32-33)  
 
„Eva avea tot ce cereau trebuințele ei.  Nu lipsea nimic ca s-o facă fericită, dar apetitul 
nestăpânit a dorit fructul unicului pom pe care Dumnezeu îl reținuse.  Ea nu avea nevoie 
de fructul pomului cunoștinței, dar a îngăduit ca apetitul și curiozitatea să-i controleze 
rațiunea” (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 3, pagina 
483). 
 

 Multe păcate se comit pentru simplul dor de a vedea, a auzi, a atinge, a încerca ceva 
nou.  Dina, fiica lui Iacov, „a ieșit să le vadă pe fetele țării.  Ea a fost zărită de Sihem, fiul 
hevitului Hamor, domnitorul țării.  El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o” 
(Gen 34,1.2).  A ieșit să le vadă pe fetele țării, fete păgâne, de la care nu avea ce să 
învețe; curiozitatea a nenorocit-o pe viață și a dus la o tragedie în cetatea aceea.  Când 
israeliții erau în pragul țării făgăduite, „poporul a început să se dea la desfrânare cu 
fetele lui Moab.  Ei au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și   
s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor” (Num 25,1.2).  Copiii lui Israel 
erau ignoranți cu privire la practicile moabiților și trebuia să rămână așa, dar au vrut să 
cunoască acele practici, le-au adoptat și au pierit într-o zi 24.000 dintre ei (vezi versetul 
9).  
 

 La fel de primejdioasă, deși de alte proporții, a fost curiozitatea locuitorilor cetății 
israelite Bet-Șemeș, când chivotul s-a întors din țara filistenilor, adus într-un car nou, 
tras de două vaci tinere: „Domnul i-a lovit pe oamenii din Bet-Șemeș, când s-au uitat în 
chivotul Domnului; a lovit șaptezeci de oameni din popor.  Și poporul a plâns, pentru că 
Domnul îl lovise cu o mare urgie” (1 Sam 6,19).   Curiozitate: să vedem ce este în chivot!  
Și au murit pe loc.   
 

 Un tufiș luase foc și continua să ardă, dar nicio frunză nu se carboniza.  Ce spectacol!  
„Moise a zis: ‚Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu 
se mistuie rugul.’  Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din 
mijlocul rugului și a zis: ‚Moise!  Moise!’  El a răspuns: ‚Iată-mă!’  Dumnezeu a zis: ‚Nu te 
apropia de locul acesta; scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este 
un pământ sfânt’” (Exod 3,1-5; citate sunt versetele 3-5).  Omul de știință, care „a 
învățat toată înțelepciunea egiptenilor” (Fapte 7,22), a fost atras de un fenomen 
nemaiîntâlnit și curiozitatea l-a mânat să cerceteze acel fenomen.  Nu era cazul, de 
aceea a fost oprit.  Acolo era prezența lui Dumnezeu, care nu se supune niciunei 
observații sau testări omenești. 
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 Moise a rămas toată viața lui un cercetător, un om dornic de a cunoaște.  Chiar orice.  La 
un moment dat, a îndrăznit, dată fiind strânsa lui legătură cu Dumnezeu, să ceară: 
„Arată-mi slava Ta!”  (Exod 33,18).  Dumnezeu i-a atras atenția cu privire la limitele sale 
de om muritor: „Când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi 
acoperi cu mâna Mea, până voi trece.  Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, 
Mă vei vedea pe dinapoi, dar fața Mea nu se poate vedea” (versetele 22 și 23).  De 
asemenea: „Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă și să 
trăiască!”  (Versetul 20).  Chiar pentru lucrurile bune există limite, curiozitatea 
omenească trebuie să se oprească undeva.  Nu oricine este de acord cu ideea aceasta.  
Nu cei necredincioși.  Moise a ascultat comanda să se oprească; locuitorii din Bet-Șemeș 
au nesocotit sfințenia lăzii legământului și au fost loviți cu moartea.  Nu toți.  Doar 
curioșii.  Fatală curiozitate! 
 

 Când copiii lui Israel au părăsit Egiptul, s-au alăturat de ei unii egipteni, de teama 
plăgilor, în speranța că vor avea unele avantaje sau din simplă curiozitate.  Aceștia au 
fost însă o pacoste pentru poporul lui Dumnezeu: „Adunăturii de oameni, care se aflau 
în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să 
zică: ‚Cine ne va da carne să mâncăm?’”  (Num 11,4).  „În această mulțime nu erau 
numai aceia care erau mânați de credința în Dumnezeul lui Israel, ci și un număr cu mult 
mai mare care doreau doar să scape de plăgi sau care s-au ținut după gloatele în mișcare 
numai și numai din emoție și curiozitate.  Această clasă a fost întotdeauna o piedică și o 
cursă pentru Israel” (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 281).      
 

 Vorbirea de rău este motivată în multe cazuri de curiozitate: „Ce mai știi de cutare?”  
„Ce s-a mai întâmplat?”  „Ai auzit ce a făcut X?”  „Printre iubitorii vorbirii de rău, unii 
sunt determinați de curiozitate, alții de gelozie, mulți de ură împotriva acelora prin care 
Dumnezeu a vorbit ca să-i mustre” (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 5, pagina 94).   
 

 Apostolul neamurilor a scris că, „încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie 
găsit credincios în lucrul încredințat lui” (1 Cor 4,2).  În lucrul încredințat lui, dar mulți 
sunt mai de grabă interesați de lucrul altuia, dacă e făcut bine, sau chiar dacă aceia sunt 
potriviți pentru poziția în care se află.  Petru era un proaspăt pocăit, iertat, asigurat de 
Hristos cu privire la această iertare și însărcinat să păstorească toate vârstele de 
credincioși.  Acesta era lucrul lui.  Mai mult, Domnul l-a înștiințat cu privire la viitorul lui, 
încheiat cu martiraj (vezi Ioan 21,15-19).   
 

 Petru însă dorea să știe mai mult: ceva și despre alții: „Petru s-a întors și l-a văzut venind 
după el pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul lui 
Isus și zisese: ‚Doamne, cine este cel ce Te vinde?’  Petru s-a uitat la el și I-a zis lui Isus: 
‚Doamne, dar cu acesta ce va fi?’  Isus i-a răspuns: ‚Dacă vreau ca el să rămână până voi 
veni Eu, ce-ți pasă ție?  Tu vino după Mine!’”  (Versetele 20-22).  Tu fii credincios în 
lucrul încredințat ție.  Notează sora White: „Cât de mulți sunt astăzi ca Petru!  Ei sunt 
interesați de problemele altora și doritori să cunoască datoria lor, în timp ce sunt în 
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pericol de a și-o neglija pe a lor proprie” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 816).   
 

 Curiozitatea cu privire la treburile altora poate fi mai mult sau mai puțin nocivă; uneori 
chiar tulburătoare.  De aceea, apostolul Petru, care se pare că învățase lecția, a lăsat în 
urmă acest sfat prețios: „Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător 
de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia” (1 Pet 4,15).  Amestec în 
treburile altora, care poate duce la suferință de tipul întemnițării, laolaltă cu ucigașii, 
hoții, făcătorii de rele.  Nimeni dintre credincioși nu trebuie să ajungă într-o asemenea 
cursă.  Amestec, tragere cu urechea, comentarii nesfinte.  Nimeni. 
 

 Locurile de distracții lumești atrag mulțimi imense de oameni, mult mai mulți decât la 
orele de rugăciune.  De ce?  Este goana după plăceri, dar și curiozitatea de a întâlni 
scene palpitante.  Aceea este calea cea largă, pe care adevărații copii ai lui Dumnezeu nu 
pot să umble, pentru că ei doresc să moștenească împărăția lui Dumnezeu și nu să 
meargă la pierzare.  Am preferat să nu am niciodată un televizor, pentru că eram sigur 
că mă va abate de la o legătură vie cu Dumnezeu, că va tulbura și va întina viața mea de 
credință.  Am pierdut ceva?  Da, am pierdut, foarte mult am pierdut.  Am rămas un 
analfabet în ce privește numele artiștilor, ale eroilor lumii păcatului, am rămas 
neinformat în foarte multe privințe, astfel încât îmi este greu să discut cu unele 
persoane, chiar din biserică, a căror minte este îmbibată cu astfel de „cunoștințe”.  Am 
preferat să fiu un neinițiat în astfel de lucruri, ca să nu pierd viața mai frumoasă, aceea a 
umblării cu Dumnezeu și a marșului către cetatea sfântă.  Fericită neștiință!   
 

 Cândva prin anii 1960, un tânăr din Transilvania, membru activ al unei comunități 
adventiste de ziua a șaptea, spunea că a avut odată dorința, ba curiozitatea, să știe cum 
este să fii beat.  A cumpărat niște alcool, a băut și s-a îmbătat.  Acum știa.  Se pare că nu 
a repetat experiența, pe care avea toate motivele să o regrete, însă tocmai curiozitatea 
care l-a condus la acea încercare era un lucru ciudat.  Fiți siguri că majoritatea absolută a 
celor care pornesc pe calea drogării o fac din curiozitate: au auzit că te simți bine și . . . 
hai să încerc, să văd cum o fi.   
 

 Și imoralitatea se numără printre cursele unde curiozitatea este un puternic catalizator 
și stimulent.  Oamenii, și mai ales cei tineri, vor să încerce, să cunoască.  Nu degeaba 
pomul oprit se numea pomul cunoștinței binelui și răului.  Consumarea din fructele lui 
ducea la cunoașterea răului și întreaga posteritate a lui Adam și Eva a ajuns la această 
cunoștință nenorocită.  Nu era mai bună ignoranța?  Americanii au o zicere înțeleaptă, 
că „sometimes, ignorance is a bliss”, adică „uneori, neștiința este o binecuvântare”.  Da, 
e bine să nu vezi, să nu auzi.  Criminalul care a constatat că ai observat fapta tragică te 
va urmări ca să te lichideze.  Pentru că știi. 
 

 Mulți se duc la case de ședințe spiritiste începând doar din curiozitate: un mort se arată, 
vorbește, spune lucruri nemaipomenite, lucruri noi, cu date precise, uimitoare!  Apar 
îngeri, ba chiar Domnul Isus!!!  Diavolul exploatează la maximum această tendință 
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primejdioasă a firii omenești și se introduce cu succes pe filiera ei.  Biblia recomandă cu 
tărie neștiința.  Înainte de a cita câteva texte în sensul acesta, iată recomandarea sau 
chiar deviza pusă de apostolul Pavel în fața credincioșilor: „. . . doresc să fiți înțelepți în 
ce privește binele și proști în ce privește răul” (Rom 16,19).   
 

 Evitarea cu hotărâre a contactului cu duhurile rele este cerută în astfel de texte:                                                                                                                                                                                    

- „Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori; să nu-i întrebați, ca 
să nu vă spurcați cu ei.  Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru” (Lev 19,31).  Atenție la ce 
spune acest verset:  chemarea duhurilor morților este interzisă, consultarea celor ce fac 
astfel de lucruri este interzisă, apelul la un astfel de serviciu este spurcare.  Nu o spune 
un om, ci Acela care semnează decretul: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.”  Reiese 
de aici și că mergerea pe un astfel de drum înseamnă negarea, lepădarea Dumnezeului 
adevărat și alegerea unui alt dumnezeu.                                                                           

- „Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să 
aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de 
descântător, nimeni care să-i întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, 
nimeni care să-i întrebe pe morți” (Deut 18,10.11).  Observați că spiritismul este 
condamnat aici de trei ori: să nu fie „nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor”, 
„nimeni care să-i întrebe pe cei ce cheamă duhurile morților”, „nimeni care să-i întrebe 
pe morți”.                                                                             

- „Dacă vi se zice însă: ‚Întrebați-i pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care 
șoptesc și bolboresc’, răspundeți: ‚Nu-L va întreba oare un popor pe Dumnezeul său?  Îi 
va întreba el pe cei morți pentru cei vii?’”  (Isa 8,19)                                                                                                                                             

- „Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de desfrânarea lor, nici de 
furtișagurile lor” (Apoc 9,21).  Vrăjitoria, în orice formă, este tovarășă cu uciderea, 
imoralitatea, hoția.                                                                                                                                                             

- „Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, închinătorii 
la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul, care arde cu foc și cu pucioasă, adică 
moartea a doua” (Apoc 21,8).  Din nou, vrăjitoria este numărată printre cele mai 
urâcioase păcate, iar consecința inevitabilă este lacul de foc și de pucioasă, adică 
moartea a doua.                                                                                      

- „Afară sunt câinii, vrăjitorii, desfrânații, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește 
minciuna și trăiește în minciună!”  (Apoc 22,15).  Toți aceștia, practicanții acestor 
urâciuni, vor fi în afara cetății sfinte, pierduți pe veci. 

 Care trebuie să fie, deci, atitudinea noastră față de manifestările spiritiste: evitare, 
ignorare, respingere totală.  Aceasta este o neștiință sfântă, binecuvântată.  Hristos a 
lăudat biserica din Tiatira, printre altele, și pentru o ignoranță absolută, dar pozitivă: 
„Voi însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta (a Izabelei, vezi 
versetele 20-23) și n-ați cunoscut ‚adâncimile Satanei’, cum le numesc ei, vă zic: ‚Nu pun 
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peste voi altă greutate.  Numai țineți cu tărie ce aveți, până voi veni!’”  (Apoc 2,24.25).  
Zice Spiritul Profetic: „Puțini sunt cei ce au o concepție cât de cât corectă despre 
puterea înșelătoare a spiritismului și despre primejdia ajungerii sub influența lui.  Mulți 
vin în contact cu el pur și simplu pentru a-și satisface curiozitatea” (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 558).  
 

 Teoriile false în materie de religie proliferează ușor și pentru că mulți sunt mânați de 
curiozitate: să audă, să știe.  Și ajung influențați, îmbătați, drogați cu ele.  Trebuie să ne 
bazăm, în convingerile și practicile noastre religioase, exclusiv pe un „așa zice Domnul” 
clar și lămurit.  Există taine în Sfintele Scripturi, pentru cunoașterea cărora avem nevoie 
de veșnicie, însă tot ce este necesar pentru mântuirea noastră ne-a fost limpede 
descoperit.  Unii controbăiesc în mod bolnăvicios și iresponsabil prin elemente ale 
Bibliei, unde nu ni s-a dat nicio lămurire.  Cu ce folos?  Așa se nasc interpretări împotriva 
cărora Petru ne-a avertizat în mod hotărât, scriind despre cărțile lui Pavel: „În ele sunt 
unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și 
pe celalte Scripturi, spre pierzarea lor” (2 Pet 3,16).   
  

 Deși nu pledez pentru superficialitate sau trândăvie în ce privește studierea Bibliei, atrag 
atenția la faptul că există limite pentru priceperea noastră, așa cum Moise a spus-o 
copiilor lui Israel: „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar 
lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate 
cuvintele legii acesteia” (Deut 29,29).  În Biblie există lucruri descoperite și există lucruri 
ascunse.  Cele descoperite sunt pentru noi și pentru copiii noștri, cele ascunse Îi aparțin 
lui Dumnezeu.  Acolo să nu ne băgăm, să ne recunoaștem neputința și să fim siguri că ne 
ajunge cât ne-a fost descoperit. 
 

 Pe unii însă nu-i lasă curiozitatea să se oprească.  Mai puțin caută ei hrana substanțială și 
trebuincioasă pentru sufletul lor, însă atractive sunt crengile pe care nu se poate ajunge, 
(de s-ar putea cățăra acolo!) și cad sau se aleg cu suferințe care nu trec, poate, 
niciodată.  Avem în privința aceasta avertismente solemne în literatura sacră pentru 
zilele din urmă:                                                                              

- „Fratele meu, în mod sigur ești pe alături. . . .  Dacă susții că Biserica Adventistă de Ziua 
a Șaptea este Babilon, ești greșit.  Dumnezeu nu te-a pus să duci o astfel de solie.  
Satana va folosi fiecare minte la care poate avea acces, inspirându-i pe oameni să dea 
naștere la teorii false sau să meargă pe unele căi greșite, pentru a crea o exaltare falsă și 
a abate în felul acesta sufletele de la adevăratul subiect pentru timpul acesta.  
Îndrăznesc să cred că unii vor fi înșelați prin solia ta, pentru că sunt plini de curiozitate și 
de dorință după unele lucruri noi.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru 
predicatori, pagina 59)                        

- „Există taine profunde în Cuvântul lui Dumnezeu, există taine ale providenței Sale și 
există taine în planul de mântuire, pe care omul nu le poate pătrunde.  Însă mintea 
mărginită, persistentă în dorința ei de a satisface curiozitatea și de a rezolva problemele 
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infinitului, neglijează de a merge pe calea clară indicată de voința descoperită a lui 
Dumnezeu și caută să afle secretele ascunse de la întemeierea lumii.  Omul își croiește 
teoriile, pierde simplitatea credinței adevărate, devine prea înfumurat ca să creadă 
declarațiile Domnului și se blochează în propriile lui fantezii.”  (Signs of the 
Times/Semnele timpului din 14 aprilie 1881, citat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 2, pagina 995)   

 Este drept că nu orice curiozitate se poate compara cu cea manifestată de Eva, de 
israeliți în valea Moabului, sau de cetățenii din Bet-Șemeș, însă uneori curiozitatea poate 
fi neînțeleaptă.  „Când trecea, Isus l-a văzut pe un orb din naștere.  Ucenicii Lui L-au 
întrebat: ‚Învățătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?’”  
(Ioan 9,1.2).  Întrebările sunt uneori necesare, justificate, sănătoase; alteori sunt 
absurde, provocatoare, ridicole.  Ucenicii doreau să știe o cauză.  Nimic rău în aceasta, 
dar nici una dintre cele două presupuneri ale lor nu corespundea realității; starea de 
nevăzător a omului aceluia nu era urmarea unui păcat, iar Isus a spus clar lucrul acesta.                                                                                
 

 Concluzia aceasta este confirmată de Spiritul Profetic: „Apoi, după ce a uns ochii omului 
orb, El l-a trimis la scăldătoarea Siloamului ca să se spele și vederea omului a fost 
restabilită.  Astfel, Isus a răspuns la întrebarea ucenicilor într-un mod practic, așa cum 
răspundea El de obicei la întrebările care I se puneau din curiozitate.  Ucenicii nu erau 
chemați să discute întrebarea cu privire la cine a păcătuit sau n-a păcătuit, ci să 
înțeleagă puterea și mila lui Dumnezeu în dăruirea vederii omului orb.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 471)   
 

 Dar curiozitatea a continuat cu alții.  După ce a fost vindecat și se întorcea de la 
scăldătoarea Siloamului, „vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: 
‚Nu este acesta cel ce ședea și cerșea?’  Unii ziceau: ‚El este.’  Alții ziceau: ‚Nu, dar 
seamănă cu el’” (versetele 8 și 9).  Și curioși au fost apoi fariseii să știe cum l-a vindecat 
Isus, deși numai pentru a-L acuza: „Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat 
vederea.  Și el le-a zis: ‚Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd’” (versetul 15).   
 

 Hristos a intervenit întotdeauna pentru salvarea sănătății oamenilor, a liniștit furtuna, a 
transformat apa în vin, a înmulțit pâinea și peștii.  Zicem că nu a săvârșit niciodată o 
minune la cerere, dar lucrul acesta nu este adevărat sau afirmația este incompletă.  Pe 
fiica lui Iair a înviat-o la cerere, așa a vindecat-o pe fiica femeii cananence sau pe robul 
unui sutaș; a făcut multe vindecări pentru că a fost rugat.  Era la cerere.  Dar El nu a 
săvârșit niciodată o minune pentru a satisface curiozitatea oamenilor.   
 

 Iată-i pe adversarii Săi: „Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Isus; 
și, ca să-L pună la încercare, I-au cerut un semn din cer.  Isus a suspinat adânc în duhul 
Său și a zis: ‚Pentru ce cere neamul acesta un semn?  Adevărat vă spun că neamului 
acestuia nu i se va da deloc un semn’” (Marcu 8,11.12).  Tot curiozitatea îl îndemna și pe 
Irod să caute o întâlnire cu Isus: „Irod, când L-a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult, 
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căci de mult dorea să-L vadă, din pricina celor auzite despre El; și nădăjduia să-L vadă 
făcând vreo minune.  I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic” (Luca 23,8.9).   
 

 Mântuitorul a fost conștient de aceste înclinații ciudate ale firii omenești și nu le-a dat 
niciodată curs.  El nu a venit pe pământ ca să satisfacă vreo minte curioasă, ci a venit ca 
să facă voia Celui ce L-a trimis (vezi Ioan 6,38).  Iată mărturii care ne vorbesc pe larg 
despre această înțelepciune a Domnului nostru Isus Hristos:                                                                                                                                       

- „Isus nu a venit ca să-i uimească pe oameni cu vreun anunț măreț despre vreun timp 
special când va avea loc un mare eveniment, ci a venit ca să-i învețe și să-i mântuiască 
pe cei pierduți.  El nu a venit pentru a stârni și a satisface curiozitatea; pentru că El știa 
că aceasta doar va spori pofta pentru ceva curios și fenomenal” (Selected Messages/ 
Solii alese, cartea 1, pagina 187).                                                                                                                      

- „Isus nu le-a satisfăcut curiozitatea.  Întristat, El le-a zis: ‚Mă căutați nu pentru că ați 
văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat’” (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 384).                                                                                                        

- „Hristos ar fi putut să le dezvăluie oamenilor cele mai adânci adevăruri ale științei.  El 
ar fi putut dezlega taine care ar fi cerut multe secole de trudă și studiu pentru a le 
pătrunde.  El ar fi putut da sugestii pe linie de știință care ar fi oferit material de gândire 
și stimulent pentru invenții până la sfârșitul timpului.  Dar El nu a făcut aceasta.  El nu a 
zis nimic pentru a satisface curiozitatea sau a mulțumi ambiția omului, deschizând uși 
către mărire lumească.  În toată învățătura Sa, Hristos a adus mintea omului în legătură 
cu Mintea Infinită.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, paginile 22-
23)                        

- „În viața Sa pe pământ, Hristos ar fi putut face descoperiri care ar fi eclipsat și ar fi 
sortit uitării toate descoperirile omenești.  Ar fi putut deschide o ușă după alta pentru 
lucruri tainice, și multe descoperiri de realități eterne ar fi fost rezultatul sigur.  Ar fi 
putut rosti cuvinte care ar fi fost ca o cheie pentru desfacerea de taine care ar fi captivat 
minți de generații până la sfârșitul timpului.  Însă Hristos nu deschide numeroasele uși la 
care curiozitatea omenească s-a străduit și se străduiește să afle intrare.  El nu 
pregătește pentru oameni un praznic care s-ar dovedi vătămător pentru interesele lor 
cele mai înalte.  El a venit să planteze pentru oameni nu pomul cunoștinței, ci pomul 
vieții. . . .  Stați între hotarele Bibliei.  Luați lecțiile lui Hristos și repetați-le mereu și 
mereu.”  (Selected Messages/Solii alese, cartea 2, pagina 33)                                                                                                                       

- „Mințile ucenicilor au fost adesea aprinse de curiozitate; însă, în loc de a le satisface 
dorința de a cunoaște lucruri care nu erau necesare pentru efectuarea corespunzătoare 
a lucrării lor, El a deschis noi canale de gândire pentru mințile lor.  El le-a dat indicații 
foarte necesare în legătură cu evlavia practică” (Counsels to Parents, Teachers, and 
Students/Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, pagina 405).   

 Cu un astfel de Mântuitor, cu un astfel de Dumnezeu, nu avem motive să ne fie nici 
rușine, nici frică.  Nu avem motive să fim nemulțumiți.  Viitorul nesfârșit ne va da 
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posibilitatea de a crește neîncetat în cunoștințe, dar într-un climat de sfințenie și 
armonie cu Atotputernicul, așa cum ne asigură mărturia următoare:                                         
 
„Acolo, minți nemuritoare vor contempla cu încântare inepuizabilă minunile puterii 
creatoare, tainele iubirii răscumpărătoare.  Nu va exista un vrăjmaș crud, înșelător, care 
să ispitească la uitare de Dumnezeu.  Orice facultate va fi dezvoltată, orice capacitate 
mărită.  Acumularea de cunoștință nu va obosi mintea și nu va slei energiile.  Acolo, cele 
mai superbe inițiative vor putea fi înfăptuite, cele mai mărețe aspirații atinse, cele mai 
înalte ambiții realizate; și, totuși, vor apărea noi înălțimi de escaladat, noi minuni de 
admirat, noi adevăruri de priceput, obiective proaspete care să solicite puterile minții, 
sufletului și trupului.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 677) 
 

 Suntem curioși să știm ce e dincolo de sistemul nostru solar?  Dincolo de viața aceasta?  
Dacă această curiozitate este sfințită prin Cuvântul Scripturii și prin Duhul lui Dumnezeu, 
ferice de noi: ea va fi satisfăcută.  În curând!  Să fim gata în orice clipă pentru acel zbor 
spre Dumnezeu, spre veșnicie, spre infinit.  Amin! 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 2: „Plecaţi-vă lui Dumnezeu” 

Cântarea de închidere, 221: „Stau pe Adevăr” 
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„AMIN! VINO, DOAMNE ISUSE!” 

 Știți câte capitole sunt în toată Biblia?  1189, din care 929 sunt în Vechiul Testament și 
260 în Noul Testament.  Iar versete?  Un total de 31.102.  Vă invit să deschideți Sfânta 
Scriptură, ca să citim versetul 31.101.  Zice așa: „Cel ce adeverește aceste lucruri zice: 
‚Da, Eu vin curând.’  Amin!  Vino, Doamne Isuse!” 
 

 Aici avem un dialog.  Cine vorbește, cu cine?  Domnul Isus, cu credincioșii Săi urmași.  El 
zice: „Da, Eu vin curând.”  Iar ei răspund: „Amin!  Vino, Doamne Isuse!”  O promisiune 
divină în patru cuvinte, un răspuns al credincioșilor, de asemenea în patru cuvinte.   
 

 Vom reveni, dar până atunci vreau să vă povestesc un episod din istoria vieții mele.  În 
ziua de 3 iulie 1984, la orele 6,30 seara (era o zi de marți), am plecat cu trenul din Gara 
de Nord, București, cu destinația Germania Federală.  Eram cu familia, toți patru.  
Aveam pașapoarte de plecare definitivă și viza Germaniei.  Totul.  Și am cumpărat bilete 
pentru o cabină într-un Schlafwagen, sau vagon lit, sau vagon de dormit.  Dar nu am 
dormit.  Din când în când am fost vizitați: ba de conductor, ca să ne vadă biletele, ba de 
controlul pașapoartelor, apoi vama.  La vamă ne-au dat jos, pentru că ziceau că avem 
prea multe bagaje.  Geamantane.  Vagonul lit s-a dus, noi am rămas în Curtici, la gară.  Și 
era frig, la 5 dimineața, pe 4 iulie.  Era în vremea războiului rece!  
 

 După mult control și târguială, ne-au lăsat să plecăm.  Sigur, cu alt tren, după o noapte 
nedormită.  Și aveam să mai pierdem o noapte.  Spre seară, era 4 iulie 1984, trenul 
nostru a trecut frontiera de stat dintre Ungaria și Austria.  Acolo era cortina de fier.  Am 
trecut prin ea, spre independență, în ziua de 4 iulie, Ziua Independenței Statelor Unite!   
 

 Am ajuns în Germania, ne-am instalat, statul ne-a subvenționat în mod generos.  
Președintele conferinței a dorit să mă angajeze în pastorație.  Ceva de la locul de origine 
a făcut acest lucru imposibil, mâna revoluției era lungă.  Trebuia să fac ceva.  Ce?  Timp 
de 8 ani în România lucrasem în contabilitate la două conferințe, la Craiova și la Sibiu.  
Am vorbit cu oficiul forțelor de muncă, m-au înscris la un curs de contabilitate, 7 luni, 
plătit de stat, totul asigurat.  Apoi 10 luni de practică la o Übungsfirma, adică firmă de 
exercițiu.  Am primit un loc de muncă, ne mergea bine.  Dar n-am vrut să continui așa, ci 
m-am rugat stăruitor și atunci am fost chemat de Diviziunea Pacificului de Sud, ca pastor 
în Brisbane, Australia, pentru o comunitate română.  Am plecat, și, după alți câțiva ani, 
am fost chemat la Atlanta, și apoi în Arizona, Statele Unite. 
 

 Înapoi la Übungsfirma.  Ce însemna aceasta?  O firmă de exercițiu, de practică, după 
școlarizarea în contabilitate.  Erau circa 500 de asemenea firme în Germania de Vest, 
firme de exercițiu, de fapt fictive, plătite de stat.  Vindeam mărfuri, cumpăram, 
comandam, le stocam, făceam tot felul de acte.  Numai ca școală.  Această firmă avea 
birourile în centrul orașului Karlsruhe, într-o clădire înaltă; două etaje erau ocupate de 
firmă.  Ziceam jos și sus.  Am fost repartizat jos, să lucrez cu un tânăr, de circa 30-35 de 
ani, care să-mi arate cum se lucrează acolo.  Nu vorbea cu mine aproape nimic.  Nu 
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răspundea la întrebări.  Nu m-a învățat nimic.  Atunci am simțit eu ce înseamnă să fii 
Ausländer – străin.  Și toți erau așa.  Acri, tăcuți.  Vorbeau între ei, râdeau.  Dar nu cu 
mine.  Eu nu eram acolo.  Nu existam.  A fost o școală a răbdării. 
 

 Într-o zi, directorul sau altcineva a venit și a întrebat cu voce tare: „Cine vrea să meargă 
sus?  Avem acolo un loc vacant!”  M-am repezit: „Eu merg!”  Și m-am dus.  Altă 
atmosferă.  Alți oameni.  Prietenoși, vorbăreți, colaborau.    
 

 Frați și surori, vă spun și vă rog să luați aminte: niciodată nu mi-a părut rău că m-am 
dus sus.  Niciodată.  Și vreau să vă asigur pe dumnavoastră toți că, dacă harul 
Domnului va lucra în direcția aceasta și noi vom fi credincioși, niciodată nu vom 
regreta că ne-am dus sus!!!   
 

 Nu este adevărat că morții credincioși se duc în cer.  Niciun mort nu se duce în cer, ci în 
mormânt.  Până la înviere.  Între timp se vor descompune, nu vor ști absolut nimic, vor 
dispărea.  Dar va veni ziua fericită, când Isus „îi va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița 
răsunătoare și-i vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor 
până la cealaltă” (Mat 24,31).  Îi vor găsi ușor.  Oriunde.  Unii au fost mâncați de fiare 
sălbatice, pe arena Colosseum-ului sau în jungle, alții au fost arși de vii și s-au făcut 
scrum; unii s-au înecat și au fost mâncați de pești, sau au dispărut în alte împrejurări, 
așa încât nu mai știe nimeni nimic despre ei.  Dar știe Dumnezeu.  Alții au fost 
înmormântați în condiții normale.  Pentru El nu are importanță în ce condiții s-a produs 
această dispariție.   
 

 Biblia este clară în sensul acesta: „Marea i-a dat înapoi pe morții care erau în ea, 
moartea și locuința morților i-au dat înapoi pe morții care erau în ele” (Apoc 20,13).  
Hristos îi va putea recupera din toate locurile pe sfinții Săi dispăruți și descompuși.  El a 
zis către apostolul Ioan: „Nu te teme!  Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel viu.  Am 
fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor.  Eu țin cheile morții și ale locuinței morților” 
(Apoc 1,17.18).   
 

 Înapoi la versetul numărul 31.101.  Zice așa: „Cel ce adeverește aceste lucruri zice: ‚Da, 
Eu vin curând.’  Amin!  Vino, Doamne Isuse!” 
 

 Aici avem un dialog.  Cine vorbește, cu cine?  Domnul Isus, cu credincioșii Săi urmași.  El 
zice: „Da, Eu vin curând.”  Iar ei răspund: „Amin!  Vino, Doamne Isuse!”  Vino!  Dacă s-ar 
face un referendum mondial, câți zic da, câți zic nu, poate că majoritatea absolută a 
locuitorilor pământului ar vota „nu”!  Să nu vii!  „Nu vrem ca omul acesta să 
împărățească peste noi!”  (Luca 19,14, pilda polilor)   
 

 Dumneavoastră vreți?  Vreți ca Omul durerii să împărățească peste dumneavoastră?  De 
ce nu am vrea?!  El începe propoziția cu cuvântul „da”: „Da, Eu vin curând” (sau repede,  
în greacă tachy).    



 
P

ag
e1

8
8

 

 

 Adevărul despre cea de a doua venire a Mântuitorului este atât de important, încât este 
menționat de circa 1.500 de ori în toată Biblia, iar în Noul Testament, fiecare al 25-lea 
verset se referă la acest eveniment epocal.  Iată cuvinte rostite in timpurile Vechiului 
Testament, care se referă la acest eveniment măreț și mult așteptat:                                                                                        
 
- „Și pentru ei a proorocit Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: ‚Iată că a 
venit Domnul, cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și 
să-i încredințele pe toți nelegiuiții de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip 
nelegiuit și de toate cuvintele de ocară, pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși 
nelegiuiți’” (Iuda 14.15).                                                                              
 
- „Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu și că Se va ridica la urmă pe pământ.  Chiar 
dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, Îl voi vedea, totuși, pe 
Dumnezeu.  Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea și nu ai altuia.  
Sufletul meu tânjește de dorul acesta înlăuntrul meu” (Iov 19,25-27).                                                          
 
- „Dumnezeul nostru vine și nu tace.  Înaintea Lui merge un foc mistuitor și împrejurul 
Lui o furtună puternică.  El strigă spre ceruri sus și spre pământ, ca să-l judece pe 
poporul Său: ‚Strângeți-Mi pe credincioșii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin 
jertfă!’”  (Ps 50,3-5)                                                                                                                                                   
 
- „Să tresalte câmpia, cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea 
Domnului!  Căci El vine, vine să judece pământul.  El va judeca lumea cu dreptate și 
popoarele după credincioșia Lui” (Ps 96,12.13).                                                                                                                                              
 
- „În ziua aceea, vor zice: ‚Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere 
că ne va mântui.  Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne veselim și să ne 
bucurăm de mântuirea Lui!’”  (Isa 25,9)                                                                            
 
- „Căci iată, Domnul iese din locuința Lui, să pedepsească nelegiuirile locuitorilor 
pământului; și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile” (Isa 26,21).   
 
-„Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul Lui.  Iată că plata este 
cu El și răsplătirile vin înaintea Lui” (Isa 40,10).                                                                                              
 
- „Căci iată, Domnul vine într-un foc și carele Lui sunt ca un vârtej; Își preface mânia  
într-un jăratic și amenințările în flăcări de foc” (Isa 66,15).    
 

 Noul Testament ne oferă astfel de făgăduințe prețioase privitoare la revenirea Domnului 
nostru în glorie cerească:                                                                                                                                                                                                                                                           
 
- „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, și atunci va răsplăti 
fiecăruia după faptele lui” (Mat 16,27).   
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- „Atunci, se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci 
și-L vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. . . .  De 
la smochin învățați pilda lui: când îi frăgezește și îi înfrunzește mlădița, știți că vara este 
aproape.  Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este 
aproape, este chiar la uși” (Mat 24,30.32.33).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
- „Și marele preot a luat cuvântul și I-a zis: ‚Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă 
ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.’  ‚Da’, i-a răspuns Isus, ‚sunt!  Ba, mai mult, vă spun că, 
de acum încolo, Îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și 
venind pe norii cerului’” (Mat 26,63.64).                                                                                                
 
- „Să nu vi se tulbure inima.  Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine.  În 
casa Tatălui Meu sunt multe locașuri.  Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus.  Eu Mă duc să vă 
pregătesc un loc.  Și, după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă 
voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi” (Ioan 14,1-3).                                                             
 
- „După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El (ucenicii, la Isus), S-a înălțat la 
cer și un nor L-a ascuns din ochii lor.  Și, cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când 
Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: ‚Bărbați galileeni, de 
ce stați și vă uitați spre cer?  Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni 
în același fel cum L-ați văzut mergând la cer’” (Fapte 1,9-11).                                                                     
 
- „Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți 
moartea Domnului, până va veni El” (1 Cor 11,26).                                                                                          
  
- „Dacă nu-L iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema!  ‚Maranata’ 
(Domnul nostru vine!)” (1 Cor 16,22).                                                                                   
 
- „Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus 
Hristos.  El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei 
Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile” (Filip 3,20.21).                   
 
- „Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să 
vă dea odihnă, atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului 
Isus din cer, cu îngerii puterii Lui” (2 Tes 1,6.7).                                                                                                    
  
- „Să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus 
Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul Stăpânitor, Împăratul 
împăraților și Domnul domnilor” (1 Tim 6,14.15).                                                                                         
 
- „De acum, mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ziua aceea, Domnul, 
Judecătorul cel drept.  Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui” (2 
Tim 4,8).                                                                              
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- „. . . așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și 
Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13).                                                                                                                         
 
- „. . . tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele 
multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor 
ce-L așteaptă” (Evr 9,28).                                                                                                                                                
 
- „Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului.  Iată că plugarul 
așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie 
timpurie și târzie.  Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului 
este aproape” (Iac 5,7.8).                                                                                                                                    
 
- „Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu.  Și ce vom fi nu s-a arătat încă.  Dar 
știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este” (1 
Ioan 3,2).                                                                                                                                                                                                              
 
- „Iată că El vine pe nori.  Și orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns.  Și toate 
semințiile pământului se vor boci din pricina Lui!  Da, amin” (Apoc 1,7).                                                
 
- „Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” 
(Apoc 22,12).    
 

 Primii creștini sperau că Hristos va veni în timpul vieții lor.  În foarte scurt timp.  Isus le-a 
promis: „Și, după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu 
Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi” (Ioan 14,3).  Cât să dureze acea pregătire?  
Domnul nostru a făcute toate lucrurile de minune și le-a făcut rapid.  Au promis și cei doi 
îngeri, în timp ce Mântuitorul urca spre cer: „Acest Isus, care S-a înălțat la cer din 
mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer” (Fapte 1,11).  Ei au 
crezut făgăduințele și nu-și imaginau că împlinirea lor ar dura milenii, secole sau chiar 
decenii.  El va veni în curând, poate după luni sau chiar săptămâni: „De aceea, și voi fiți 
gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți” (Mat 24,44). 
 

 Prin urmare, oricând.  Știau că au o lucrare de făcut.  Știau că va veni o putere, când Se 
va pogorî Duhul Sfânt peste ei, și vor face acea lucrare (vezi Fapte 1,8).  Dar rapid.  Ei     
s-au întors de la Muntele Măslinilor cu mare bucurie (vezi Luca 24,52.53): Domnul a 
plecat și Se va întoarce, Îl așteptăm, Îl vom vedea din nou în curând.  Așa au și scris:                                           
 
- „Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.  
Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați; iată că Judecătorul 
este chiar la ușă” (Iac 5,8.9).                                                                                                                              
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- „Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu.  Și, dacă 
începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de evanghelia lui Dumnezeu?”  (1 
Pet 4,17)                                                                                                                                                                        
 
- „Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă.  Și, după cum ați auzit că are să vină anticrist, 
să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe 
urmă” (1 Ioan 2,18).                                                                                                             
 
- „’Încă puțină, foarte puțină vreme’, și ‚Cel ce vine va veni și nu va zăbovi’” (Evr 10,37). 
 

 Atât de curând gândeau apostolii și ceilalți creștini din primul secol că Se va arăta 
Domnul slavei, încât credeau că Îl vor vedea ei înșiși venind.  Așa s-a exprimat  chiar 
apostolul Pavel, care nu fusese printre ucenici când El Se înălțase: „Iată, în adevăr, ce vă 
spunem, prin Cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea 
Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. . . .  Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, 
vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și, 
astfel, vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tes 4,15.17).   
 

 Ați observat cum vorbește Pavel: „noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea 
Domnului” – da, unii au adormit în Domnul (versetele 13 și 14), dar noi vom rămâne, 
vom fi vii, vom fi răpiți în nori.  De asemenea: „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, 
dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță.  
Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați” (1 Cor 
15,51.52).  Nu se gândea el că va fi decapitat și că vor trece secole multe până Se va 
arăta Domnul.  Că el va fi printre cei înviați! 
 

 A fost o înșelare cerească sau o tactică să-i lase pe credincioși să spere că Domnul Se va 
arăta chiar în timpul vieții lor?  Nu.  Isus a zis: „Despre ziua aceea și despre ceasul acela 
nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Mat 24,36).  „Dar, dacă 
este un rob rău, care zice în inima lui: ‚Stăpânul meu zăbovește să vină . . . ’” (versetul 
48).  Cel mai bun antidot împotriva neglijenței, a delăsării, a pericolului de a ajunge la 
așa stare de indiferență și stricăciune este continua așteptare, păstrarea neanunțată a 
momentului arătării Domnului. 
 

 Totuși, Mântuitorul a spus ceva despre timpul venirii Sale și anume: „De la smochin, 
învățați pilda lui: când îi frăgezește și îi înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape.  
Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, 
este chiar la uși” (Mat 24,32.33).  Care lucruri?  Semne care anunță iminența revenirii 
Sale.  Astăzi le avem din belșug.  Nu este acum timpul să ne ocupăm de ele, dar toate 
faptele și evenimentele timpului nostru arată că lumea nu mai poate dura în starea 
aceasta: „Fiul omului este aproape, este chiar la uși” (versetul 33). 
 

 S-a pus mereu întrebarea dacă numai adventiștii vor beneficia de bucuria arătării 
Mântuitorului și vor merge cu El în ceruri.  Ca să nu fim aroganți, exclusiviști sau altceva 
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de felul acesta, răspundem cu hotărâre: Nu!  „Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui” 
(2 Tim 2,19).  Mi-aș permite, totuși, să afirm, cu toată îndrăzneala, după suficientă 
gândire, că, din generația aceasta, numai adventiștii vor ajunge în împărăția cerurilor!  
Cum?  Chiar așa!  Ce înseamnă adventist?  Așteptător al revenirii Domnului.  Ascultați ce 
zice apostolul Pavel: „De acum, mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în 
ziua aceea, Domnul, Judecătorul cel drept.  Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi 
iubit venirea lui” (2 Tim 4,8).  E clar?  Vor primi cununa cei ce vor fi iubit venirea Lui.  Nu 
cei care nu o vor fi iubit.  Nu cei indiferenți față de ea sau care o urăsc.  Îl iubesc pe El și 
iubesc venirea Lui.  Dacă nu o iubesc, dacă îi deranjează, atunci inima lor nu este sus și 
nu pot ajunge acolo.         
 

 Revenim la textul inițial, analizând cele patru cuvinte ale făgăduinței Domnului Isus:                                                                                                                       
 
- Da = înseamnă răspuns pozitiv, afirmație, confirmare, asigurare; în 2 Corinteni 1,19.20, 
Pavel zice: „Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în 
mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost ‚da’ și ‚nu’, ci în El nu este 
decât ‚da’.  În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt ‚da’, 
de aceea și ‚amin’, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.”                                            
 
- Eu = cine este acesta?  Este Domnul Isus Hristos.  Ne-a mințit vreodată?  Ne-a 
dezamăgit vreodată?  Dar accentul pe acest cuvânt este și o avertizare.  „Eu vin.  
Așteptați-Mă pe Mine.  Așteptați venirea Mea.  Fiți foarte atenți.”  De ce?  „Fiindcă vor 
veni mulți în numele Meu și vor zice: ‚Eu sunt Hristosul!’  Și-i vor înșela pe mulți” (Mat 
24,5).                                                                                                                                                                      
 
- Vin = a plecat și Îl așteptăm înapoi.  Să vină.  Venirea Domnului Isus, aceasta este 
„fericita noastră nădejde” (Tit 2,13).  A obosit un adventist, care avea familie – soție, doi 
copii –, veneau la adunare, erau activi.  El venise din afara bisericii și era în credință.  
După câtva timp, s-a dus la lucru în Sabat, s-a depărtat.  Familia nu, dar îi respecta.  
Cineva a încercat odată să-l ajute, arătându-i că e cazul să se întoarcă, Domnul vine în 
curând.  El a răspuns răstit și iritat: „Da să vină odată, de când aud că vine!”  Mântuitorul 
nu a intrat în controversă, El a spus scurt „vin”.  Sigur că nu orice întrebare este 
răutăcioasă, mai poate fi și un oftat: „Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită.  
Când vei veni la mine?”  (Ps 101,2).  Când Se înălța la cer și ucenicii Îl priveau, „cum 
stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați 
îmbrăcați în alb și au zis: ‚Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer?  Acest Isus, 
care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel, cum L-ați văzut mergând 
la cer’” (Fapte 1,9-11; citate sunt versetele 10 și 11).   
 
- Curând = e scris și „repede” în manuscrise grecești.  Oricum.  Nu mai e mult: „’Încă                                           
puțină, foarte puțină vreme’, și ‚Cel ce vine va veni și nu va zăbovi’” (Evr 10,37).  
  

 Curând!   Să presupunem că mă aflu pe peronul gării, așteptând trenul.  Sunt și alții care 
așteaptă.  Cineva mă întreabă: „Când vine trenul?”, iar eu răspund: „Curând, peste vreo 
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cinci minute!”  Apoi mă așez undeva în iarbă, scot din geantă niște mâncare, o întind pe 
un șervet și încep să mănânc.  Sau mă apuc de altceva, care poate dura mult.  Ce va zice 
persoana care m-a întrebat când vine trenul?  Că nu sunt serios, că l-am mințit.  Păi cum 
arată cine crede că trenul vine peste cinci minute?  Cu geamantanul lângă el, în picioare 
și privind în direcția de unde vine trenul. 
 

 Fraților și surorilor, dumneavoastră toți credeți în revenirea pe curând, foarte curând, a 
Domnului Isus Hristos.  Se și vede că, într-adevăr, credeți?  Din purtarea dumneavoastră, 
din zelul misionar, din implicarea în viața bisericii, în lucrarea lui Dumnezeu: se și vede? 
 

 Următoarele citate din Spiritul Profetic trebuie să întărească nădejdea noastră cu privire 
la gloriosul eveniment mult așteptat: 
 
- „Hristos vine pe nori şi cu mare slavă.  O mulţime de îngeri strălucitori Îl vor însoţi.  El 
va veni ca să-i învieze pe morţi şi să-i schimbe pe sfinţii vii din slavă în slavă.  Va veni ca 
să-i onoreze pe cei care L-au iubit şi au ţinut poruncile Lui şi să-i ia la Sine.  El nu i-a uitat 
nici pe ei, nici făgăduinţa Sa.  Va fi o reunire a lanţului familial.  Când privim la morţii 
noştri, ne putem gândi la dimineaţa când trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, când ‚morţii 
vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi’ (1 Cor 15,52).  Încă puţin şi Îl vom 
vedea pe Împărat în frumuseţea Sa.  Încă puţin şi El va şterge toate lacrimile din ochii 
noştri.  Încă puţin şi El ne va prezenta ‚fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei 
Sale’ (Iuda 24).  De aceea, când a indicat semnele venirii Sale, El a zis, ‚când vor începe să 
se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea 
voastră se apropie.’”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 632) 
 
- „Domnul urmează să vină în curând şi noi trebuie să fim pregătiţi să-L întâlnim în pace.  
Să fim hotărâţi a face tot ce ne stă în putere, ca să împărtășim lumină celor din jurul 
nostru.  Nu trebuie să fim trişti, ci voioşi şi trebuie să-L ţinem pe Domnul Isus permanent 
în faţa noastră.  El vine în curând şi noi trebuie să fim gata şi să aşteptăm arătarea Sa.  O, 
ce glorie va fi să-L vedem pe El şi să fim primiţi ca răscumpăraţi ai Săi!  Am aşteptat 
îndelung, însă nădejdea noastră nu trebuie să scadă.  Dacă Îl putem vedea pe Împărat în 
frumuseţea Sa, vom fi binecuvântaţi pe vecie.  Simt ca şi cum ar trebui să strig cu putere: 
‚Mergem spre casă!’  Ne apropiem de timpul când Hristos va veni cu putere şi mare 
slavă ca să-i ia pe cei răscumpăraţi ai Săi în căminul lor cel veşnic.”  (Testimonies for the 
Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 8, pagina 253) 
 

 Eu nu am știut pînă acum câțiva ani că alte culte nu cred în revenirea Domnului.  A, da, o 
pomenesc câteodată, dar înțeleg cu totul altceva.  Nu că vine pe nori, că orice ochi Îl va 
vedea, că vor cădea și-și vor da duhul toți necredincioșii.  Nu!  Au alte teorii!  Nu auziți în 
acele biserici nicio predică despre „cea de a doua venire a Domnului Isus Hristos”.  La 
noi, evenimentul acesta este consemnat în numele bisericii: „adventism”, venire, 
revenire.  De aceea s-a născut această biserică, pentru ca să predice că vine Hristos.  O 
facem?  De câte ori pe an predicăm despre acest subiect?   
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 Am făcut-o acum!  Să trecem la răspunsul dat de credincioși: „Amin, vino, Doamne 
Isuse!”  Nu mai sta.  Nu mai zăbovi.  Nu doar că vrem să vii, dar Te rugăm, Te implorăm, 
strigăm disperați: vino!!!   
 

 Nu putem cânta mai mult de o cântare la încheierea acestui serviciu divin, însă, înainte 
de încheiere, haideți să cântăm câteva:                                                                                                                
 
- 491: „Noi așteptăm, o, scump Isus!”  („cu dor a Ta venire”)                                                                               
- 455: „De ce nu vii, ca să ne iei la Tine?” 
- 487: „Trâmbiți, sunați, că noaptea s-a sfârșit!”            

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 200: „Am venit la Tine, Doamne!”  

Cântarea de închidere, 512: „Domnul păcii Se-arată!”   
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„IATĂ, EU FAC TOATE LUCRURILE NOI!” 

 Aceasta este o făgăduință superbă, pe care o întâlnim la sfârșitul Sfintei Scripturi.  O 
găsim în Apocalipsa 21,5: „Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: ‚Iată, Eu fac toate 
lucrurile noi.’  Și a adăugat: ‚Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și 
adevărate.’”  Să analizăm pe scurt fiecare parte a acestui verset:                                                                                                                                

- „Cel ce ședea pe scaunul de domnie”, acesta este Dumnezeu-Tatăl, despre care se 
spune în capitolul 5,1 că avea „în mâna dreaptă” „o carte, scrisă pe dinlăuntru și pe 
dinafară, pecetluită cu șapte peceți”.  Mielul, adică Hristos, „a venit și a luat cartea din 
mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie” (versetul 7).  În cadrul unei serii 
de izbucniri muzicale, „toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare 
și tot ce se află în aceste locuri” au zis: „A Celui ce șade pe scaunul de domnie și a 
Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!”  (Versetul 13)                                  

- „Iată, Eu fac toate lucrurile noi”.  Aceasta este o creațiune, o nouă creațiune, 
implicând mai mult decât planeta noastră și sistemul solar, aduse la existență în urmă cu 
șase milenii.                                                                                                                                                              

- „Scrie”, și a fost scrisă, pe paginile finale ale Bibliei, o încheiere glorioasă și 
mângâietoare, ca să fie clar pentru toată lumea și pentru tot universul ce plan are 
Dumnezeu în vedere.                                                                                                                                         

- „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate”.  Sunt vrednice de crezut tocmai 
pentru că sunt adevărate.  „Dumnezeu nu poate să mintă” (Tit 1,2).  „Dumnezeu nu este 
un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău.  Ce a spus, oare nu va face?  Ce 
a făgăduit, oare nu va împlini?”  (Num 23,19).  Sunt multe garanții că „aceste cuvinte 
sunt vrednice de crezut și adevărate”, printre care împlinirea cu credincioșie a profețiilor 
necondiționate pe care le întâlnim în Biblie, experiențele noastre personale cu 
Dumnezeu și altele.  Dar, în primul rând, trebuie să privim în jurul nostru, să privim în 
sus, să vedem lucrările minunate ale lui Dumnezeu.  El a știut să le facă și a putut să le 
facă o dată; ce L-ar împiedica să repete aceste lucrări în alte forme?    

 Dumnezeu putea să facă „toate lucrurile noi” fără să ne spună nouă lucrul acesta; ne-am 
fi pomenit, pur și simplu, că le face sau că le-a făcut deja.  Dar El a vrut ca noi să avem o 
nădejde, care să ne țină tari în viața aceasta zbuciumată, așa cum Avraam era susținut 
de promisiunea divină în dificilele lui pribegii prin Canaan: „Căci el aștepta cetatea care 
are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu” (Evr 11,10).    
 

 Există mai multe cuvinte în limba greacă a Noului Testament, care au fost traduse prin 
termenul românesc „nou”, și anume:                                                                                                                                                

- Cainos, nou din punct de vedere al calității, nefolosit, necunoscut, neauzit.  Altfel, 
limbile noi, în care urmau să vorbească aceia care primeau evanghelia, așa cum a 
făgăduit Isus (vezi Marcu 16,17), nu erau inexistente până atunci, dar necunoscute de 
cei în cauză.  Când se spune despre cineva că este capabil să învețe într-un an o limbă 
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nouă, aceea nu este inventată atunci, pentru că nimeni nu ar cunoaște-o, iar cel ce o 
învață nu ar avea cu cine să o vorbească.  Este limba altora, pe care el nu a știut-o până 
atunci.  Un obiect este vechi pentru cel care îl vinde (chiar dacă este în perfectă stare, 
deci nou calitativ), dar este nou pentru cel care îl cumpără.  Dacă zic: „Mi-am cumpărat 
o nouă mașină”, înseamnă că am cumpărat alta, pe care nu am avut-o eu până atunci, ci 
a avut-o altcineva.  Dacă însă zic: „Am cumpărat o mașină nouă”, aceasta este complet 
nefolosită, apărută recent din fabrică sau păstrată în starea aceea până când eu, primul 
cumpărător, am obținut-o.  Aceasta este nouă calitativ dar nu numai atât.  În Exodul 1,8, 
citim că „peste Egipt s-a ridicat un nou împărat, care nu-l cunoscuse pe Iosif.”  El nu a 
fost împăratul Egiptului mai înainte, era nou pentru țară, dar calitatea nu e discutată.                                                         

- Neos, nou, proaspăt, tânăr, înseamnă nou din punct de vedere al vârstei: nu a existat 
până atunci.  De pildă, Mântuitorul a spus că oamenii „pun vinul nou în burdufuri noi” 
(Mat 9,17).  Acest vin nu este vechi, nu a apărut în urmă cu ani, luni sau săptămâni, ci 
este proaspăt, abia stors din struguri.                                                                                    

- Prosphatos este, de asemenea, nou ca vârstă, recent, nefiind la dispoziție până atunci.  
Așa se spune despre „calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El (Isus), prin 
perdeaua dinlăuntru, adică trupul Său” (Evr 10,20), unde „nou” este chiar acest cuvânt 
prosphatos, adică Mântuitorul a deschis o cale nouă prin mântuirea urzită de El.  Pe El Îl 
reprezentase perdeaua dintre locul sfânt și locul preasfânt, care a fost ruptă de o mână 
nevăzută în momentul morții Sale pe cruce (vezi Matei 27,51).   

 Biblia vorbește în multe locuri despre înnoirea tuturor lucrurilor.  De ce este nevoie de 
această înnoire?  Nu pentru că Acela care le-a creat nu le-a făcut destul de bune, ca să 
dureze la infinit, nu pentru că s-ar fi produs o uzură firească.  A intervenit experiența 
nenorocită a păcatului, care a ruinat aici toate lucrurile, oameni și natură.  Așa a scris 
apostolul neamurilor: „Căci firea a fost supusă deșertăciunii  – nu de voie, ci din pricina 
Celui ce a supus-o –, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să 
aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.  Dar știm că, până în ziua de azi, 
toată firea suspină și suferă durerile nașterii” (Rom 8,20-22). 
 

 Cum a fost posibil ca neascultarea lui Eva și a lui Adam să ducă la deteriorarea lucrurilor 
create?  Era de la sine înțeles că violarea poruncii divine va avea drept efect moartea 
păcătoșilor (vezi Geneza 2,16.17), cu toate implicațiile fizice și morale care o preced.  
Dar cum a afectat căderea oamenilor celelalte lucruri create de Dumnezeu?  Foarte 
simplu: în Coloseni 1,17, ni se spune că „El (Hristos) este mai înainte de toate lucrurile și 
toate se țin prin El.”  De asemenea, în Evrei 1,3, citim că „El (Hristos), care este 
oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii 
Lui . . .”.  Trebuie să adăugăm și textul din Ioan 1,3: „Toate lucrurile au fost făcute prin El 
(Cuvântul, Hristos) și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.”  Ceea ce înseamnă 
că prin Domnul Isus Hristos au fost create toate lucrurile și prin El sunt și menținute.  
Căderea primei perechi de oameni a schimbat statutul fizic al planetei noastre: Cel care 
le ține pe toate cu cuvântul puterii Lui a slăbit această întreținere, a supus deșertăciunii 
firea, natura, planeta.   
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 Păcatul nu putea să nu aibă consecințe: apariția stării mortale la oameni și schimbarea 
mediului înconjurător, de lucruri însuflețite și neînsuflețite.  Păcătoșii nu aveau să fie 
ținuți mai departe într-un climat desăvârșit, ideal; spațiul înconjurător cu ce-l umple 
trebuia lăsat în stare de degenerare.  Dumnezeu a zis către Adam: „Fiindcă ai ascultat de 
glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem: ‚Să nu mănânci 
deloc din el’, blestemat este acum pământul din pricina ta.  Cu multă trudă să-ți scoți 
hrana din el în toate zilele vieții tale; spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe 
câmp.  În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci 
din el ai fost luat; căci țărână ești și în țărână te vei întoarce” (Gen 3,17-19).  E suficient 
ca Dumnezeu să-Și retragă mâna și atunci prosperitatea, perfecțiunea încetează.  
Lucrurile pot și să dispară fără continua menținere operată de Creator, dar El nu a mers 
până acolo: nu dispariție, ci degradare.   
 

 A blestemat Dumnezeu pământul sau doar a zis că va fi blestemat ca urmare obiectivă a 
păcătuirii omului?  De ce să înfrumusețăm lucrurile și să nu le lăsăm așa cum le prezintă 
Biblia?  Dumnezeu a blestemat pământul.  „Lameh (al nouălea patriarh de la Adam) a 
născut un fiu.  El i-a pus numele Noe, zicând: ‚Acesta ne va mângâia pentru osteneala și 
truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat Domnul’” (Gen 
5,28.29).  S-ar zice că ideea aceasta, că Domnul a blestemat pământul, îi aparținea lui 
Lameh, deci era o părere omenească.  Dar așa știau oamenii și așa era.  Cineva zicea că 
Dumnezeu nu blestemă, dar Biblia spune altfel: „’Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți 
pune inima ca să dați slavă numelui Meu’, zice Domnul oștirilor, ‚voi arunca în voi 
blestemul și voi blestema binecuvântările voastre; da, le-am și blestemat, pentru că      
n-aveți pe inimă porunca Mea’” (Mal 2,2).  Călcarea poruncii divine este tratată de El cu 
blestem – chiar binecuvântările avute pînă aci sau care erau potențiale sunt blestemate, 
adică retrase, anulate, iar unde lipsește binecuvântarea este blestem, după cum lumina 
stinsă este urmată de întuneric.   
 

 Dacă „învechirea” sau degradarea tuturor lucrurilor pe această planetă s-a produs din 
cauza păcatului oamenilor, înnoirea tuturor lucrurilor nu poate avea loc fără dispariția 
păcatului.  De aceea, făgăduința din Apocalipsa 21,5, „Iată, Eu fac toate lucrurile noi”, nu 
se poate împlini decât când cele vechi dispar.  Ea nu va fi împlinită cu planeta la venirea 
a doua a Domnului Isus, ci la o mie de ani după aceea.  În timpul acelui mileniu, 
pământul nu va fi înnoit, ci va rămâne într-o stare pustie, acoperit de cadavre și de 
ruine.  O demonstrație pentru tot universul de ceea ce înseamnă călcarea legii lui 
Dumnezeu, o expoziție a sistemului de conducere inițiat de Lucifer/Satana și o probă 
vizibilă de starea catastrofală la care duce.   
 

 Dar o înnoire va avea loc la venirea Domnului Isus pe norii cerului în curând: „Iată, vă 
spun o taină: nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală 
din ochi, la cea din urmă trâmbiță.  Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii 
și noi vom fi schimbați.  Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în 
neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire” (1 Cor 15,51-53).  Cu o 
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mie de ani înainte ca Dumnezeu să facă toate lucrurile noi, conform cu promisiunea din 
Apocalipsa 21,5, va avea loc înnoirea fizică a oamenilor.  Trupurile lor vor fi schimbate în 
mod instantaneu – din muritoare, supuse putrezirii, în nemuritoare, nesupuse putrezirii.  
Și în astfel de trupuri vor învia credincioșii. 
 

 Dar nici această înnoire nu va putea avea loc, dacă nu se produce anterior o altă înnoire: 
nimeni nu va putea primi o astfel de condiție fizică nouă, perfectă, nemuritoare, fără să 
fi fost schimbat altfel mai înainte.  Aici trebuie să zăbovim puțin.  Distingem, astfel, trei 
etape de înnoire, în următoarea ordine inversă: (03) toate lucrurile materiale făcute noi; 
(02) muritorii înnoiți în stare nemuritoare; (01) o înnoire premergătoare acesteia. 
 

 A zis Mântuitorul către fariseul Nicodim: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu 
se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. . . .  Adevărat, adevărat îți 
spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui 
Dumnezeu” (Ioan 3,3.5).  Nașterea din nou este o necesitate vitală în viața oamenilor: 
fără ea, ei nu pot intra în împărăția lui Dumnezeu și nici măcar nu pot să o vadă.  În 
ambele versete, Isus a început rostind de două ori cuvântul „adevărat”, un total de patru 
ori.  Tot ce spunea Isus era adevărat, pentru că El este Dumnezeu și Dumnezeu nu poate 
să mintă.  Dar repetarea acestui cuvânt era o subliniere, o atragere specială a atenției.  
Ne aducem aminte ce i s-a spus lui Ioan în Apocalipsa 21,5?  Dumnezeu i-a zis: „Aceste  
cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.”  Când pune problema nașterii din nou, 
Hristos se exprimă la fel: „adevărat, adevărat”, „adevărat, adevărat”, un alt mod de a 
zice: „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.”  Daniel și-a încheiat 
expunerea în fața împăratului Nebucadnețar prin cuvintele: „Visul este adevărat și 
tâlcuirea lui este temeinică” (Dan 2,45). 
 

 Ce este nașterea din nou amintită de Hristos?  Înțelegem lucrul acesta dacă luăm în 
considerare și alte texte care vorbesc despre acest proces spiritual:                                                                                                               

- „Dar tuturor celor ce L-au primit (pe Hristos, Cuvântul cel veșnic făcut trup), adică celor 
ce cred în numele Lui, le-a dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, 
nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1,12.13).  Nașterea 
din nou nu are nimic de a face cu nașterea biologică; se aseamănă cu ea, dar este 
altceva.  Unii cred că „născuți din apă” (Ioan 3,5) înseamnă plutirea embrionului în 
lichidul amniotic.  Ideea aceasta este puerilă și falsă, pentru că Domnul a prezentat 
ambele acțiuni ca pe niște condiții pentru moștenirea împărăției cerului – or nașterea 
prin lichid amniotic este experiența tuturor ființelor omenești, ea nu poate fi evitată.  
Nașterea din apă este botezul, nașterea din Duhul Sfânt este trăirea vieții spirituale după 
voia lui Dumnezeu.                                                                                                                                                  

- „El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a 
făpturilor Lui” (Iac 1,18).                                                                                                                                                                                                             
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- „Fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una 
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac” 
(1 Pet 1,23).                                                                                                                                                                                                           

- „El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea 
Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt” (Tit 3,5).       

- „Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții 
voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită” 
(Rom 12,2).  

- „. . . cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, 
care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă 
îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie 
pe care o dă adevărul” (Efes 4,22-24).                  

 Este necesară o totală abandonare a felului de viață din trecut, dezbrăcarea de omul cel 
vechi, omul păcatului, și îmbrăcarea în „omul cel nou”, „făcut după chipul lui 
Dumnezeu”, „de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul”.  Aici întâlnim idei 
fundamentale care explică procesul nașterii din nou.  Este o dezbrăcare și o îmbrăcare, 
dispare omul cel vechi și se arată omul cel nou; această înnoire nu este bruscă, ci 
treptată, așa cum încolțește și crește sămânța, pentru că, așa cum ne-a spus Petru, 
nașterea din nou se face „dintr-o sămânță care nu poate putrezi” și anume „Cuvântul lui 
Dumnezeu” , care este viu și care rămâne în veac. 
 

 Fiind viu, Cuvântul activează: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai 
tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și 
duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii” (Evr 4,12).  Aceasta 
este chirurgie dumnezeiască, lucrată de Duhul lui Dumnezeu, prin care omul este înnoit.  
Această înnoire începe cu mintea: o nouă gândire, noi convingeri, obținute din Cuvântul 
lui Dumnezeu.  Se schimbă gândirea, se schimbă simțămintele, se schimbă viața, se 
schimbă totul.  Omul devine o făptură nouă: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o 
făptură nouă.  Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Cor 5,17).   
 

 Omul cel nou este făcut după chipul lui Dumnezeu.  Așa a fost făcut la început, dar 
imaginea aceea s-a deteriorat și trebuie restabilită.  Aceasta este lucrarea evangheliei, 
lucrarea planului de mântuire.  Și numai cei care poartă chipul lui Dumnezeu pot trăi 
lângă Dumnezeu în veci sau chiar numai o clipă.   
 

 În Efeseni 4,24, am citit că această înnoire este „de o neprihănire și sfințenie pe care o 
dă adevărul”.  Rețineți noțiunile „neprihănire”, „sfințenie”.  Acestea sunt două faze din 
procesul înnoirii spirituale.  Neprihănirea este starea după voia lui Dumnezeu, iertarea 
de păcat și apariția în fața Dumnezeului celui sfânt ca și când omul nu ar fi păcătuit 
niciodată.  Sunt meritele Mântuitorului răstignit, înviat și mijlocind, atribuite păcătosului 
câștigat de partea cerului.  Aceasta este îndreptățirea atribuită.  Dar sfințirea?  Este 
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îndreptățirea împărtășită, caracterul lui Hristos reprodus în omul iertat, este haina de in 
a neprihănirii Sale cu care se merge în cer.  Îndreptățirea atribuită este acțiunea unui 
moment, cea împărtășită este lucrarea unei vieți întregi.  Amândouă sunt opera lui 
Hristos în viața omului, amândouă se realizează prin meritele Lui, prin puterea Lui 
răscumpărătoare.   
 

 Spiritul Profetic ne învață astfel: „Neprihănirea prin care suntem îndreptăţiţi ne este 
atribuită; neprihănirea prin care suntem sfinţiţi ne este împărtăşită.  Prima este titlul 
nostru pentru cer, a doua este calificarea noastră pentru cer” (Review and Herald din 4 
iunie 1895, citat în Messages to Young People/Solii pentru tineret, pagina 35). 
 

 Dumnezeu, care nu minte, este dispus și bucuros să facă această lucrare multiplă și 
completă în viața oricărui păcătos care acceptă chemarea Sa:                                                                                                            

- „Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, 
Domnul nostru” (1 Cor 1,9).                                                                                                                                               

- „Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta” (1 Tes 5,24).  „Lucrul 
acesta” este sfințirea duhului, a sufletului și a trupului, potrivit cu versetul precedent.                                             

- „Credincios este Domnul: El vă va întări și vă va păzi de cel rău” (2 Tes 3,3).  

 Credincioșia lui Dumnezeu, despre care se vorbește în textele acestea, înseamnă 
respectarea de către El a cuvântului, a făgăduințelor, a planurilor Sale.  Este vorba, în 
fond, de un legământ.  După ce au auzit cuvintele Legii Morale, copiii lui Israel au 
făgăduit: „Vom face tot ce a zis Domnul” (Exod 24,3).  Acesta se numește vechiul 
legământ, pe care l-au inițiat oamenii, pe care Dumnezeu l-a acceptat, care se baza pe 
făgăduințe omenești și care a fost ratificat cu sânge de animale.   
 

 Au făcut ei ce au promis?  Deloc!  Au rupt legământul acela imediat, făcând vițelul de 
aur, înaintea căruia s-au închinat.  Dumnezeu a vorbit după aceea de un nou legământ.  
Îl găsim notat de profet: „’Iată, vin zile’, zice Domnul, ‚când voi face cu casa lui Israel și 
cu casa lui Iuda un legământ nou.  Nu ca legământul, pe care l-am încheiat cu părinții lor, 
în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ, pe care l-au 
călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor’, zice Domnul.  ‚Ci iată legământul pe 
care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea’, zice Domnul: ‚voi pune legea Mea 
înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul 
Meu’” (Ier 31,31-33).   
 

 Este vorba despre poporul lui Dumnezeu, indiferent de epocă.  Din vremea apostolilor 
încoace, poporul lui Dumnezeu este Israelul spiritual, biserica lui Hristos.  Cu credincioșii 
creștini face Dumnezeu acest nou legământ.  Textul din Ieremia este repetat în mod 
exact în Evrei 8,8-10, iar versetul 13, la încheierea capitolului, conține concluzia 
scriitorului: „Prin faptul că zice ‚un nou legământ’, a mărturisit că cel dintâi este vechi; 
iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.” 
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 Programul lui Dumnezeu de înnoire a păcătosului este cuprins în acest nou legământ, 
potrivit căruia El scrie poruncile Sale în mintea și inima omului.  Acesta gândește așa și 
simte așa.  Legea lui Dumnezeu devine legea vieții lui, bucuria lui, umblarea lui continuă.  
Aceasta este realizarea omului nou, după chipul lui Dumnezeu.  
 

 Să dăm atenție următoarelor două citate din Spiritul Profetic:                                                                               

- „Viața creștinului nu este o modificare sau îmbunătățire a celei vechi, ci o transformare 
a naturii.  Este o moarte față de eu și păcat și o viață cu totul nouă.  Această schimbare 
poate fi produsă numai prin lucrarea eficientă a Duhului Sfânt” (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 172).                                                                

- „Lumina care strălucește de la cruce descoperă iubirea lui Dumnezeu.  Iubirea Sa ne 
atrage la Sine.  Dacă nu ne împotrivim acestei atracții, vom fi conduși la piciorul crucii în 
pocăință de păcatele care L-au răstignit pe Mântuitorul.  Apoi, Spiritul lui Dumnezeu 
produce prin credință o nouă viață în suflet.  Gândurile și dorințele sunt aduse în 
ascultare de voința lui Hristos.  Inima, mintea, sunt create din nou după chipul Celui ce 
lucrează în noi spre a-Și supune toate lucrurile.”  (Ibid., pagina 176)  

 Să ne fixăm în memorie aceste trei etape de înnoire pe care o efectuează Dumnezeu:                                                                                               

- înnoirea spirituală a omului, în timpul vieții acesteia, constând din îndreptățire 
atribuită sau socotită (vezi Romani 5,1) și cea împărtășită (vezi 1 Tesaloniceni 5,23);                                                                                                   

- înnoirea fizică a omului, la cea de a doua venirea a Domnului Isus Hristos (proslăvire);                                                            

- înnoirea tuturor celorlalte lucruri, după terminarea mileniului și nimicirea nelegiuiților.  

 Ultima fază a înnoirii este zugrăvită de cel care a văzut-o în viziune: „Apoi, am văzut un 
cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu 
mai era” (Apoc 21,1).  De asemenea: „Apoi, am văzut un scaun de domnie mare și alb și 
pe Cel ce ședea pe el.  Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui și nu s-a mai găsit loc 
pentru ele” (20,11).   
 

 Vor fi oare distruse pământul și cerul?  Vor fi create altele în locul lor?  Să vedem textul 
original: în primul verset, atât la cer, cât și la pământ, se folosește pentru „nou” 
termenul cainon/cainen (masculin/feminin la acuzativ, de la cainos/caine), care am 
văzut că înseamnă nou din punct de vedere al calității, nefolosit, necunoscut, neauzit.   
Nu e alt cer, nu e alt pământ.  Ele sunt noi în sensul că sunt înnoite, transformate, 
complet schimbate.  Exact ca și păcătosul ajuns salvat, sfințit: el nu este altul ca 
identitate, ci altul calitativ – el este o făptură nouă, potrivit cu 2 Corinteni 5,17.  Dacă 
cerul și pământul vor fi nimicite ca să fie înlocuite cu altele, care nu au existat deloc 
niciodată, atunci și oamenii credincioși vor fi nimiciți și înlocuiți cu alții, care nu au 
existat niciodată!  E o absurditate!   
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 Această planetă este scumpă în ochii lui Dumnezeu.  Aici i-a creat El pe Adam și pe Eva; 
aici a avut loc căderea în păcat; aici a fost pus în aplicare planul de mântuire; aici S-a 
născut, a trăit, a, lucrat, a murit și a înviat Salvatorul omenirii; aici Se va întoarce.  Nu în 
altă parte, ci pe această planetă, pe care în final El o va schimba și o va face chiar mult 
mai frumoasă decât la început.  Afirmația din Apocalipsa 20,11, că „pământul și cerul au 
fugit dinaintea Lui (a Celui ce ședea pe tronul mare, alb) și nu s-a mai găsit loc pentru 
ele” nu înseamnă nimicirea lor, ci dispariția lor în formă degradată și înnoirea lor prin 
puterea lui Dumnezeu pentru veșnicie.  
 

 Ce a văzut Ioan și ce descrie el în Apocalipsa 21,1 este, de fapt, împlinirea unei 
făgăduințe mai vechi: „Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și 
va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte” (Isa 
65,17).  „’Căci, după cum cerurile cele noi și pământul cel nou, pe care le voi face, vor 
dăinui înaintea Mea’, zice Domnul, ‚așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru’” 
(66,22).  Apostolii cunoșteau foarte bine aceste făgăduințe și altele ca ele, de aceea 
Petru scria: „Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care 
va locui neprihănirea” (2 Pet 3,13).    
 

 În legătură cu făptura cea nouă în Hristos amintită în 2 Corinteni 5,17, apostolul zice în 
continuare: „. . . cele vechi s-au dus; iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”  Această 
formulă se aplică perfect la viitorul înnoirii generale: „cele vechi s-au dus . . .”.  Care sunt 
acelea?  Când va face Dumnezeu un cer nou și un pământ nou (vezi Apocalipsa 21,1), „în 
care va locui neprihănirea” (2 Pet 3,13), se va putea spune că „cele vechi s-au dus”.  
Care?  Nu știm prea multe despre ce va fi pe noul pământ, dar putem identifica în mod 
sigur și clar unele lucruri care nu vor fi acolo, care se vor fi dus, pentru că sunt „vechi” și 
anume:                                                                       

- Poluare a mediului natural: nu va fi fum, nu vor fi radiații nimicitoare, nici gunoaie, nici 
mirosuri care să ne îmbolnăvească; nu vor mai exista spini și mărăcini, care au apărut ca 
rezultat al păcatului, potrivit cu Geneza 3,18.  Nu va mai fi putrezire, nici ruginire.  Ca 
urmare a dispariției păcatului și datorită climatului de totală binecuvântare, nu vor mai fi 
cutremure de pământ, erupții vulcanice, furtuni de vreun fel, incendii, inundații și alte 
asemenea catastrofe.  Nici frig, nici arșiță: „Nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă 
arșiță” (Apoc 7,16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Blestem: „Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo” (Apoc 22,3).  „Ei vor locui în el 
și nu va mai fi niciun blestem în el; Ierusalimul va fi liniștit” (Zah 14,11).                                                  

- Ocară: „. . . și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a 
vorbit” (Isa 25,8).      

- Lacrimi: „El va șterge orice lacrimă din ochii lor” (Apoc 21,4).  „Domnul Dumnezeu 
șterge lacrimile de pe toate fețele” (Isa 25,8).     
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- Dureri: „Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au 
trecut” (Apoc 21,4).  „Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu 
cântece de biruință.  O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor 
apuca, iar durerea și gemetele vor fugi!”  (Isa 35,10)                                                                                     

- Boli: „Niciun locuitor nu zice: ‚Sunt bolnav!’  Poporul Ierusalimului capătă iertarea 
fărădelegilor lui” (Isa 33,24).  Păcatul a adus bolile pe lume, dispariția păcatului va aduce 
eliminarea lor.                                                                                                                                            

- Spitale: acestea există numai unde sunt boli.  Dacă pe acest pământ ar dispărea cu 
desăvârșire bolile, nu ar mai fi nevoie de tratamente, de medicamente, de policlinici, de 
medici.  Așa va fi pe noul pământ.                                                                                                                         

- Moarte: „Și moartea nu va mai fi” (Apoc 21,4).  „. . . nimicește moartea pe vecie” (Isa 
25,8).  „Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte.  Moarte, 
unde îți este ciuma?  Locuință a morților, unde îți este nimicirea?”  (Osea 13,14).  „Când 
trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va 
îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: ‚Moartea a fost 
înghițită de biruință’” (1 Cor 15,54).  „Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi 
moartea” (1 Cor 15,26).                                                                                                                   

- Cimitire: nu există nicăieri pe pământ o localitate fără cimitir.  În cele mari sunt multe 
cimitire.  Este o demonstrație vizibilă că șarpele a mințit-o pe femeie, promițându-i fără 
rușine: „Hotărât, că nu veți muri!”  (Gen 3,4).  Moartea înseamnă cadavre, iar cadavrele 
trebuie să fie îngropate; așa a zis Dumnezeu: „. . . până te vei întoarce în pământ, căci 
din el ai fost luat; căci țărână ești și în țărână te vei întoarce” (Gen 3,19).                                                                                               

- Războaie: „Și în cer s-a făcut un război.  Mihail și îngerii Lui s-au luptat cu balaurul.  Și 
balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în 
cer” (Apoc 12,7.8).  Războiul din cer, adică ceea ce se numește controversa universală,  
s-a mutat pe pământ, unde diavolul a reușit să-i atragă pe oameni la păcat.  Așa s-a 
declanșat pe această planetă războiul între adevăr și minciună, între lumină și întuneric, 
între Satana și adepții lui nevăzuți și văzuți, pe de o parte, și Hristos, cu îngerii sfinți și 
credincioșii, pe de altă parte.  Dar climatul de păcat a dus și la formarea de armate 
omenești și la războaie nimicitoare.  Lumea cea nouă va fi o lume a păcii totale, 
universale și eterne, pentru că „El (Dumnezeu) a pus capăt războaielor până la marginea 
pământului; El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război” (Ps 46,9).                                                                       

- Tribunale: Isus a zis că este „ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui 
Dumnezeu!”  (Mat 5,9).  Adică fii și fiice ale lui Dumnezeu.  Copii ai lui Dumnezeu.  Ei au 
fost făcători de pace pe pământ, pace între om și Dumnezeu („. . . ne-a încredințat slujba 
împăcării”, 2 Cor 5,18), pace între fiii oamenilor.  Numai fiii și fiicele păcii vor popula 
noul pământ.  Nu vor fi niciun fel de conflicte, de nemulțumiri, de plângeri, de 
reclamații, de procese.  Niciun tribunal.  Ultimul a fost tribunalul lui Dumnezeu și 
judecățile acestuia s-au încheiat pentru totdeauna.                                   
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- Poliție: în absența totală a răului și a răufăcătorilor, nu este nevoie de forță fizică 
pentru controlarea și pedepsirea oamenilor.  Toți sunt sfinți, sunt desăvârșiți.  Toți au 
legea lui Dumnezeu scrisă în mintea și în inima lor pe vecie.                                                                      

- Închisori: unde nu există tribunale și poliție, unde nu există conflicte, fărădelegi, păcat, 
nimeni nu va mai fi vreodată privat de libertate.  Isus a zis: „. . . veți cunoaște adevărul și 
adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8,32); „. . . dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat 
slobozi” (versetul 36).  Adevărul viu și adevărul revelat i-au eliberat pe oameni de păcat 
și de teroarea lui.  Mântuiții sunt liberi cu adevărat, pe deplin, pentru vecii vecilor.  

- Bani: aceștia sunt un foarte practic mijloc de schimb, de plată, de socotire a valorii 
lucrurilor.  Dar nu este nevoie de așa ceva pe noul pământ.  Nu va fi niciun fel de 
comerț, dar nici inflație sau deflație, crize financiare, înșelătorii, atacuri tâlhărești.  
Acestea sunt lucruri vechi, care s-au dus.                                                                                                                                                          

- Păcat: noul pământ va fi patria eternă a sfinților, curățit pentru totdeauna de păcat și 
de păcătoși.  Păcatul a dispărut, pentru că nimeni nu-l mai practică, iar inițiatorul 
păcatului și oștile lui au pierit pe veci.  Așa cum vedem la unele școli inscripția „zonă 
liberă de droguri”, pământul nou va fi o zonă lipsită de păcat.  Și cerul.  Și universul.  
Pentru totdeauna.  Foștii păcătoși care L-au primit pe Hristos și mântuirea Lui sunt 
tămăduiți.  Păcatul a dispărut din viața lor și va dispărea definitiv din jurul lor și de 
pretutindeni.  Eradicare desăvârșită și fără recidivă.       

 Așa ne asigură și Inspirația pentru zilele din urmă: „Marea luptă s-a încheiat.  Păcat și 
păcătoși nu mai există.  Întregul univers este curat.  Un singur puls de armonie și veselie 
bate în vasta creațiune.  De la Acela care a creat toate se revarsă viață, lumină și veselie 
pe tărâmurile spațiului nemărginit.  De la atomul cel mai minuscul până la lumea cea 
mai mare, toate lucrurile, însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și în 
bucuria lor desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire.”  (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, pagina 678) 
 

 Să dorim cu toți și să ne pregătim, prin harul Mântuitorului și lucrarea Duhului Sfânt în 
viețile noastre, ca să trăim în acel mediu de curăție, sfințenie, pace și fericire eternă.  
Amin!   
 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 386: „Veniți, căci vreau a spune!”   

Cântarea de închidere, 553: „Există-o țară-a lui Hristos”  
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NOUL PĂMÂNT  

 Pământul este a treia planetă de la soare, cea mai densă planetă a sistemului solar, cea 
mai mare dintre cele patru planete „terestre” ale sistemului solar, adică cele care au o 
suprafață solidă (Mercur, Venus, Pământ, Marte) și singurul obiect astronomic cunoscut 
de noi ca fiind un mediu propice pentru viață.  Se știe că viața depinde în permenență de 
aer, apă și sol pentru creșterea plantelor, în care se găsesc toate substanțele necesare 
pentru întreținerea vieții.  Aerul se află în special în atmosferă și este alcătuit din 78% 
nitrogen sau azot, 21% oxigen și 1% alte gaze.  Aproape 70% din suprafața planetei este 
acoperită de apă.  În lunile potopului, pământul întreg a fost inundat, chiar cei mai înalți 
munți care existau atunci (vezi Geneza 7,19), și schimbări masive au avut loc în 
conformația solului.   
 

 Cercetările din ultima jumătate de secol au arătat că luna, satelit al pământului, și 
celelalte planete ale sistemului nostru solar, chiar cele terestre, sunt neprielnice pentru 
vegetație, animale și oameni, datorită lipsei apei, a aerului respirabil și a unui sol care să 
poată hrăni viețuitoare.  Acolo nu poate exista viață, vizite sunt puțin probabile, iar 
colonizarea lor e o utopie și o absurditate.   
 

 Pământul, adică planeta pe care trăim noi, este un loc prielnic pentru viață și aici trăiesc 
peste 7 miliarde de ființe omenești.  Aici există vegetație abundentă, apă potabilă, hrană 
capabilă să întrețină viața.  Auziți ce spune psalmistul: „Cei ce locuiesc la marginile lumii 
se înspăimântă de minunile Tale; Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat.  Tu 
cercetezi pământul și-i dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești, pline cu 
apă.  Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească: îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, 
îl moi cu ploaia și-i binecuvintezi răsadul.  Încununezi anul cu bunătățile Tale și pașii Tăi 
varsă belșugul.  Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie.  
Pășunile se acoperă de oi și văile se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie și cântă” (Ps 
65,8-13).                                                                                
 

 Ce minunată este planeta aceasta!  De ce ar visa unii un transfer pe Marte sau pe alte 
planete?  Stăm aici și ne bucurăm de frumusețile locului unde ne-a așezat Dumnezeu.  
Am zis că planeta aceasta este minunată?  Dar numai aici au avut loc războaie și alte 
vărsări de sânge.  Numai aici oamenii se urăsc, fură și comit tot felul de urâciuni.  O mare 
parte a planetei, vorbim de uscat și nu oceane, este nelocuibilă, pentru că acolo sunt 
deșerturi uriașe sau ținuturi înghețate.  Locul care rămâne este din ce în ce mai 
aglomerat și viața este în permanență amenințată de furtuni nimicitoare, de cutremure 
de pământ înspăimântătoare, de focuri care pârjolesc totul, de izbucniri vulcanice mai 
puternice decât bombele atomice.   
 

 Planetă minunată?  În ziua de 26 decembrie 2004, în Oceanul Indian a avut loc un 
cutremur cu epicentrul aproape de coasta de vest a insulei Sumatra, Indonezia, 
producând un tsunami devastator, adică inundații bruște colosale.  Au murit peste 
250.000 de ființe omenești și s-au produs distrugeri imense, în urma acoperirii coastelor 
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cu mase acvatice de circa 30 de metri înălțime, împinse de o putere uluitoare.  Țările 
cele mai afectate au fost Indonezia, Sri Lanka, India și Thailanda.  Se apreciază că acel 
cutremur ar fi echivalat cu forța a 23.000 de bombe atomice ca aceea lansată asupra 
orașului Hiroshima în ziua de 6 august 1945.  Un dezastru asemănător s-a produs în ziua 
de 11 martie 2011 în Japonia, care a afectat centrala atomo-electrică de la Fukushima, a 
lăsat 230.000 de oameni fără adăpost și a trimis resturi din sfărâmăturile de case, mașini 
și vapoare la mari distanțe pe ocean.  
 

 Acestea sunt doar două exemple din zecile și sutele de fenomene nimicitoare ale naturii, 
care s-au intensificat în ultimele decenii.  Și aceasta este singura planetă cunoscută de 
noi, care este locuibilă.  O planetă minunată?  Unde să ne ducem ca să scăpăm de aceste 
nenorociri? 
 

 Nu se poate răspunde în câteva cuvinte.  De aceea e nevoie de această predică și vă invit 
să gândiți împreună cu mine în legătură cu situația acestui corp ceresc pe care ne aflăm 
și ne mișcăm.  De ce e așa?  A fost întotdeauna așa?  Va fi întotdeauna așa?  Cel care a 
cauzat ruina aceasta și a tulburat universul se numește Satana; el a fost inițial un 
heruvim cu numele de Lucifer, slujind în imediata apropiere a tronului lui Dumnezeu.  El 
a vrut să devină dumnezeu, a reușit să atragă în rebeliune împotriva Creatorului o 
treime din îngerii cerului, a produs război în cer, dar a pierdut și a fost aruncat pe 
pământ împreună cu îngerii lui.  Aici, el i-a condus pe primii doi locuitori ai pământului la 
păcat și a cauzat înstrăinarea omenirii de Dumnezeu, cu consecințe nefaste asupra 
situației oamenilor, animalelor, plantelor, întregii naturi. 
 

 Nu au dispărut de tot urmele lucrărilor lui Dumnezeu, dar au fost în mare măsură 
deteriorate.  Dumnezeu a pus în aplicare planul Său de mântuire, Fiul Său S-a întrupat, a 
trăit între oameni, Și-a dat viața pentru răscumpărarea lor și continuă în cer această 
lucrare mântuitoare.  Planeta-pământ nu a fost întotdeauna așa.  Nu va fi întotdeauna 
așa. 
 

 Putem distinge trei pământuri sau trei faze în istoria pământului:                                                                         

(01) Pământul dintâi: „Căci înadins se fac că nu știu (batjocoritorii) că odinioară erau 
ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei” (2 Pet 
3,5).  Ceruri și un pământ făcute prin cuvântul lui Dumnezeu, numite în Apocalipsa 21,1 
„cerul dintâi și pământul dintâi”.  În această formă, cerul și pământul nu au durat prea 
mult.                                                                                                                                                                        

(02) Pământul al doilea: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din 
pomul despre care îți poruncisem: ‚Să nu mănânci deloc din el’, blestemat este acum 
pământul din pricina ta.  Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, 
spini și pălămidă să-ți dea . . .” (Gen 3,17.18).  Așa a zis Dumnezeu către Adam; acesta a 
fost primul blestem rostit asupra pământului.                                                                                                     
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„Și Dumnezeu a zis: ‚Ce ai făcut?  Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.  
Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească 
din mâna ta sângele fratelui tău.  Când vei lucra pământuil, să nu-ți mai dea bogăția lui’” 
(Gen 4,10-12).  Așa a zis Dumnezeu către Cain; acesta a fost al doilea blestem rostit 
asupra pământului.                                                                                                                                                      

„Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie” (Gen 6,11).  
„Și a pierit orice făptură care se mișca pe pământ, atât păsările, cât și vitele și fiarele, tot 
ce se târa pe pământ și toți oamenii.  Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață 
în nări, tot ce era pe pământul uscat, a murit” (7,21.22).  Potopul a fost al treilea 
blestem rostit asupra pământului.                                                                                                                        

„Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă” (Isa 24,19), a scris profetul 
Domnului în urmă cu circa 27 de secole.  Poezie?  Nu!  Iată două cazuri de așa fel 
întâmplate în zilele noastre, pentru care geologii nu au putut găsi nicio explicație:                                                                                                                                 

- O spărtură în pământ lungă de un kilometru, apărută în ziua de 15 august 2014, în 
Sonora, Mexic.  Acel șanț neașteptat avea în unele locuri o adâncime de 8 metri și o 
lățime de 5 metri.                                                                                                                              

- O prăbușire uriașă, produsă deodată, în octombrie 2015, în munții Bighorn din statul 
american Wyoming, ca și când pământul s-ar fi deschis și s-ar fi înghițit pe sine, ca în ziua 
când au fost înghițiți de pământ Core, Datan și Abiram: „Pământul și-a deschis gura și i-a 
înghițit, pe ei și casele lor, împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor.  Și          
s-au pogorît astfel de vii în locuința morților, ei și tot ce aveau; pământul i-a acoperit de 
tot și au pierit din mijlocul adunării” (Num 16,32.33).                                                                                              

(03) Pământul al treilea, pe care Dumnezeu l-a făgăduit: „Căci iată, Eu fac ceruri noi și 
un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui 
nu-i vor mai veni în minte” (Isa 65,17).  Apostolul Petru s-a referit astfel la făgăduința 
Domnului scrisă de profetul Isaia: „Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și 
un pământ nou, în care va locui neprihănirea” (2 Pet 3,13).  Apostolul Ioan a văzut 
pământul cel nou în viziune: „Apoi, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că 
cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era” (Apoc 21,1).         

 Ce păcat că nu exista posibilitatea înregistrării video în zilele lui Ioan!  Dar chiar așa, era 
o viziune; dacă Ioan ar fi putut să o prindă cumva pe o peliculă, ca să vedem și noi acel 
pământ nou!  Nu-i nimic, amintiți-vă de cuvintele cântării: „Ne așteaptă-un cămin 
strălucit, / În credință și-acum îl vedeți, / Un cămin de Isus pregătit, / Luminos, fericit și 
măreț!”  (Cântarea numărul 549 din Imnuri creștine, ediția 2006)   
 

 Apostolul Pavel a fost răpit până în al treilea cer, adică în paradis.  El a auzit acolo 
„cuvinte care nu se pot spune și pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească” (2 
Cor 12,1-4; citat este versetul 4).  Le-a auzit, dar nu le-a spus nimănui, pentru că nu-i era 
îngăduit.  A auzit și Ioan ce au spus „cele șapte tunete” (vezi Apocalipsa 10,3.4), dar nu i 
s-a permis să le scrie.  De ce ne-au mai spus acești doi apostoli așa, dacă nu au avut voie 
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să dea amănunte?  Ca să ne facă doar curioși?  Și așa nu am putut afla nimic.  Pavel a 
scris că „lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu 
s-au suit, așa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 
Cor 2,9).  Îmi pare așa de bine că lucrurile care ne așteaptă depășesc tot ce am văzut, am 
auzit sau ne-am putut imagina noi vreodată.  Altfel, am fi dezamăgiți acolo.   
 

 În ciuda lipsei de informații amănunțite, precise și complete despre noul pământ, nu am 
rămas în totală necunoștință.  De aceea, vom explora în cele ce urmează ce ne spune 
Biblia despre lumea viitoare.   
 

 Ați reținut că, în existența planetei acesteia, se pot distinge trei faze, pe care le-am 
numit trei pământuri, de fapt același pământ, în trei ipostaze: creat și perfect, blestemat 
de trei ori și deteriorat încontinuu, înnoit pentru veșnicie.  Numai pământul al doilea 
este problematic; pe el ne-am născut noi și avem parte de toate amărăciunile existente.  
Acest pământ va dispărea, așa cum ni se spune la sfârșitul Bibliei: „Apoi, am văzut un 
scaun de domnie mare și alb și pe Cel ce ședea pe el.  Pământul și cerul au fugit 
dinaintea Lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele” (Apoc 20,11).  Astfel, din nefericire, 
pământul dintâi, care, „așa cum a ieșit din mâna Făcătorului său, era extrem de frumos” 
(Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 44), a devenit pământul al doilea; 
însă, din fericire, prin puterea aceluiași Creator, va deveni pământul al treilea!  Slavă Lui 
în vecii vecilor!       
 

 Iată acum unele asemănări între pământul 1 și pământul 3:                                                                                    

- Ambele sunt făcute de Dumnezeu (Gen 1,1; Isa 65,17).                                                                                                                        
– Ambele sunt date omului în stăpânire (Gen 1,28; 2,15; Ps 115,16; Mat 5,5; Mat 25,34; 
Rom 8,17).                                                                                                                                                                
– În ambele există Grădina Edenului (Gen 2,8; Apoc 22,1.2).  „Când valul nelegiuirii s-a 
răspândit în lume și răutatea oamenilor a pricinuit distrugerea lor printr-un potop de 
ape, mâna care sădise Edenul l-a retras de pe pământ.  Însă, la restabilirea finală, când 
vor fi ‚un cer nou și un pământ nou’ (Apoc 21,1), el urmează să fie restaurat, împodobit 
într-un mod mai glorios decât la început” (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, 
pagina 62).                                                                                                                                                           
– Pomul vieții este prezent pe amândouă (Gen 2,9; 3,22.24; Apoc 22,2).                                                                                                               
– Un râu al vieții curge pe amândouă (Gen 2,10-14; Apoc 22,1).                                                                                                      
– Pe amândouă, animalele sunt blânde și prietenoase (Gen 1,28; 2,19.20; Isa 11,6-8; 
65,25).                         

 Iată și deosebirile pe care le putem constata între pământul 1 și pământul 3:                                                     

- Edenul este doar o parte a pământului (vezi Geneza 2,8), de aceea Adam și Eva au 
putut fi dați afară din el (3,22.24); tot pământul este un Eden (Isa 35,1.2.6.7; 55,12.13).                                                                                                            
– Viața se desfășoară în exclusivitate în natură (Gen 2,8.15); există o cetate uriașă, 
mântuiții au locașuri pregătite de Mântuitorul, dar și un mediu natural încântător (Apoc 
21,10-27; Ioan 14,1-3; Apoc 22,1-5).                                                                                                                            
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– (Dumnezeu) „grămada de ape a numit-o mări” (Gen 1,10); „marea nu mai era” (Apoc 
21,1).                                                                                                                                                                        
– În mijlocul grădinii, era pomul cunoștinței binelui și răului, care era oprit (Gen 2,9.17; 
3,3-6); în Apocalipsa 22,2, se vorbește despre pomul vieții, dar nimic nu se spune în 
ultima carte despre un pom oprit.                                                                                                                                           

- Satana avea acces și era prezent acolo (Gen 3,1-6.13.14); Satana nu mai există (Apoc 
20,10; Ezec 28,19).                                                                                                                               
– Existau numai două ființe omenești, Adam și Eva (Gen 2,21-25; 3,6-21); va exista o 
gloată pe care nu poate nimeni s-o numere (Apoc 7,9).                                                                                                                                                          
– Îngerii îi vizitau pe fericiții pământeni: „Ei (Adam și Eva) erau vizitați de îngeri și li se 
acorda comuniune cu Făcătorul lor, fără niciun văl despărțitor” (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 50).  Îngerii își vor avea reședința aici: „Comuniunea 
curată cu ființe sfinte, viața socială armonioasă împreună cu îngerii cei binecuvântați și 
cu credincioșii din toate veacurile care și-au spălat hainele și le-au albit în sângele 
Mielului, legăturile sacre care unesc ‚familia din ceruri și cea de pe pământ’ (Efes 3,15) – 
acestea contribuie la fericirea celor răscumpărați” (The Great Controversy/Tragedia 
veacurilor, pagina 677).                                                                                                                                                   

- Dumnezeu venea la ei „în răcoarea zilei” (Gen 3,8); Dumnezeu Își va avea scaunul de 
domnie aici (Apoc 22,1.3).                                                                                                                                                                          
– Existau noapte și zi (seară și dimineață: Gen 1,5.8.13.19.23.31); nu mai există noapte 
(Apoc 21,25), soarele și luna nu mai au importanța de acum, pentru că lumina vine de la 
tronul lui Dumnezeu (versetul 23; 22,5).                                                                                                                                                                                                                                            

 Descrierea noului pământ, așa cum este făcută în Apocalipsa 21 și 22, are o aplicare 
exclusivă; nu se referă la nimic altceva.  Descrierea făcută în Isaia 65,17-25 este însă 
diferită.  Acolo avem două tablouri profetice care trebuie să fie bine deslușite, ca și în 
Matei 24.  Despre ce este vorba în acest capitol al evanghelistului?  O mare profeție 
făcută de Domnul Isus Hristos, care se referă, pe de o parte, la distrugerea Ierusalimului 
de către romani în anul 70 al erei creștine, și, pe de altă parte, la cea de a doua venire a 
Mântuitorului.  După distrugerea Ierusalimului nu urma să vină sfârșitul lumii; după 
necazul cel mare, după perindarea semnelor prevestitoare și după încheierea vestirii 
evangheliei, vine sfârșitul (vezi versetul 14).  Unele elemente ale profeției se aplică 
numai la secolul întâi, respectiv la soarta capitalei iudaice, altele numai la sfârșitul 
timpului, în timp ce există și elemente comune. 
 

 Cum este în Isaia 65?  Versetele 17-19 conțin mari făgăduințe: „Căci iată, Eu fac ceruri 
noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și 
nimănui nu-i vor mai veni în minte.  Ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie, pentru 
cele ce voi face.  Căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie.  Eu 
Însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului și Mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai 
auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor.”  Aceste afirmații se referă 
în mod clar numai la noul pământ, unde nu vor mai exista lacrimi, ci bucurie eternă:                       
„. . . vă veți veseli pe vecie”.     
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 Versetele 20-23 sună altfel: „Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care 
să nu-și împlinească zilele.  Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr și 
cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos.  Vor zidi case și le vor 
locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul.  Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu 
vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele 
copacilor și aleșii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.  Nu vor munci degeaba și nu 
vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul 
și copiii lor vor fi împreună cu ei.”   
 

 La ce se referă aceste afirmații?  La noul pământ și la viața cea veșnică?  Nu chiar.  
Oamenii încă mor, dar nu prematur; un tânăr moare la o sută de ani; cine moare la o 
sută de ani este blestemat ca păcătos.  Se nasc copii, dar Mântuitorul a zis în Matei 
22,30: „Căci, la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui 
Dumnezeu în cer.”  Unii pretind că numai la înviere nu vor fi căsătorii, dar vor fi după 
aceea.  Nu așa a zis Domnul Isus – dacă nu sunt la înviere nu sunt nici după aceea.  Apoi, 
ar exista mari încurcături și saducheii ar avea dreptate, pentru că unii au fost căsătoriți 
de mai multe ori, în urma deceselor tovarășilor de viață.  Cel mai simplu este să 
înțelegem că nu vor fi niciun fel de căsătorii.  Citarea pentru așa împrejurări a textului 
din Geneza 2,18, că nu este bine ca omul să fie singur, este complet nejustificată, pentru 
că atunci a fost numai un om, Adam, dar pe noul pământ va exista o familie colosală, o 
singură familie, familia mântuiților. 
 

 Iată citate din Spiritul Profetic care susțin concluzia aceasta:                                                                                          

- „Există oameni astăzi care își exprimă credința că vor fi căsătorii și nașteri pe noul 
pământ; dar cei ce cred în Scripturi nu pot accepta asemenea doctrine.  Doctrina că se 
vor naște copii pe noul pământ nu este o parte din ‚cuvântul sigur al profeției’ (2 Petru 
1,19).  Cuvintele lui Hristos sunt prea clare ca să fie înțelese greșit.  Ele trebuie să 
lămurească pentru totdeauna chestiunea căsătoriilor și a nașterilor pe noul pământ.  
Nici cei ce vor fi înviați din morți, nici cei ce vor fi schimbați fără să vadă moartea, nu se 
vor căsători și nu vor fi dați în căsătorie.  Ei vor fi ca îngerii lui Dumnezeu, membri ai 
familiei regale.”  (Selected Messages/Solii alese, cartea 1, paginile 172-173)                                            

- „Orice doctrină fantezistă și amăgitoare care poate fi concepută va fi prezentată de 
oameni care gândesc că au adevărul.  Unii susțin acum că se vor naște copii pe noul 
pământ.  Este acesta adevăr prezent?  Cine i-a inspirat pe acești oameni să prezinte o 
astfel de teorie?  I-a dat Domnul cuiva asemenea vederi?”  (Ibid., cartea 2, pagina 25)                                                                                                                                    
 

 În versetele 20-23 din Isaia 65, se vorbește de moarte, timpurie sau netimpurie; nu 
poate fi vorba despre noul pământ, pentru că acolo nu mai există moarte (vezi 
Apocalipsa 21,4).  Este vorba, de asemenea, despre păcat, cineva este considerat 
păcătos; iarăși nu se poate aplica la noul pământ, pentru că nimic întinat nu va intra în 
cetatea sfântă (vezi Apocalipsa 21,27).  Toți păcătoșii nesalvați sunt în afara împărăției 
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lui Dumnezeu (vezi Apocalipsa 21,8; 22,15; Matei 8,11.12).  De asemenea, cel care 
moare la o sută de ani este „blestemat ca păcătos”; nu numai păcat nu există pe noul 
pământ, dar nici blestem (vezi Apocalipsa 22,3).   
 

 Versetul 24 din Isaia 65 zice: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde, înainte ca să 
isprăvească vorba, îi voi asculta!”  Rugăciune, apel, strigare: este vorba tot de viața 
aceasta, fiți siguri.   
 

 Iată și versetul 25: „’Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și 
șarpele se va hrăni cu țărână.  Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele 
Meu cel sfânt’, zice Domnul.”  Această făgăduință este aplicabilă numai la viața viitoare, 
unde toate animalele sunt blânde și mănâncă iarbă.     
 

 Concluzia este că, în Isaia 65,17-25, avem ceea ce se cheamă un chiasm, adică o 
compunere în forma 1 – 2 – 2 – 1:                                                                                                                                            

- Prima afirmație (versetele 17-19) și a patra (versetul 25), se referă numai la viața 
veșnică.                                                                                                                                                                                                                                                             

- A doua afirmație (versetele 20-23) și a treia (versetul 24) se referă numai la viața 
aceasta.                                                                                                                                                  

 Avem, deci, două tablouri: ceva se aplică la acest pământ, altceva la pământul cel nou.  
Dumnezeu le-a promis israeliților o viață fericită, lungă și prosperă, după revenirea din 
captivitate, bineînțeles, cu condiția ascultării.  Așa a zis El în Ieremia 29,11: „’Căci Eu știu 
gândurile, pe care le am cu privire la voi’, zice Domnul, ‚gânduri de pace și nu de 
nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.’”  Aveau să construiască locuințe, în care 
vor sta ei, pe care nu le vor mai stăpâni alții.  Aveau să sădească vii și să se bucure de 
rodul lor, ei, nu niște cotropitori.  Urmau să aibă copii și să trăiască o viață normală, o 
viață fericită.  Doar principiul implicat aici se poate referi și la noul pământ: că nu va 
exista nedreptate de niciun fel, idee întărită în versetul 25, că „niciun rău, nicio 
vătămare nu se va face” acolo.    
 

 Unii țin morțiș la ideea că se vor construi case pe noul pământ, singura dovadă fiind 
acest text din Isaia, când nu este studiat așa cum am făcut noi acum.  Unii merg atât de 
departe încât, în mod poetic sau glumeț, spun că s-au gândit și la tipul de locuință și 
chiar la culorile pe care le vor folosi.  Hristos a zis: „În casa Tatălui Meu sunt multe 
locașuri.  Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus.  Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.  Și, după ce Mă 
voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt 
Eu să fiți și voi” (Ioan 14,2.3).  Este vorba de cer, dar mai precis de împărăția lui 
Dumnezeu, pentru că pe noul pământ nu va fi altfel.  Hristos pregătește locașurile, noi le 
găsim gata făcute, nu le facem noi.  Există cetatea cea sfântă și, posibil, și alte „locașuri”, 
dar ele sunt făcute și acolo sunt primiți mântuiții.   
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 Așa trebuie înțeles și citatul următor: „Am văzut acolo case splendide, care aveau 
aspectul argintului, sprijinite de patru stâlpi încrustați cu mărgăritare, foarte minunate la 
vedere.  Acestea urmau să fie ocupate de sfinți.  În fiecare era un raft de aur.  I-am văzut 
pe mulți dintre sfinți intrând în case, luându-și cununile sclipitoare și punându-le pe raft, 
apoi ieșind pe câmpul din apropierea caselor ca să lucreze pământul”  (Early Writings/ 
Experiențe și viziuni, pagina 18).  Nu reiese de aici că sfinții au construit casele acelea, ci 
se spune clar că au fost ocupate de ei.  În unele colecții de citate privitoare la viața 
viitoare este prezent și textul din Isaia 65, dar nu se poate dovedi că sora White ar fi 
înțeles așa textul acela.  
 

 Vor fi activități pe noul pământ, fără îndoială, viața fără muncă este lipsită de frumusețe, 
iar Adam a fost instalat în Grădina Edenului „ca s-o lucreze și s-o păzească” (Gen 2,15). 
Cel mai bine este însă să zicem că nu știm exact ce vor lucra mântuiții.  O singură aluzie 
este cea din citatul de mai înainte, că sfinții s-au dus să lucreze pământul.  Iată ideea 
aceasta mai completă: „. . . apoi, ieșind pe câmpul din apropierea caselor, ca să lucreze 
pământul; nu cum trebuie să procedăm noi cu pământul aici; nu, nu.”  Dacă frânăm aici 
imaginația și folosim textul din Deuteronom 29,29, bine facem.  Știm ce zice acest text: 
„Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt 
ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.”  
 

 Unii au explicat ideea din Apocalipsa 21,1, că „marea nu mai era”, într-un mod figurat: 
pe insula Patmos, Ioan era despărțit de frații și prietenii săi, pentru că marea era un 
obstacol de netrecut.  Deci, marea ar însemna izolare, despărțire, or așa ceva nu va mai 
exista în împărăția lui Dumnezeu.  Așa este, dar textul nu este neapărat figurat.  Îl luăm 
așa cum este: că marea nu va mai fi.  Mările și oceanele ocupă aproape 70% din 
suprafața planetei.  Fără pustiuri și regiuni înghețate, numai 30% ar fi suprafață locuibilă 
în prezent.  De ce ar fi o astfel de limitare pe noul pământ?  Dumnezeu poate organiza 
planeta altfel: cu multe lacuri, râuri și pâraie, ca să se poate locui pretutindeni.  Ar fi 
mult mai frumos așa, decât ca atâta apă, și aceea nepotabilă, să blocheze cea mai mare 
parte a planetei. 
  

 Iată ce a scris în acest sens profetesa: „Marea desparte prieteni.  Ea e o barieră între noi 
și aceia pe care-i iubim.  Legăturile noastre sunt rupte de oceanul vast, insondabil.  Pe 
noul pământ, nu va mai fi mare și acolo nu vor pătrunde ‚corăbii cu lopeți’.  În trecut, 
mulți care L-au iubit pe Dumnezeu și I-au slujit au fost legați cu lanțuri pe locurile lor în 
galere, siliți să servească scopului oamenilor cruzi, brutali.  Domnul a privit la suferința 
lor cu simpatie și compasiune.  Slavă Domnului, pe pământul făcut nou nu vor fi torenți 
furioși, ocean devorator, valuri neliniștite, gălăgioase.”  (Manuscrisul 33 din 1911, 
publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a șaptea, volumul 7, pagina 988)    
 

 În Apocalipsa 22,1, se vorbește despre un râu: „Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, 
limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului.”  
Ne putem imagina ce fel de apă este aceea – apa vieții!  Trebuie să contribuie la 
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perpetuarea vieții.  „Limpede ca cristalul” – adio filtre și tratamente.  Apă curată.  
Absolut curată.  Trebuie să fie și foarte gustoasă, o băutură dumnezeiască.  Hristos a 
vorbit și despre un rod al viței: „Vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod 
al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui Meu” (Mat 26,29).  Se 
pare că apa nu va fi singura băutură, ci și sucuri de fructe.  Poate.   
 

 Versetul 2 din Apocalipsa 22 zice așa: „În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale 
râului, era pomul vieții, rodind douăsprezece feluri de rod și dând rod în fiecare lună; și 
frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.”  Pomul face în fiecare lună un 
anumit fruct și în cele douăsprezece luni ale anului se perindă toate, ori toate cele 
douăsprezece feluri apar în fiecare lună.  Oricum, acestea sunt fructe minunate, de 
consumarea lor depinde viața continuă a mântuiților.  Aceasta este o mare mângâiere, 
pentru că, după căderea în păcat, accesul la pomul vieții a fost oprit: dacă Adam și Eva 
nu au evitat fructul pomului oprit, după neascultare pomul vieții a devenit pom oprit: 
„Domnul Dumnezeu a zis: ‚Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și răul.  
Să-l împiedicăm dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să 
mănânce din el și să trăiască în veci.’ . . .  Astfel l-a izgonit El pe Adam și, la răsăritul 
Grădinii Edenului, a pus niște heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să 
păzească drumul care duce la pomul vieții” (Gen 3,22.24).   
 

 Pe noul pământ nu mai există o astfel de gardă: toți mântuiții au acces liber la pomul 
vieții.  Iată inaugurarea acestui consum deja în cer, cu mult înainte de înnoirea 
pământului: „Fiul lui Dumnezeu a răscumpărat eșecul și căderea omului; și acum, prin 
lucrarea de ispășire, Adam este reinstalat în prima lui stăpânire.  Transportat de bucurie, 
el privește pomii care erau cândva desfătarea lui – chiar pomii al căror fruct el însuși îl 
culesese în zilele nevinovăției și bucuriei lui.  El vede vițele pe care le aranjaseră mâinile 
sale, chiar florile pe care cândva îi plăcuse să le îngrijească.  Mintea lui pricepe realitatea 
scenei; el înțelege că acesta este în adevăr Edenul restaurat, mai plăcut acum decât 
atunci când a fost înlăturat din el.  Mântuitorul îl duce la pomul vieții, rupe fructul 
glorios și îl invită să mănânce.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 
647-648)   
 

 Pomul vieții trebuie să fie colosal, dacă toți mântuiții, poate miliarde, mănâncă din el în 
fiecare lună.  În fiecare lună!  Toți mântuiții!  Și fructele ajung pentru toți.  Sunt atât de 
bune, încât nimeni niciodată nu se satură de ele, așa ca să nu le mai dorească, iar de acel 
consum depinde continuarea vieții lor la nesfârșit.  Puterea dătătoare de viață veșnică 
pe care o asigură Dumnezeu trece prin pomul acela.  Așa a rânduit El.  Gândiți-vă și la 
sezonul atât de scurt în care apar, cresc și se coc acele fructe.  Când piersicii noștri nu 
produceau fructe destule și de calitate, datorită unui frig sau pentru că a căzut prea 
multă ploaie, ne-am resemnat la gândul că anul viitor vom avea o altă șansă.  Va trece 
un an.  Dar pe noul pământ trece numai o lună și mântuiții gustă din nou din fructul 
pomului vieții.  Și nu există ger, ploaie, dăunători, degenerare.  Fructele sunt perfecte, 
pentru oameni făcuți perfecți.  Nu e minunat?   
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 În Isaia 66,22, se spune că, „’în fiecare lună nouă și în fiecare Sabat, va veni orice făptură 
să se închine înaintea Mea’, zice Domnul.”  Prin urmare, mântuiții vor veni de pe tot 
pământul la sfânta cetate, Ierusalimul măreț, pentru sărbătorirea Sabatului.  Dar ei vor 
veni și o dată pe lună.  Probabil atunci vor consuma din fructul pomului vieții, care 
rodește lunar, pentru ca lucrul acesta să nu fie făcut în ziua de Sabat.  Probabil. 
 

 Astfel, hrana mântuiților va consta din plante, fructele pomului vieții și, precis, alte 
fructe; vor bea apa vieții și, se pare, rodul viței.  Dar pentru ce frunzele pomului vieții?  
Se spune că ele „slujesc la vindecarea neamurilor” (Apoc 22,2).  Ce vindecare în 
împărăția lui Dumnezeu?  Acolo nu mai există boli, suferințe, dureri.  Să nu uităm că 
sfinții vor fi înviați în trupuri perfecte, nemuritoare, dar la statura la care au murit, nu 
mai înalți, din moment ce unii vor fi copii.  Și, oricum, Adam este mult mai înalt decât 
toți locuitorii pământului celui nou.  La început.  Statura a scăzut treptat după potop, 
cum a scăzut și longevitatea.  Recuperarea handicapului de înălțime trebuie să fie 
singura vindecare necesară.  Sau eliminarea și a altor aspecte, fiind vorba de „neamuri”?  
Nu vor fi limbi diferite, nu vor fi granițe și națiuni, dar mântuiții provin din toate 
națiunile de acum ale pământului.  O vindecare a neamurilor?  Să mai așteptăm și vom 
vedea. 
 

 Vor dispărea rănile, mutilările, schilodirile, cicatricele, toate deformările și deficiențele.  
Acestea vor fi lecuite și uitate.  Inexistente în trupurile proslăvite.  Nu va fi niciun muzeu 
pe noul pământ, în care să fie păstrate probe ale vieții păcătoase și zbuciumate de 
acum.  Nu pachete de țigări, sticle cu alcool sau alte asemenea amintiri.  Nu pistoale și 
tancuri.  Ce rost ar avea?  Dar va rămâne o amintire a păcatului, a suferințelor, a morții.  
Una doar: semnele răstignirii Domnului Isus Hristos, pentru că știm bine că le-a păstrat 
după înviere și le-a arătat ucenicilor (vezi Luca 24,39.40) și, mai ales, lui Toma (vezi Ioan 
20,25.27).  Această idee este confirmată de Spiritul Profetic: „Rămâne o singură 
amintire: Răscumpărătorul nostru va purta întotdeauna semnele răstignirii Sale.  Pe 
capul Său rănit, pe coasta Sa, pe mâinile și pe picioarele Sale sunt singurele urme ale 
lucrării crude pe care a săvârșit-o păcatul. . . .  Iar semnele umilirii Sale sunt onoarea Sa 
cea mai înaltă; de-a lungul veacurilor eterne, rănile Golgotei vor proclama lauda Sa și vor 
declara puterea Sa.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 674) 
 

 Sunt acestea niște povești, niște fantezii, niște iluzii?  Absolut deloc!  Inspirația ne 
asigură de lucrul acesta: „În Biblie, moștenirea celor mântuiți este numită o țară.  Acolo, 
Păstorul ceresc Își conduce turma la fântâni de apă vie.  Pomul vieții își dă rodul în 
fiecare lună și frunzele pomului sunt pentru serviciul națiunilor.  Există râuri care curg în 
permanență, limpezi ca cristalul și, pe lângă ele, pomi ondulându-se își aruncă umbrele 
pe cărările pregătite pentru cei răscumpărați de Domnul.  Acolo, câmpiile vaste se întind 
până la coline frumoase și munții lui Dumnezeu își înalță vârfurile mărețe.  Pe acele 
câmpii liniștite, de-a lungul acelor râuri de viață, poporul lui Dumnezeu, atât de mult 
timp peregrinând și pribegind, își va găsi un cămin.”  (Review and Herald din 22 
octombrie 1908, citat în The Adventist Home/Căminul adventist, pagina 542)  
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 Sunt și acum frumuseți pe pământ.  Incomparabile cu ce va fi, dar capabile să ne 
stimuleze imaginația și dorul: „Fie ca tot ce e frumos în căminul nostru pământesc să ne 
amintească de râul asemenea cristalului și de câmpiile verzi, de pomii ondulați și de 
fântânile de viață, de cetatea strălucită și de cântăreții îmbrăcați în alb, de căminul 
nostru ceresc – acea lume a frumuseții pe care niciun pictor nu o poate zugrăvi, nicio 
limbă muritoare nu o poate descrie.  ‚Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu    
le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit 
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.’”  (Review and Herald din 11 iulie 1882, citat în The 
Adventist Home/Căminul adventist, pagina 545)   
 

 Pentru noi le-a pregătit Dumnezeu.  Să-L iubim și vom fi cu El.  Totul va fi al nostru, al 
tuturor, în vecii vecilor.  Amin!      
 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 34: „Spre Cel din slăvi!” 

Cântarea de închidere, 440: „Dorul meu ne-ncetat” 
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„CETATEA CARE ARE TEMELII TARI” (I)  

 Suntem peregrini pe pământ, așa cum au fost toți oamenii lui Dumnezeu, în cele șase 
milenii de istorie consumată.  Așa ni se spune în Evrei 11,13.16: „În credință au murit 
toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine 
de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. . . .  Dar doreau o patrie 
mai bună, adică o patrie cerească.  De aceea, lui Dumnezeu nu-I este rușine să Se 
numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.”   
 

 Spre cetatea aceea mărșăluim noi.  Trebuie să privim țintă la ea în tot timpul.  Și, atunci, 
rezultatele vor fi următoarele:                                                                                                                                                                                            
 
(01) Nu deviem de la traseu.                                                                                                                                                       
(02) Nedeviind, nu cădem în amăgiri.                                                                                                           
(03) Nedeviind, câștigăm timp, îl folosim bine, deplasarea are un randament optim, 
maxim, fericit, binecuvântat.                                                                                                                     
(04) Știm oricând la ce piatră kilometrică ne aflăm.                                                                                          
(05) Nu ne împiedicăm de nimeni și nu împiedicăm pe nimeni.                                                                    
(06) Suntem un exemplu bun, încurajator, pentru alții.                                                                       
(07) Nu ne descurajăm, ci avem îndrăzneală, siguranță, energie, entuziasm.   
 

 În legătură cu ținta, cetatea de sus, nu trebuie să ne facem niciun fel de griji – ea este 
perfectă, merită să ne mutăm acolo, căci în ea nu există poluare, banditism, inflație, 
imoralitate.  Nimic rău.  Nimic întinat.  Ea e cetatea lui Dumnezeu, cetatea sfinților, 
cetatea luminii, a viitorului, a fericirii.  Ultimele două capitole ale Bibliei îi fac o descriere 
splendidă și precisă.  Cetatea este durabilă: nu se va degrada niciodată, nu o vor 
cutreiera șobolanii, nu va fi cucerită de niciun dușman, dar va fi cucerită de cei 
credincioși.  Pe cale pașnică.  Prin credință. 
 

 Profetul de pe vremuri a lăsat în urmă această făgăduință măreață: „În ziua aceea, se va 
cânta următoarea cântare în țara lui Iuda: ‚Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă 
mântuirea ca ziduri și întăritură’” (Isa 26,1).  A!  Mântuirea este în final cetatea pe care 
ne-o dă Dumnezeu.  Și mai știți ceva?  Dumnezeu este cetatea noastră, așa cum cântăm: 
„Cetate tare-i Dumnezeu . . .”.  Iată, deci, ordinea: Dumnezeu, mântuirea, Ierusalimul. 
 

 Domnul nostru Isus Hristos ne-a învățat să ne rugăm așa: „Tatăl nostru, care ești în 
ceruri!”  (Mat 6,9).  Dumnezeu este Tatăl nostru și Lui ne rugăm în numele Domnului 
Isus.  Dar cine este mama noastră?  Ne răspunde apostolul Pavel la această întrebare: 
„Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră” (Gal 4,26).  Ierusalimul 
cel de sus este mama noastră!  Care sunt virtuțile principale ale unei mame?  Iubirea, 
duioșia, sacrificiul de sine, grija dezinteresată, devotamentul total.  Le găsim pe toate 
acestea la Dumnezeu, în cetatea de sus.   
 

 Poetul a exprimat în termeni elocvenți și mișcători această situație a noastră:                                       
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„Noi călători suntem,                                                                                                                                                       
Casa ni-e sus,                                                                                                                                                  
Spre casă ne-ndreptăm,                                                                                                                                       
Casa ni-e sus.                                                                                                                                                                                                                                               
Deși e calea grea,                                                                                                                                               
Crucea vom îndura,                                                                                                                                          
La cer ne duce ea,                                                                                                                                            
Casa ni-e sus!                                                                                                                                                      
 
De ne-o urma Cel Rău,                                                                                                                                     
Casa ni-e sus,                                                                                                                                                   
Cu noi e Dumnezeu,                                                                                                                                             
Casa ni-e sus;                                                                                                                                                
Orice s-ar întâmpla,                                                                                                                                              
Pe noi ne va salva,                                                                                                                                        
Spre El ne-om îndrepta,                                                                                                                               
Casa ni-e sus!                                                                                                                                                
 
Dacă suntem goniți,                                                                                                                                                    
Casa ni-e sus,                                                                                                                                                      
Acolo-om fi iubiți,                                                                                                                                               
Casa ni-e sus;                                                                                                                                                  
Puțin mai e de dus                                                                                                                                   
Povara de nespus,                                                                                                                                                
Dar mergem cu Isus,                                                                                                                                           
Casa ni-e sus!                                                                                                                                                          
 
Priviți ’nainte dar:                                                                                                                                              
Casa ni-e sus,                                                                                                                                                          
Vom birui prin har,                                                                                                                                            
Casa ni-e sus;                                                                                                                                                           
Când lupta va-nceta,                                                                                                                                           
Isus ne va chema,                                                                                                                                                        
El ne va-ncununa,                                                                                                                                                 
Casa ni-e sus!”   

 (Cântarea numărul 301 din Imnuri creștine, ediția 2006)  

 Înainte de a ne ocupa de Ierusalimul ceresc, să vedem ce ne spune Biblia despre cel 
pământesc.  Yerushalayim înseamnă „orașul păcii”, un oximoron, pentru că a cunoscut  
prea puțină pace, având o istorie sângeroasă.  Astăzi, Ierusalimul din Palestina este unul 
dintre cele mai periculoase orașe de pe glob.  Totuși, e foarte important: „Unul dintre 
cele mai importante orașe ale lumii, Orașul Sfânt pentru trei mari credințe religioase: 
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iudaism, creștinism și islam” (Seventh-day Adventist Bible Dictionary/Dicționarul biblic 
adventist de ziua a șaptea, pagina 554).    
 

 Referindu-Se la Ierusalimul de atunci și de până atunci, Domnul Hristos a zis: 
„Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe prooroci și-i ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine!  
De câte ori am vrut să-i strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați 
vrut!”  (Mat 23,37).  Când unii farisei I-au zis: „Pleacă și du-Te de aici, căci Irod vrea să Te 
omoare” (Luca 13,31), Isus a dat un răspuns sever pentru Irod: „Duceți-vă și spuneți-i 
vulpii aceleia: ‚Iată că scot demonii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi 
isprăvi.  Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un 
prooroc să piară afară din Ierusalim.’  Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe prooroci  
și-i ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine; de câte ori am vrut să-i strâng pe fiii tăi, cum își 
strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut!”  (Versetele 32-34)  
 

 Iată pe scurt istoria Ierusalimului din Palestina.  Are circa 4.000 de ani vechime, deși a 
fost distrus și reconstruit în repetate rânduri.  În timpul lui Avraam, tatăl tuturor 
iudeilor, fizici și spirituali, a existat sub numele „Salem”, adică „pașnic” sau „complet”, și 
Melhisedec era acolo împărat și preot (vezi Geneza 14,18).  Semnificativ pentru 
Ierusalimul ceresc, care chiar este orașul păcii și unde Împărat și Mare Preot este 
Domnul Isus Hristos: „. . .Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec” (Evr 6,20); 
„Domnul domnilor și Împăratul împăraților” (Apoc 17,14).  
 

 Este menționat din nou în Iosua 10,1-5, când Adoni-Țedec, împăratul Ierusalimului, a 
organizat o alianță militară împotriva Gabaonului și, implicit, împotriva lui Israel.  În 
Judecători 19,10, este numit „Iebus, adică Ierusalim”.  Numele „Iebus” mai apare în 
texte de mai târziu.  În 2 Samuel 5,6-9, citim că David a cucerit Ierusalimul, orașul 
iebusiților, care de atunci a devenit capitala lui Israel.  Solomon a construit templul din 
Ierusalim și a dezvoltat orașul (vezi 1 Împărați, capitolele 5-8).  După dezbinarea 
împărăției în urma morții lui Solomon, Ierusalimul a rămas capitala lui Iuda.   
 

 Ierusalimul a fost capturat de trei ori de către oștile lui Nebucadnețar, în decurs de 
douăzeci de ani:                                                                                                                                                                                       

- în 605, în timpul domniei lui Ioiachim (Dan 1,1.2);                                                                                    
- în 597, când Ioiachin a fost luat prizonier (2 Împ 24,10-16);                                                                     
- în 586, al 11-lea an al domniei lui Zedechia, când Nebucadnețar a distrus Ierusalimul în 
întregime (2 Împ 25,1-21).   

 Distrugerea completă a Ierusalimului a fost descrisă în câteva cuvinte de Hanani, un 
frate al lui Neemia: „. . . zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc” 
(Neem 1,3).  Această tristă situație a fost deplânsă de profetul Ieremia în cartea Plângeri 
și a fost foarte dureroasă pentru fiii robiei, care au jurat: „Dacă te voi uita, Ierusalime, 
să-și uite dreapta mea destoinicia ei!”  (Ps 137,5).  Ierusalimul a fost rezidit în urma 
decretului dat de împăratul persan Artaxerxe Longimanus în anul 457 înainte de Hristos  
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și atunci au început cele 70 de săptămâni profetice ca ultim timp de probă pentru 
națiunea iudaică (vezi Daniel 9,24-27). 
 

 Isus a fost judecat în Ierusalim și crucificat în afara orașului pe Muntele Golgota.  Cea 
mai monstruoasă crimă care a avut loc vreodată s-a comis în orașul acela, lângă el.  Tot 
acolo a fost ucis și Ștefan, primul martir creștin, de către membrii Sinedriului, în anul 34 
al erei creștine, când s-a încheiat perioada de 70 de săptămâni (vezi Fapte 7,58-60).   
 

 Isus a prezis o nouă distrugere a Ierusalimului în Matei 24, Marcu 13 și Luca 21.  El a zis 
în Luca 21,20: „Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustiirea 
lui este aproape.”  Și această pustiire a avut loc.  Ierusalimul a fost asediat de armata 
romană, din mai până în august, anul 70 al erei creștine.  Circa un milion de iudei au fost 
omorâți și 97.000 au fost luați prizonieri.  În anul 132, împăratul Hadrian a început să 
rezidească Ierusalimul ca oraș neevreu.  Datorită unei revolte care a fost înăbușită, 
reconstruirea lui a fost completă după 3 ani, în 135 după Hristos.  Ierusalimul a devenit 
creștin în prima jumătate a secolului al 4-lea, în timpul lui Constantin cel Mare, dar a 
căzut în mâinile mahomedanilor în anul 638, la numai 16 ani după întemeierea islamului 
în anul 622.  A fost ocupat de cruciați și făcut capitala un unui regat creștin al 
Ierusalimului în 1099, dar reocupat în 1187 de Saladin, sultan al Egiptului și Siriei 
(potrivit cu Seventh-day Adventist Bible Dictionary/Dicționarul biblic adventist de ziua a 
șaptea, paginile 561-562). 
 

 Ierusalimul a fost ocupat de forțele britanice în anul 1917 și a fost centrul mandatului 
britanic al Palestinei din 1920 până în 1948.  După lupte crâncene, arabii au recucerit 
orașul vechi, în timp ce iudeii au reținut orașul nou ocupat în 1949.  Divizarea a 
continuat până la unificarea produsă în urma războiului de 6 zile din anul 1967.  Atunci, 
Israel a ocupat partea de est a Ierusalimului și a făcut din întregul oraș capitala sa 
„eternă”.  Dar ce este etern pe pământ?   
 

 S-a dezbătut mult textul din Luca 21,24, unde Isus a zis că „Ierusalimul va fi călcat în 
picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor”.  Dar ce vine după 
vremurile neamurilor?  Potrivit cu Matei 24,14, când evanghelia va fi fost predicată 
tuturor neamurilor, va veni sfârșitul.  Textul precedent nu a fost o profeție despre 
înființarea statului Israel în 1948, pentru că o mare parte a orașului, orașul vechi, este 
arab, deci încă al neamurilor.   
 

 Timpul iudeilor ca națiune aleasă s-a terminat cu cele 70 de săptămâni din Daniel 9,24, 
în anul 34 după Hristos.  În anul acela, evanghelia a trecut dincolo de Ierusalim și Iudea, 
la neamuri: Samaria și până la marginile lumii (vezi Fapte 1,8).  Timpul neamurilor 
înseamnă timpul tuturor națiunilor, inclusiv națiunea iudaică (vezi Matei 28,19.20; 
Apocalipsa 14,6).  Ierusalimul pământesc nu va mai avea niciodată vreun rol în planul de 
mântuire.  Sora White a scris așa: „Am văzut că vechiul Ierusalim nu va mai fi niciodată 
reconstruit” (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 75).  Cum?  Vechiul Ierusalim, 
ce a fost el cândva.  Niciodată.  Există numai un zid din vechiul Ierusalim, numit „Zidul de 
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Vest”, unde bărbații se duc și se roagă.  Ierusalimul contemporan este un oraș modern 
ca alte orașe mari din diferite țări.  Nu e vechiul Ierusalim.   
 

 Israeliții iubeau Ierusalimul mai presus de orice altceva.  Ei cântau: „Picioarele mi se 
opresc în porțile tale, Ierusalime!  Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o 
bucată. . . .  Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului!  Cei ce te iubesc să se bucure de 
odihnă.  Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești!”  (Ps 
122,2.3.6.7).  Și Isus a iubit Ierusalimul: „Ierusalime, Ierusalime, . . . de câte ori am vrut 
să-i strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut!”  (Mat 23,37).  
Dar El a mai zis: „Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că, de acum încolo, nu Mă 
veți mai vedea, până când veți zice: ‚Binecuvântat este Cel ce vine în numele 
Domnului!’”  (Versetele 38 și 39).  Casa Ierusalimului este pustie până la revenirea 
Domnului, nicio favoare divină nu-i este acordată din nou ca altădată. 
 

 Isus a predicat mult în Ierusalim, a făcut vindecări acolo, l-a iubit, a plâns asupra lui: 
„Când S-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea și a zis: ‚Dacă ai fi 
cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea!  Dar, acum, ele 
sunt ascunse de ochii tăi.  Vor veni peste tine zile, când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu 
șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile; te vor face una cu pământul, 
pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai 
cunoscut vremea când ai fost cercetată’” (Luca 19,41-44).   
 

 Așa cum am arătat, Mântuitorul le-a poruncit ucenicilor Săi să evanghelizeze întreaga 
lume, începând din Ierusalim (vezi Fapte 1,8).  Da, creștinismul s-a născut în Ierusalim, 
experiența Zilei Cincizecimii a fost acolo, primii creștini, mii, au fost botezați acolo (vezi 
Fapte 2,1-41; Luca 24,47).  Atât despre Ierusalimul pământesc, care este în robie.  Rolul 
său în planul de mântuire a încetat demult.  Nu va fi niciodată reconstruit acest rol.  Însă 
un nou, colosal oraș va veni din cer acolo, peste el, după 1.000 de ani și ceva de acum 
încolo.  Despre orașul acela, Pavel a scris că este mama noastră.  Pentru că Acela care 
este acolo Împărat Se îngrijește de noi. 
 

 Isus cel proslăvit ne-a dat o promisiune măreață în Apocalipsa 3,12: „Pe cel ce va birui îl 
voi face un stâlp în templul Dumnezeului Meu și nu va mai ieși afară din el.  Voi scrie pe 
el numele Dumnezeului Meu și numele cetății Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care 
are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, și numele Meu cel nou.”  Un oraș, 
venind din cer, așezându-se pe pământ pentru veci, numit noul Ierusalim.  Este descris 
în Apocalipsa 21,1-27.  Vom citi primele 3 versete: „Apoi, am văzut un cer nou și un 
pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era.  Și 
eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită 
ca o mireasă împodobilă pentru bărbatul ei.  Și am auzit un glas tare, care ieșea din 
scaunul de domnie și zicea: ‚Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii!  El va locui cu ei și ei 
vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei.  El va fi Dumnezeul lor.’” 
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 În restul capitolului, noul Ierusalim este descris pe larg.  Versetul 16 zice: „Cetatea era în 
patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea.  A măsurat cetatea cu trestia și a găsit 
aproape douăsprezece mii de prăjini.  Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă.”  
Prăjini?  În Grecia antică, lungimea unui stadion/stadia varia între 177-192 de metri, dar 
pentru ușurința calculului vom zice aici 180.  Acele măsurători (prăjinile), transformate 
în unități de lungime moderne, înseamnă: 180 de metri x 12.000 = 2.160.000 de metri, 
adică 2.160 de kilometri; să zicem aproximativ 2.000 de kilometri.  Dacă 12.000 
înseamnă perimetru, atunci 2.000 de kilometri împărțiți la 4 înseamnă 500 de kilometri 
o latură; închipuiți-vă un oraș cu latura egală cu distanța București-Cernăuți și tot atât în 
sus.  
 

 Dacă însă 12.000 de stadii, adică 2.000 de kilometri, înseamnă fiecare latură, atunci 
închipuiți-vă un oraș cu latura egală cu distanța București-Londra, în lung, în lat, în 
înălțime.  Colosal oraș!  Muntele Măslinilor se va da la o parte în toate direcțiile și va 
rezulta un șes uriaș, unde va fi amplasată cetatea sfântă.  În prima variantă, cu latura de 
500 de kilometri, cetatea ar acoperi toată Palestina, o parte din Egipt, din Iordania, din 
Siria și ceva din Marea Mediterană.  În a doua variantă, cu latura de 2.000 de kilometri, 
orașul ar include toată Palestina, Egiptul aproape întreg și o parte din Libia, toată 
Iordania și mult din Arabia Saudită, jumătate din Marea Roșie, Siria, Libanul, Turcia și o 
bună parte din Marea Mediterană.  Ar fi inclus astfel Egiptul, țara robiei evreilor, locul 
de trecere prin Marea Roșie, Muntele Sinai, unde a fost dată legea, toată pustia 
pribegiei și toată țara promisă, cu Ghetsimani și cu locul unde Isus Și-a dat viața pentru 
noi, păcătoșii.  Dar 2.000 de kilometri sunt și în sus, dincolo de stația cosmică, care 
plutește la circa 400 de kilometri de pământ, deci de cinci ori acea distanță.   
 

 Câtă lume ar intra într-un asemenea oraș?  Putem calcula folosind un termen de 
comparație și anume orașul Moscova, care are o suprafață de 2.500 de kilometri pătrați 
și o populație de 12.000.000 de locuitori.  Dar acești locuitori nu trăiesc toți pe o 
suprafață plană, ci și la etaje.  Cred că este rezonabil să împărțim populația la 10 și 
atunci avem aproximativ populația unui nivel, 1.200.000 de locuitori, foarte aproximativ.  
Importantă este nu numai suprafața, ci și înălțimea capitalei universului, la care socotim 
fiecare nivel de 10 metri înălțime, destul de comod.  Presupunem că tot Ierusalimul este 
un bloc mare de locuințe.  Datele luate în considerare vor fi: latura cetății în kilometri, 
suprafața în kilometri pătrați, numărul total de Moscove, numărul de nivele, totalul 
populației Ierusalimului, de câte ori ar intra actuala populație a lumii.      
 
Latura            500 de kilometri                                                                                                                                                      
suprafața   250.000 de kilometri pătrați                                                                                                                                                   
Moscove           100                                                                                                                                                                 
nivele                                             50.000                                                                                                                
populația totală                      1.200.000 x 50.000 = 60.000.000.000    (60 miliarde)                                                                                                                               
de câte ori populația lumii              de 8,57 ori.  
 
Latura         2.000 de kilometri 
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suprafața                                 4.000.000 de kilometri pătrați                                                                              
Moscove        1.600                                                                                                             
nivele      200.000                                                                                                      
populația totală                      1.200.000 x 200.000 = 240.000.000.000 (240 miliarde)         
de câte ori populația lumii            de 34,28 ori.  
 

 E un simplu exercițiu mintal, o naivă încercare de a arăta spațiul colosal existent în noul 
Ierusalim.  Dar noi nu știm cum se va comporta acolo spațiul și nici complexitatea 
planurilor lui Dumnezeu, căci apostolul Pavel a zis: „O, adâncul bogăției, înțelepciunii și 
științei lui Dumnezeu!  Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt 
căile Lui!”  (Rom 11,33).  Avem de a face cu un desăvârșit matematician, arhitect, inginer 
constructor.  Orice.  Fiți gata să vă mirați la infinit de lucrările Lui!  Dar chiar în această 
naivă reprezentare, gândiți-vă că în cetatea sfântă ar încăpea de 8,57 ori, după o 
variantă, de 34,28 ori, după alta, actuala populație a pământului, care este de 7 miliarde 
de indivizi.  Ar fi avut loc toată omenirea, din toate timpurile, și nu o dată, ci de mai 
multe ori!  Unde sunt aceia?  De ce nu au acceptat harul răscumpărător?  Ar fi fost toți 
acolo și ar fi avut loc destul!        
 

 Nu degeaba a zis Mântuitorul: „În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri” (Ioan 14,2).  E 
spațiu destul în noul Ierusalim, nu ca în Hong Kong!  Nimeni nu va suferi de 
claustrofobie!  Nu știu dacă pe noul pământ va exista gravitație, dacă da, iarăși nu știu 
cum va funcționa, dar nu este imposibil ca în interiorul orașului, în toate direcțiile, să fie 
râuri, plante!  Multe surprize, nicio dezamăgire.  Cine va locui în cetatea aceea?  Potrivit 
cu Apocalipsa 21,27, „nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei 
scriși în cartea vieții Mielului.”  
 

 Poeții și compozitorii au citit aceste informații despre cetatea sfântă și le-au turnat în 
forme măiestre.  Iată o asemenea creație de mare valoare și frumusețe:  

„Cetate cu de iaspis zid                                                                                                                                       
și porți de mărgărit,                                                                                                                                 
Spre tine-avem noi de privit,                                                                                                                      
de-i sufletu-obosit.                                                                                                                                       
Căci pe-a ta cale de-aur chiar                                                                                                                    
curând noi vom umbla,                                                                                                                         
Spre-a ne-nchina la Cel Preasfânt,                                                                                                                                                                  
Ce sus la tine ia.                                                                                                                                         

Refren: Cu aprig dor, cu dor te-aștept,                                                                                                         
ceresc locaș, preasfânt odor,                                                                                                                                                             
spre tine mă îndrept.                                                                                                                                         

Cetate ce de soare, stea,                                                                                                                    
nicicum nu ai nevoi,                                                                                                                                            
În tine ne putem vedea,                                                                                                                                   
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de-avem credință-n noi.                                                                                                                         
Privind la tine ne-ntărim,                                                                                                                        
curaj vom căpăta                                                                                                                                                         
Și, dacă legea o păzim,                                                                                                                                   
în tine noi vom sta.  Refren.                                                                                                                               

La poarta ta vor dispărea                                                                                                                            
și lacrimi și dureri,                                                                                                                                       
Căci Domnul ne va bucura                                                                                                                                                                                             
cu scumpe mângâieri.                                                                                                                                      
Și crucea, răbdător de-o port,                                                                                                                                                                           
cât Domnul nostru vrea,                                                                                                                                    
La tine, în cerescul cort,                                                                                                                               
curând mă voi afla!”  Refren                                                                                                                   

(Cântarea numărul 124 din Imnuri creștine, ediție veche)  

 Profetul Isaia arată că sfinții se vor aduna periodic înaintea lui Dumnezeu: „’În fiecare 
lună nouă și în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea’, zice 
Domnul” (Isa 66,23).  Aceste cuvinte sunt scrise după făgăduința din versetul 22: „’Căci, 
după cum cerurile cele noi și pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea 
Mea’, zice Domnul, ‚așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru.’”   
 

 Există în eternul Ierusalim un mare loc deschis, unde credincioșii se adună: „Și am văzut 
ca o mare de sticlă amestecată cu foc și, pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în 
mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei” (Apoc 15,2).  
Aceștia sunt răscumpărați din ultima generație.  Dar în piața aceea superbă vin toți 
mântuiții: „După aceea, m-am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o 
numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, 
care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați în 
haine albe, cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau: ‚Mântuirea este a 
Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!’”  (Apoc 7,9.10)   
 

 Iată o descriere inspirată care aduce unele detalii: „Înainte de a intra în cetate, sfinții au 
fost aliniați într-un careu perfect, cu Isus în mijloc.  El era, cu capul și cu umerii, deasupra 
sfinților și deasupra îngerilor.  Înfățișarea Sa maiestuoasă și fața Sa plăcută puteau fi 
văzute de toți din careu” (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 288).  Serva 
Domnului continuă: „Apoi, L-am văzut pe Isus conducând societatea răscumpărată la 
poarta cetății.  El a apucat poarta și a deschis-o pe balamalele ei sclipitoare și a invitat 
neamurile care au ținut adevărul să intre.  În cetate era tot ce desfată privirile.  Slavă 
bogată au contemplat ei pretutindeni.  Isus a privit apoi la sfinții Săi răscumpărați; fețele 
lor radiau de slavă și, când Și-a ațintit ochii iubitori asupra lor, El a zis, cu vocea Sa 
bogată, muzicală: ‚Văd rodul muncii sufletului Meu și sunt înviorat.  Această slavă 
bogată este a voastră, ca să vă bucurați de ea în veci.  Necazurile voastre s-au sfârșit.  Nu 
va mai fi moarte, nici tânguire, nici țipăt, nici nu vor mai fi dureri.’  Am văzut oastea 
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celor răscumpărați plecându-se, aruncându-și cununile sclipitoare la picioarele lui Isus și 
apoi, când mâna Lui iubitoare le-a ridicat, ei au atins harpele lor de aur și au umplut tot 
cerul cu muzica lor bogată și cu cântări pentru Miel.”  (Ibid., paginile 288-289)   
 
„Când morții cei credincioși vor fi înviați, când Împăratul slavei va deschide înaintea lor 
porțile cetății lui Dumnezeu și neamurile care au ținut adevărul vor intra, ce frumusețe 
și slavă vor întâmpina privirile uimite ale acelora care nu au văzut frumuseți mai mari pe 
pământ decât cele pe care le-au privit în natura degenerată după ce întreitul blestem a 
fost pe pământ.”  (Spiritual Gifts/Daruri spirituale, volumul 3, paginile 88-89)  
 
„Bucuriile și consolarea adevăratului creștin trebuie să fie și vor fi în ceruri.  Sufletele 
doritoare ale acelora care au gustat puterile lumii viitoare și s-au desfătat cu bucurii 
cerești nu vor fi satisfăcute cu lucruri de pe pământ.  Aceștia vor găsi destule lucruri de 
făcut în clipele lor libere.  Sufletele lor vor fi atrase către Dumnezeu.  Unde este 
comoara, acolo va fi inima, întreținând comuniune dulce cu Dumnezeul pe care Îl iubesc 
și căruia I se închină.  Plăcerea lor va fi în contemplarea comorii lor – Cetatea Sfântă, 
pământul făcut nou, căminul lor veșnic.  Și, în timp ce zăbovesc asupra acelor lucruri, 
care sunt mărețe, curate și sfinte, cerul va fi adus aproape și ei vor simți puterea Duhului 
Sfânt și aceasta va tinde să-i desfacă tot mai mult de lume, făcând ca mângâierea lor și 
bucuria lor principală să fie în lucrurile cerului, căminul lor drag.  Puterea atracției către 
Dumnezeu și către cer va fi atunci atât de mare, încât nimic nu va putea abate mințile 
lor de la marele obiectiv al asigurării mântuirii sufletului și al cinstirii și slăvirii lui 
Dumnezeu.”  (Early Writings/Experiențe și viziuni, paginile 112-113) 
 

 Guvernul Israelului a numit actualul Ierusalim „capitala eternă” a acelui stat.  Cât de 
eternă?  Se zice, de asemenea, despre Vatican, despre Roma, că este „cetatea eternă”.  
Cât de eternă?  Timpul Ierusalimului venit de sus se va socoti cu trilioanele de ani, va 
exista la infinit.  Și nu va avea nevoie de niciun fel de reparații, de remodelări, de 
consolidări.  Cetatea aceea are temelii tari, din pietre scumpe, așa cum sunt descrise la 
sfârșitul Bibliei.  Nu va fi zguduită de vreun cutremur, lovită de vreun ciclon sau de alte 
catastrofe, iar dacă ar fi, ea ar rezista întotdeauna.  Noul pământ va fi o lume perfectă, 
din toate punctele de vedere.  Nu însă în materialele din care este construită cetatea 
constă tăria ei, ci în faptul că „meșter și ziditor” îi „este Dumnezeu” (Evr 11,10).    
 

 Serva Domnului ne-a informat despre descoperiri pe care le-a avut în cursul unei vizite la 
New York: „Cu o anumită ocazie, aflându-mă în orașul New York, am fost chemată în 
timp de noapte să privesc clădiri care se ridicau spre cer etaj după etaj.  Aceste clădiri 
erau garantate ca sigure împotriva focului și au fost ridicate ca să-i slăvească pe 
proprietari și pe constructori.  Mai sus și tot mai sus s-au ridicat aceste clădiri și în ele s-a 
folosit cel mai costisitor material. . . .  Scena care a trecut apoi prin fața mea a fost o 
alarmă de foc.  Oamenii priveau la clădirile impunătoare, presupuse a fi rezistente la foc, 
și au zis: ‚Sunt perfect sigure.’  Dar aceste clădiri au fost consumate ca și când ar fi fost 
făcute din smoală.  Motoarele pompierilor nu au putut face nimic ca să oprească 
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distrugerea.  Pompierii nu au fost în stare să pornească motoarele.”  (Testimonies for 
the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 9, paginile 12-13) 
 

 „În vedenii de noapte, a trecut prin fața mea o scenă foarte impresionantă.  Am văzut o 
imensă minge de foc căzând asupra unor palate frumoase, producând distrugerea lor 
instantanee.  L-am auzit pe cineva zicând: ‚Noi am știut că judecățile lui Dumnezeu vin 
asupra pământului, dar nu am știut că vor veni atât de curând.’  Alții, cu glasuri pline de 
durere, au zis: ‚Ați știut!  Atunci de ce nu ne-ați spus?  Noi nu am știut.’  Am auzit din 
toate părțile rostindu-se cuvinte de reproș asemănătoare.”  (Ibid., pagina 28)    
 

 Călători spre cetatea sfântă, fiți tari, căci descoperirea ei este aproape!  Gândiți-vă 
mereu la aceste cuvinte dumnezeiești:  
 
„Tovarăș de călătorie, noi suntem încă în obscuritatea și zarva activităților pământești; 
dar în curând Mântuitorul nostru urmează să apară ca să aducă izbăvire și odihnă.  Să 
privim prin credință fericita perspectivă, așa cum este descrisă de mâna lui Dumnezeu.  
Acela care a murit pentru păcatele lumii deschide larg porțile paradisului pentru toți cei 
ce cred în El.  În curând, bătălia va fi fost purtată și biruința repurtată.  În curând, Îl vom 
vedea pe Acela în care sunt concentrate nădejdile noastre de viață veșnică.  Iar în 
prezența Sa încercările și suferințele acestei vieți vor părea ca o nimica.  Lucrurile 
dinainte ‚nu vor mai fi amintite, nici nu vor mai veni în minte.’  ‚Să nu vă părăsiți dar 
încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire!  Căci aveți nevoie de răbdare, 
ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit.  Încă 
puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi.’  ‚Dar Israel va fi 
mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică.  Voi nu veți fi nici rușinați, nici înfruntați, în 
veci’ (Isa 65,17; Evr 10,35-37; Isa 45,17).”  (Prophets and Kings/Profeți și regi, paginile 
731-732)     
 

 După citatul acesta încântător, care include trei texte superbe, auziți mai departe un 
îndemn binecuvântat, cu care cred că este bine să încheiem această meditație spirituală:  
 
„Priviți în sus, priviți în sus, iar credința voastră să crească mereu.  Această credință să vă 
călăuzească pe calea cea îngustă care conduce prin porțile cetății în marele dincolo, 
vastul, nețărmuritul viitor de slavă, care este pentru cei răscumpărați.”  (Ibid., pagina 
732).  Amin!                                                

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 585: „Frumos e-al păcii sfânt sălaş”  

Cântarea de închidere, 254: „Pe veci cu Dumnezeu!”  
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„CETATEA CARE ARE TEMELII TARI” (II)  

 Unul dintre psalmii lui David, un psalm scurt, de numai 9 versete, și anume Psalmul 122, 
a devenit cântecul exuberant al evreilor în legătură cu capitala lor iubită.  E bine să-l 
avem acum în fața ochilor în întregime:                                                                                                                        
 
- Versetul 1: „Mă bucur când mi se zice: ‚Haidem la casa Domnului!’”                                                    
 
- Versetul 2: „Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime!”                                                           
 
- Versetul 3: „Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată!”                                  
 
- Versetul 4: „Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să 
laude numele Domnului.”                                                                                                                                  
 
- Versetul 5: „Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie 
ale casei lui David.”                                                                                                                                  
 
- Versetul 6: „Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului!  Cei ce te iubesc să se bucure de 
odihnă.”                                                                                                                                                                
 
- Versetul 7: „Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești!”                                 
 
- Versetul 8: „Din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău.”                                    
 
- Versetul 9: „Din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea 
ta.” 
 

 În psalmul acesta, numele „Ierusalim” este folosit de trei ori: în versetele 2, 3 și 6.  În 
versetul 2, cântărețul iubit al lui Israel, și în urma lui oricine rostește aceste cuvinte, 
prezintă Ierusalimul ca o țintă: acolo ajung, acolo mă opresc, acolo stau, acolo mă 
odihnesc, acolo mă bucur.  Odată ajuns acolo, călătorul contemplă orașul.  Astfel, 
versetul 3 este exprimarea unei admirații față de Ierusalim, că este „zidit ca o cetate 
făcută dintr-o bucată”: solid, bine închegat, voluminos, frumos, nu o cârpeală, nu opera 
unui amator stângaci și neglijent.  Versetul 6 este un dublu apel: oamenii să se roage 
pentru pacea Ierusalimului și cei ce îl iubesc să se bucure de odihnă.   
 

 După o anumită sursă, numele „Ierusalim” apare în Biblie de 806 ori, din care de 660 de 
ori în Vechiul Testament și de 146 de ori în Noul Testament.   Astfel, Ierusalimul este 
orașul cel mai mult menționat în Biblie și cel mai mult amintit în literatura lumii.  Trebuie 
spus că Ierusalimul viitorului va fi singurul oraș existent pentru veșnicie, în timp ce toate 
celelalte au dispărut în foc, în cenușă, în masa pământului nou creat.   
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 Ați reținut de câte ori apare numele „Ierusalim” în Biblie.  Acum trebuie precizat că, din 
cele 806 ori, 801 mențiuni sunt despre Ierusalimul pământesc și 5 despre Ierusalimul 
ceresc.  Singurul text în care cele două Ierusalim-uri sunt puse față în față este acela din 
Galateni 4,25.26.  Iată-le în continuare pe toate cinci în care este amintit noul Ierusalim,  
în ordinea în care apar în Biblie:                                                                                                              
 
- Galateni 4,26: „Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră.”                                    
 
- Evrei 12,22: „Ci v-ați apropiat de Muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, 
Ierusalimul ceresc . . .”.                                                                                                                                       
 
- Apocalipsa 3,12: „Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului Meu și 
nu va mai ieși afară din el.  Voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu și numele cetății 
Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, 
și numele Meu cel nou.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
- Apocalipsa 21,2: „Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, 
noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.”                                                                   
 
- Apocalipsa 21,10: „Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt.  Și mi-a arătat 
cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu.”   
 

 Reținem din aceste cinci versete că există un Ierusalim sus, care este nou și care se va 
coborî pe pământ.  Iată cele două Ierusalim-uri, așa cum le pune apostolul Pavel în 
contrast în Galateni 4,25.26: „Căci Agar este Muntele Sinai din Arabia și răspunde 
Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi.  Dar Ierusalimul cel de 
sus este slobod și el este mama noastră.”  Ierusalimul de acum, cu o istorie zbuciumată, 
care este în robie; Ierusalimul cel de sus, care este slobod și care este mama noastră.  
Ne vom ocupa mai departe în predica aceasta numai de Ierusalimul cel de sus, pe baza 
informațiilor pe care le găsim despre el în Biblie și în Spiritul Profetic.   
 

 Revenind la Psalmul 122, aș atrage atenția într-un mod deosebit asupra versetelor 2, 3, 
6, și 7: „Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime!  Ierusalime, tu ești zidit ca o 
cetate făcută dintr-o bucată. . . .  Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului!  Cei ce te iubesc 
să se bucure de odihnă.  Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale 
domnești!”  Să reținem și să aplicăm la Ierusalimul de sus unele idei din acest text:                     
 
- „Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime!”  Gândiți-vă la acele 12 porți de 
mărgăritare diferite, la care vor ajunge mântuiții Domnului.                                                                                  
 
- „Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată!”  Dintr-o bucată, un cub 
colosal, care, dacă ar fi acum pe pământ, s-ar vedea de departe din cosmos.  Ca un corn 
terestru strălucitor, simbol al pământului înnoit, emblemă a puterii divine.  Uitați turnul 
Eifel, turnuri de televiziune, piramide, stația cosmică!  Ele pălesc în fața monumentului 
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înțelepciunii și atotputerniciei Dumnezeului nostru veșnic.  Avioanele mari de pasageri 
zboară la înălțimea de aproape 12.000 de metri, de 1,36 de ori vârful Everest din Munții 
Himalaia, înalt de 8.848 de metri.   Stația cosmică internațională se află la circa 400 de 
kilometri deasupra pământului, adică la o înălțime de circa 45 de Everest-uri.  Dar 
cetatea sfântă?  Se va înălța de cinci ori pe atât, până la altitudinea de 2.000 de kilometri 
deasupra pământului, aproximativ cât 226 de Everest-uri!!!   Și cei ce s-au oprit în 
câmpia Șinear voiau să zidească „o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul” (Gen 
11,4)?  Teribilă glumă!                                                                            
 
- „Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului!”  Nu este nevoie de astfel de rugăciuni pentru 
cetatea sfântă care coboară din cer pe pământ, ea este pentru totdeauna orașul păcii, 
cum îi este și numele, nu un oximoron de data aceasta, ci în mod justificat.  Singurul 
„atac” împotriva cetății divine va fi al nelegiuiților înviați la a doua înviere, conduși de 
Satana, dar un atac anemic, formal, respins și anihilat pentru veșnicie.                                                                        
 
- „Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă.”  Este exact ce le oferă Mântuitorul celor 
răscumpărați.  El a zis: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da 
odihnă” (Mat 11,28).  Odihnă pe care nu a putut să o dea nimeni altcineva, nici măcar 
Iosua, cuceritorul Canaanului: „Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi 
Dumnezeu după aceea de o altă zi.  Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat (corect 
sabbatismos, ‚odihnă de Sabat’, nu ‚ca cea de Sabat’) pentru poporul lui Dumnezeu” (Evr 
4,8.9).  Aceasta este odihna mântuirii, oferită de Hristos acum și devenită totală, eternă, 
pe noul pământ, în cetatea sfântă.  Cei ce iubesc cetatea aceea se vor bucura de odihna 
oferită de Hristos, acum și în veci.                                     
 
- „Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești!”  Așa va fi cu 
adevărat în „cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu” (Evr 
11,10).          
 

 Trebuie să mărturisesc o slăbiciune cu care am crescut: mi-au plăcut întotdeauna 
orașele mari, adică să văd clădiri imense, cu arhitectură impresionantă, străzi largi și 
bine pavate, cu trotuare curate și umblate de mulți pietoni, parcuri bine îngrijite.  Dar 
viața ideală în prezent nu este în astfel de condiții, ci departe de asemenea centre de 
stricăciune, de care eu nu știam nimic.  Dumnezeu îmi va satisface preferința aceasta 
ducându-mă în orașul de dimensiuni cosmice, în care va locui neprihănirea, pregătit 
pentru cei blânzi, răscumpărați prin harul Său. 
 

 Am vizitat de două ori orașul Guatemala City din Guatemala, pentru evanghelizări.  
Prima casă de rugăciune în care am predicat are un gard înalt de metal și porți zăvorâte; 
la fel de blindate sunt ușile și ferestrele acelei case a Domnului.  Locuințele particulare 
sunt asigurate cu bare groase metalice la uși și ferestre, dovadă că banditismul și jafurile 
sunt la ordinea zilei.   
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 Orașul coborât pe pământ, văzut de Ioan în viziune, este opera exclusivă a lui 
Dumnezeu.  Dacă cercetăm Sfintele Scripturi cu atenție, vom constata că, la început, pe 
pământ nu a existat niciun oraș, niciun sat, nicio casă.  Deci, nicio cetate.  Primul care a 
zidit o cetate a fost nelegiuitul Cain (vezi Geneza 4,17).  Astfel, prima cetate pe pământ a 
fost o invenție omenească, făcută de primul criminal.  Mai târziu, oamenii au vrut să 
extindă urbanizarea la dimensiuni cosmice: „Haidem!  Să ne zidim o cetate și un turn al 
cărui vârf să atingă cerul” (11,4).  Dumnezeu a distrus șantierul acela organizat de 
oameni semeți și idolatri.  Dar cetatea sfântă, dacă cifra dată în Apocalipsa 21,16 se 
referă doar la o latură, chiar va atinge cerul: 2.000 de kilometri în sus!!! 
 

 În timp ce Ierusalimul etern va fi, într-adevăr, orașul păcii adevărate (nicio explozie de 
bombă, nicio încăierare, niciun scandal, nicio cucerire, nicio incendiere, nicio demolare), 
orașele actuale sunt centre de vicii, de violență și idolatrie, nu altfel de cum au vrut 
postdeluvienii să facă la Babel.  Peste jumătate din populația lumii trăiește în orașe, iar 
unele sunt locuri unde se comit cele mai odioase crime.  Lucrul acesta a fost constatat și 
profetizat: „Vine curând și în mod sigur o vinovăție aproape universală asupra 
locuitorilor orașelor, din cauza creșterii continue a răutății neîndurătoare.  Corupția care 
predomină este dincolo de capacitatea unei pene omenești de a descrie.  Fiecare zi 
scoate la iveală noi cazuri de vrajbă, corupție și înșelăciune; fiecare zi aduce raportul ei 
deprimant de violență și nelegiuire, de indiferență față de suferința omenească, de 
distrugere brutală, diabolică, de viață umană.  Fiecare zi aduce mărturie de creștere în 
boli mintale, crime și sinucideri.”  (Prophets and Kings/Profeți și regi, pagina 275)   
 
„O, dacă oamenii lui Dumnezeu ar avea o idee despre distrugerea iminentă a mii de 
orașe, acum aproape dedate la idolatrie” (Review and Herald din 10 septembrie 1903, 
citat în Evangelism/Evanghelizare, pagina 29).  
 
„Când mă gândesc la condițiile din orașele care sunt în mod atât de vizibil sub puterea 
lui Satana, îmi pun întrebarea: ‚Care va fi sfârșitul acestor lucruri?’  Răutatea din multe 
orașe este în creștere.  Crima și nelegiuirea sunt la lucru peste tot.  Noi genuri de 
idolatrie sunt mereu introduse în societate.  În fiecare națiune, mințile oamenilor sunt 
îndreptate spre născocirea de lucruri noi.  Semeția în faptă și confuzia mintală sunt 
pretutindeni în creștere.  În mod sigur, orașele pământului ajung ca Sodoma și Gomora.”  
(Ibid., paginile 29-30)   
  
Cum va fi cetatea sfântă?   Patriarhii așteptau cu dor „cetatea care are temelii tari, al 
cărei meșter și ziditor este Dumnezeu” (Evr 11,10).  Ea este răspunsul divin față de 
urâciunile și atrocitățile care abundă în orașele actuale, este oferirea unui contrast 
izbitor și total față de ce înseamnă pentru noi acum viață urbană.  Cei răscumpărați vor 
locui în absolută siguranță pe pământul făcut nou, iar Ierusalimul imens va fi, cu 
adevărat, „orașul păcii”.   
 

 A fost un timp când, în România, existau noțiunea și regimul de „orașe închise”.  Nu cu 
gard sau zid impenetrabile, ci închise pentru noi locuitori.  Trebuia să ai buletin de acel 
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oraș, mai întâi în capitală, apoi în orice oraș mare.  Nu erai primit să locuiești în el fără 
mutație legală acolo, iar aceasta se obținea foarte greu.  Am locuit, timp de 11 ani, în 
două orașe de provincie și apoi în capitală, pentru că am fost mutat cu slujba acolo, dar 
fără să fi primit intrarea mult trebuincioasă.  Locuiam „ilegal” și aveam dezavantaje: 
puteam fi amendat oricând și eram lipsit de unele drepturi în ce privește aprovizionarea 
cu alimente.  Era aproape ca și viza de imigrare într-o țară.  De ce?  Pentru ca statul să 
facă față aprovizionării cu hrană, apă, curent și alte necesități, dar și pentru un control 
eficient al populației.   
 

 Să-mi fie cu iertare, dar nici intrarea în Ierusalimul ceresc nu se face fără aprobare.  Nu 
se face fără mutare oficială, legală.  Nu oricine poate locui în Ierusalim.  Nimeni nu poate 
locui acolo în mod ilegal.  Cum așa, este un oraș închis?  Nu, ci este deschis pentru 
oricine, dar nu oricine va intra în el, ci „numai cei scriși în cartea vieții Mielului” (Apoc 
21,27).  Numai că această înscriere depinde de fiecare dintre noi, de aceea putem spune 
că cetatea sfântă este deschisă pentru oricine.  Încă.  Pot locui acolo toți cei care, ca și 
Enoh, umblă cu Dumnezeu.  Despre el stă scris: „Prin credință a fost mutat Enoh de pe 
pământ, ca să nu vadă moartea,  Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase.  
Căci, înaintea de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu” (Evr 11,5).   
 

 E clar?  Dumnezeu îi mută pe oameni în cetatea Sa și atunci ei au tot dreptul să locuiască 
acolo: „Noi toți am intrat (în cetate) și simțeam că avem tot dreptul la acea cetate” 
(Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 17).  Am îngrijit-o pe nepoțica noastră Aria, 
născută de fiica noastră Gertrud, chiar de la naștere.  Câteva zile pe săptămână fiind cu 
noi, ea s-a simțit întotdeauna la noi ca la ea acasă.  Umbla prin toate camerele, 
cotrobăia toate dulapurile, mânuia orice.  Nu se gândea că e la bunici și nu la părinți.  
Era acasă și ne bucuram de simțămintele ei fericite. 
 

 Zice sora White: „Am fost dusă apoi într-o lume care avea șapte luni.  Acolo l-am văzut 
pe bunul Enoh din vechime, care fusese mutat. . . .  L-am întrebat dacă acesta era locul 
unde a fost dus de pe pământ.  El a zis: ‚Nu; cetatea este căminul meu și am venit ca să 
vizitez locul acesta.’  El umbla pe acolo ca la el acasă” (Early Writings/Experiențe și 
viziuni, pagina 40).  Putem înțelege de aici că locuitorii capitalei universului vor avea 
privilegiul să viziteze diferite locuri din univers; dar cetatea va fi căminul lor.  Vedem că 
cetatea există de mai multă vreme, nu știm de când.  Isus S-a dus acolo ca să mai facă 
unele pregătiri.  Nu știm ce fel de pregătiri, dar vom afla.  E mult de discutat cu 
Mântuitorul, cu îngerii, cu locuitori ai altor zone ale universului.  Viața viitoare nu este 
plictisitoare și vom avea alte minți, alte capacități fizice și intelectuale.       
 

 Așa cum am mai amintit, cetatea cerească a fost așteptată de patriarhi; astfel, despre 
Avraam citim că „el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este 
Dumnezeu” (Evr 11,10).  Și noi o așteptăm: „Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci 
suntem în căutarea celei viitoare” (13,14).  Așteptarea aceasta nu este zadarnică: „Dar 
doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească.  De aceea, lui Dumnezeu nu-I este 
rușine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate” (11,16).   
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 Iată cum este numită în Biblie cetatea măreață pe care o așteptăm:                                                                                                                                                                       

- „o cetate” (Evr 11,16);                                                                                                                                               
- „o cetate tare” (Isa 26,1);                                                                                                                   
- „cetatea” (Apoc 21,23);                                                                                                                                
- cetatea „viitoare” (Evr 13,14);                                                                                                                       
- „cetatea care are temelii tari” (11,10);                                                                                              
- „cetatea Dumnezeului celui viu” (12,22);                                                                                          
- „cetatea sfântă” (Apoc 21,2);                                                                                                                     
- „cetatea preaiubită” (20,9);                                                                                                            
- „cortul lui Dumnezeu cu oamenii” (21,3);                                                                                                                         
- „casa Tatălui Meu” (Ioan 14,2);                                                                                                                                
- „Ierusalimul” (Apoc 21,10);                                                                                                                                      
- „Noul Ierusalim” (3,12);                                                                                                                                 
- „Ierusalimul ceresc” (Evr 12,22);                                                                                                                 
- „Ierusalimul cel de sus” (Gal 4,26).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Cum va ajunge cetatea aceea pe pământ?  Iată cum se vorbește despre această 
deplasare în ultima carte a Bibliei:                                                                                                                                                      

- „are să se pogoare din cer, de la Dumnezeul Meu” (3,12);                                                                                                                      
- „coborându-se din cer de la Dumnezeu” (21,2);                                                                                       
- „se pogora din cer de la Dumnezeu” (21,10).   

 La sfârșitul mileniului amintit în capitolul al 20-lea din Apocalipsa, cetatea sfântă este 
adusă pe pământ, amplasată pe șesul rezultat din despicarea în toate părțile a Muntelui 
Măslinilor.  Apoi are loc învierea a doua: „Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va 
fi dezlegat și va ieși din temnița lui, ca să înșele neamurile, care sunt în cele patru colțuri 
ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război.  Numărul lor va fi ca 
nisipul mării.  Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea 
preaiubită.  Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit” (Apoc 20,7-9).   
 

 Pământul va fi pustiu, plin de oase și de ruine, o expoziție clară a rezultatelor păcatului și 
a acțiunilor diavolului, care a făcut război în cer și pe pământ.  Aici vine cetatea sfântă.  
În afara ei este un peisaj dezgustător.  Ce contrast!  Contrastul între lucrările lui 
Dumnezeu și lucrările Celui Rău, între lumină și întuneric, între adevăr și minciună.  După 
1.000 de ani de meditație, Satana este tot Satana: el îi organizează pe nelegiuiții înviați, 
al căror număr este „ca nisipul mării”, ca să cucerească cetatea lui Dumnezeu.  Sfinții au 
cucerit-o prin credință, nelegiuiții vor să o cucerească prin război, dar vor pieri.  Toți 
oamenii vor vedea cetatea sfântă: unii din interior, alții din afară!   
 

 În tot timpul cât „pământul, cu tot ce este pe el, va arde” (2 Pet 3,10), când planeta va fi 
un iaz de foc (vezi Apocalipsa 20,14.15; 21,8), un glob incandescent, pentru arderea 
răului și a răilor, așa cum în timpul potopului a fost un glob de apă, cetatea sfântă va fi 
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aici.  Foc de jur împrejur, pe care sfinții îl vor vedea, dar ei vor fi în perfectă siguranță în 
cetate.  Nimicirea va fi însă rapidă.  Vedeți că nu există un foc la nesfârșit?  Ce fericire ar 
fi atunci să fii închis într-o cetate, oricât de minunată ar fi ea?!  În urma nimicirii răului, 
pământul va înflori ca niciodată.  Va fi o nouă creațiune, de relief, plante și animale, care 
va fi văzută de cei mântuiți.  Ei vor fi martori la sfârșitul răului și la începutul binelui 
perfect și etern.   
 

 Cei ce-L iubesc pe Dumnezeu să fie siguri de mărturia următoare: „Ne îndreptăm spre 
casă.  Acela care ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi ne-a construit o cetate.  
Noul Ierusalim este locul nostru de odihnă.  Nu va exista tristețe în cetatea lui 
Dumnezeu.  Nicio jelanie de durere, nicio plângere din cauza unor nădejdi spulberate și 
sentimente îngropate nu vor mai fi vreodată auzite.  În curând, hainele întristării vor fi 
schimbate în veșmântul de nuntă.  În curând, vom vedea încoronarea Împăratului 
nostru.  Aceia a căror viață a fost ascunsă cu Hristos, aceia care pe acest pământ s-au 
luptat lupta cea bună a credinței vor străluci cu slava Răscumpărătorului în împărăția lui 
Dumnezeu.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 9, 
pagina 287)  
 

 Serva Domnului a văzut cetatea aceea în viziune, ca și Ioan, dar nu a putut da o 
descriere, iar atunci când a fost rugată să o facă, a zis: „Cunosc ceva despre slava vieții 
viitoare.  Odată, o soră mi-a scris și a întrebat dacă aș putea să-i spun ceva despre 
cetatea Dumnezeului nostru, dincolo de ce avem în Cuvânt.  M-a întrebat dacă n-aș 
putea desena ceva din planurile ei.  I-am scris că aș avea să-i spun: ‚Scoate-ți 
încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.’  ‚Nu’, am zis 
eu, ‚nu poți zugrăvi, nu-ți poți imagina și limba de martir nu se poate apuca să dea vreo 
descriere a slavei vieții viitoare; dar îți voi spune ce poți face: poți ‚alerga spre țintă, 
pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.’  Poți muri față de eu; 
poți căuta să crești până la desăvârșirea caracterului creștin în Hristos Isus.’  Aceea este 
lucrarea noastră; însă, când oamenii se apucă să se amestece în Cuvântul lui Dumnezeu, 
eu vreau să le spun să ia mâinile jos, pentru că nu știu ce fac.”  (Manuscrisul 13 din 1888, 
publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a șaptea, volumul 7, pagina 920) 
 

 Ce înțelegem de aici?  Niciun studiu, nicio preocupare, niciun interes pentru cetatea 
eternă?  Nu așa zice mărturia, ci ea avertizează împotriva speculațiilor.  Dar știm bine 
cuvintele lui Moise din Deuteronom 29,29: „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, 
Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe 
vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.”  Trei gânduri de bază desprindem 
din acest verset:                                                                                                                                                     
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(01) Există lucruri ascunse, care sunt ale lui Dumnezeu: evitați-le cu o teamă 
respectuoasă, sfântă!                                                                                                                                                  
 
(02) Există lucruri descoperite, care sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie: 
studiați-le cu râvnă și pasiune!                                                                                             

(03) Scopul punerii la dispoziție a lucrurilor descoperite nu este pentru simplă teorie 
sau pentru satisfacerea curiozității, ci pentru viața noastră de zi cu zi: împliniți-le!   

 În Biblie sunt lucruri ascunse și lucruri descoperite.  Le credem pe primele, ne ocupăm 
de celelalte.  Nu le inversăm, nu le încurcăm.  Le respectăm.  Aici ne ocupăm numai cu 
„lucrurile descoperite” și evităm cu hotărâre orice speculații.  Dar nu le neglijăm, ci le 
studiem, pentru edificarea noastră intelectuală și spirituală, pentru întărirea credinței și 
a nădejdii, pentru delectare sufletească.  Și e normal să fie așa; trebuie să ne interesăm 
de ce ne așteaptă, pentru că „cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca 
Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.  El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face 
asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate 
lucrurile” (Filip 3,20.21).   
 

 Îngerul care vorbea cu Ioan i-a dat unele explicații cu privire la Noul Ierusalim și Ioan 
însuși a notat unele date, la care mă voi referi în continuare.  Acolo se află scaunul de 
domnie al lui Dumnezeu și al Mielului (Apoc 21,3; 22,1.3).  Din scaunul de domnie iese 
„un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul” (22,1).  „În mijlocul pieții cetății și pe cele 
două maluri ale râului, era pomul vieții, rodind douăsprezece feluri de rod și dând rod în 
fiecare lună; și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor” (22,2).  Râul vieții, 
pomul vieții.  Belșug de viață, viață eternă, dar acolo este Domnul cel minunat care este 
„calea, adevărul și viața”, izvor de viață eternă și fericită.     
 

 Cetatea nu este iluminată de soare sau de lună, nici de lumină artificială, ci „o luminează 
slava lui Dumnezeu și făclia ei este Mielul” (21,23; vezi și 22,5).  În cetate nu există un 
templu, „pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca și Mielul, sunt templul ei” 
(21,22).  Unde este sanctuarul ceresc?  Și-a îndeplinit rolul, pentru că planul de mântuire 
a fost realizat până la sfârșit; nu putem ști ce este cu el după aceea.   
 

 Străzile cetății sunt „de aur curat, ca sticla străvezie” (Apoc 21,21).  Aur transparent?  
Așa ceva nu există acum pe pământ, este ceva nou, de origine cerească.  Sau perfect 
pur, de cele mai multe carate.  Cetatea are douăsprezece porți, pe care sunt scrise cele 
douăsprezece nume ale semințiilor lui Israel (21,12), și la fiecare poartă Ioan a văzut câte 
un înger.  Fiecare poartă este făcută dintr-un mărgăritar sau perlă (21,21).  În jurul 
cetății există un zid mare: „Era înconjurată cu un zid mare și înalt” (21,12).  Nici cea mai 
înzestrată imaginație nu poate cuprinde astfel de detalii și minunății: „Lucruri pe care 
ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt 
lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Cor 2,9).  
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 Zidul cetății are douăsprezece temelii, pe care sunt scrise „cele douăsprezece nume ale 
celor doisprezece apostoli ai Mielului” (Apoc 21,14).  Și Iuda ar fi putut avea numele lui 
pe o temelie, dar a pierdut acest privilegiu.  Al cui nume va fi însă, al lui Matia sau al lui 
Pavel?  Rămâne de văzut.  Fiecare temelie este împodobită cu o piatră prețioasă și 
anume: iaspis, safir, halchedon, smaragd, sardonix, sardiu, hrisolit, beril, topaz, 
hrisopraz, iacint, ametist (vezi versetele 19 și 20).  Le-ați reținut?  Acestea au culori 
diferite, cum se poate vedea în unele muzee, dar cunoaștem aceste pietre așa cum le-a 
descris Ioan.  Cu ochi omenești obosiți.  O fi ceva și mai scump, și mai frumos, și mai 
strălucitor?  Nu e imposibil!   
 

 Va fi zi permanentă, pentru că nu poate fi noapte acolo unde este tronul lui Dumnezeu 
(21,25; 22,5).  Cetatea va fi luminată de slava lui Dumnezeu și a Mielului (21,23), o 
lumină glorioasă: „Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie 
ca cristalul” (21,11).  Toate bogățiile, comorile, valorile acestei lumi pălesc în comparație 
cu aceste lucrări glorioase ale lui Dumnezeu.    
 

 Mântuiții văd cetatea cu 1.000 de ani înainte ca aceasta să coboare pe pământ.  O văd 
atunci când ajung în cer, pentru că nimic nu le va fi ascuns.  Și vor fi primiți cu onoarea 
pe care numai Dumnezeu o poate arăta: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de 
moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii!”  (Mat 25,34).  Un 
frate din Comunitatea Kingman, Arizona, a suferit o operație abdominală dificilă.  L-am 
vizitat la spital și mi-a arătat tăietura și cusătura.  Eu i-am spus: „Frate dragă, dumneata 
ai avut curaj; eu nu aș fi trecut prin această măcelărie, ci aș fi mers la culcare.”  
Răspunsul lui a fost: „Pastore, nu e ușor să mori.  Înainte de aplicarea anesteziei însă, eu 
m-am rugat așa: ‚Doamne, fă ca, dacă nu mă mai trezesc din anestezie, când voi fi înviat 
să văd venirea Mântuitorului; să nu văd cetatea, pentru că aceea este învierea a doua!’” 
 

 Corurile noastre au cântat cândva cu mult entuziasm și armonie sacră:                                           
 
„Ierusalim, oraș ceresc,                                                                                                                                         
ce dulce nume ai!                                                                                                                                                                  
O, cât aș voi să locuiesc                                                                                                                                                                                                                                                      
la tine, o, sfinte, mărețe rai!                                                                                                                          
O, scump cămin dumnezeiesc!                                                                                                                         

Ta tine-oi fi primit,                                                                                                                                     
unde-i serviciul cel ceresc!                                                                                                                                 
E Sabat nesfârșit, Eden frumos,                                                                                                                                                      
unde nicicum nu e suspin, dureri.                                                                                                                     

La tine tind să vin acum,                                                                                                                             
prin strâmtele cărări.                                                                                                                                                
Pe timp de-ntunecimi,                                                                                                                                                                                                                                                       
spre tine mereu tind,                                                                                                                              
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Ierusalim, Ierusalim!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Pe veci îmi ești în gând!                                                                                                                                    

Azi de nimic nu mă-nspăimânt,                                                                                                                                                                                            
nici de mormântul greu!                                                                                                                           
Că-n depărtări, Canaan cel sfânt,                                                                                                                       
îl văd privind mereu!                                                                                                                              
Ierusalim, oraș ceresc,                                                                                                                                     
la tine-aș vrea să vin.                                                                                                                                      

O, cât aș voi să locuiesc,                                                                                                                                          
la tine, la tine,                                                                                                                                                 
în sfântul sălaș divin.                                                                                                                                            
O, sfânt oraș,                                                                                                                                                                             
Ierusalim, Ierusalim!                                                                                                                                          
Ah, ce frumos și dulce nume ai!  Amin!”                                                                                                 

(Cântarea numărul 350 din Imnuri creștine, ediție veche)         

 Am cercetat și am expus acum referințele cuprinse în Biblie despre cetatea sfântă, care 
se va coborî din cer pe pământ.  Pentru informare, zidire sufletească și încurajare.  
Pentru întărirea credinței și pentru a ne gândi „la lucrurile de sus, nu la cele de pe 
pământ” (Col 3,2).  Adică mai mult acolo.  Dar cunoștința noastră rămâne sărăcăcioasă: 
„Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față” (1 
Cor 13,12).  Adică nu prin credință, nu pe pagini de Scriptură, ci aevea.  Realmente.  Ce 
minunat!  Haideți acolo, frați și surori în Domnul nostru Isus Hristos!  Amin!  

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere,  555: „Vreau să cânt azi un imn”  

Cântarea de închidere, 563: „O, ce ţară minunată!”   
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CE PRIMIRE! 

 Ca rezultat al războiului din cer, descris în Apocalipsa 12,7-9, între balaur și o treime din 
îngeri de partea lui, și Mihail cu celelalte două treimi, răzvrătiții au fost expulzati pe 
pământ.  Cerul a pierdut o mare parte dintre creaturile inteligente superioare, care 
slujeau în jurul tronului lui Dumnezeu.  O pierdere uriașă și regretabilă.  Putem fi siguri 
că pentru Creator aceasta a cauzat o durere teribilă.  S-ar pune întrebarea dacă 
Dumnezeu îl iubește pe Satana; care ar fi răspunsul potrivit?  Cred că acesta: l-a iubit 
destul, până la capăt, până la extrem, dar el a respins iubirea aceea.  Acum se poate 
spune cu siguranță că lui Dumnezeu Îi pare rău de el, dar nu poate schimba nimic.  El nu 
a făcut nicio greșală; dacă ar fi creat din nou, tot așa ar fi făcut: ființe raționale, cu 
libertate de a-I sluji sau nu.  Era costul acestui principiu dumnezeiesc care nu poate fi în 
niciun caz abandonat. 
 

 Ființele acestea eliminate din cer datorită propriei lor alegeri rele au cunoscut iubirea lui 
Dumnezeu în toată profunzimea ei.  Pentru ele nu se mai putea și nu se mai poate face 
nimic, ci vor pieri pe veci.  Universul trebuie să fie curățat de păcat și de păcătoși.  Dar va 
rămâne Dumnezeu în pierdere?  Numeric nu, pentru că planul de mântuire a salvat o 
gloată colosală de pământeni, care vor moșteni împărăția Sa.  Aceasta este o mare 
mângâiere.  Așa ne spune Inspirația divină pentru zilele din urmă:    
 
„Aceia care umblă așa cum a umblat Hristos, care sunt răbdători, nobili, amabili, blânzi și 
smeriți cu inima, aceia care conlucrează cu Hristos și poartă poverile Lui, care tânjesc 
după suflete așa cum a tânjit El după ele, aceștia vor intra în bucuria Stăpânului lor.  Ei 
vor vedea, împreună cu Hristos, rodul muncii sufletului Lui și se vor înviora.  Cerul va 
triumfa, pentru că locurile rămase vacante în cer prin căderea lui Satana și a îngerilor lui 
vor fi ocupate de răscumpărații Domnului.”  (Review and Herald din 29 mai 1900, 
cuprins în volumul 4 al colecției de 6 volume, pagina 186) 
 

 Ați reținut?  „Locurile rămase vacante în cer prin căderea lui Satana și a îngerilor lui vor 
fi ocupate de răscumpărații Domnului.”  Putem fi printre ei; de ce nu?  Cerul ne stă la 
dispoziție cu toate posibilitățile necesare pentru o asemenea perspectivă.   
 

 La intrarea locuințelor din Statele Unite se pune, de obicei, un mic preș, un ștergar, pe 
care este scris: „Friends Welcome”, adică „Prietenii sunt bineveniți”.  Sună ciudat, 
părtinitor, egoist?  Numai prietenii sunt bineveniți?  Hristos a făcut o chemare absolut 
generală: „Veniți la Mine, toți cei trudiți  și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Mat 
11,28).  Toți cei trudiți și împovărați, fără excepție.  E riscant?  Pot veni tot felul de 
oameni, adică buni, răi, stricați, periculoși?  Nu are importanță, pentru că Hristos a 
făgăduit: „Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine și pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni 
afară” (Ioan 6,37).  Deci, omul este trudit, împovărat de păcat, și așa vine la Mântuitorul; 
făgăduința este că nu va fi izgonit afară.  Invitația la nuntă a fost făcută pentru toți: 
„Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia 
ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți” (Mat 22,10).   
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 Apostolul Pavel a notat că Dumnezeu a venit în întâmpinarea noastră când nimeni nu se 
aștepta: „Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin 
moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți 
prin viața Lui” (Rom 5,10).  Eram vrăjmași ai lui Dumnezeu, dar am fost împăcați cu El.  
Vrăjmașii au devenit prieteni și ajung mântuiți prin viața lui Hristos.  Ar fi interesant dacă 
lozinca de la ușile americane s-ar prescurta, de la două cuvinte, la unu: „Welcome”, 
adică „Bun venit”; în general, nu numai pentru prieteni, ci pentru oricine.  Dumnezeiește 
ar fi: „Chiar dușmanii sunt bineveniți”.  Primiți-i și faceți din ei prieteni, prieteni pentru 
împărăția lui Dumnezeu. 
 

 Cei ce au răspuns la chemarea răscumpărătoare a Domnului Isus, „veniți la Mine și Eu vă 
voi da odihnă”, vor avea privilegiul de a auzi un alt cuvânt de bun venit: „Veniți, 
binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la 
întemeierea lumii” (Mat 25,34).  Un cuvânt de bun venit dumnezeiesc care se va rosti în 
curând, când Hristos Se va arăta în slavă pentru a-i duce în locașurile de sus pe cei ce     
L-au primit și au acceptat mântuirea Sa.   
 

 Înainte de a ne ocupa pe larg de primirea celor răscumpărați în împărăția cerurilor, să 
vedem cum a fost primit Mântuitorul când a venit pe pământ.  Urma să Se nască dintr-o 
fecioară (vezi Isaia 7,14).  Deci, într-un mod unic, supranatural: din Adam și Eva, 
Sămânța lor, din Avraam și Sara, Sămânța lor, din David și Bat-Șeba, Sămânța lor, dar nu 
dintr-un tată direct, ci dintr-o fecioară descendentă a celor numiți acum, asupra căreia a 
acționat în mod biologic puterea divină: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea 
Celui Preaînalt te va umbri.  De aceea, Sfântul care Se va naște din tine va fi chemat Fiul 
lui Dumnezeu” (Luca 1,35).  Și S-a născut la timpul stabilit, spre sfârșitul celor 70 de 
săptămâni proorocite în Daniel 9,24-27.  Și S-a născut exact în locul hotărât de Cer și 
specificat în profeția din Mica 5,2, în Betleemul din Iuda, cetatea lui David, al cărui 
descendent era.   
 

 Cum L-au primit oamenii?  Mai întâi, cum ar fi trebuit să-L primească?  Era Împăratul 
universului, Creatorul, Dumnezeu adevărat, venind pe o planetă minusculă, degenerată; 
venind ca să aducă viață veșnică unui neam sortit pieirii prin propria sa alegere.  Ar fi 
trebuit să fie bucurie generală.  Cei luminați ai neamului ales trebuia să aștepte cu 
sufletul la gură, la împlinirea timpului profetic și în locul prea bine știut.  Betleemul 
trebuia să fie renovat, înfrumusețat, pavoazat, și muzică pregătită pentru ziua nașterii 
Lui.  Ne amintim cum a întâmpinat Dumnezeu prima zi de viață a lui Lucifer:                                           
„. . . timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut” (Ezec 
28,13).  A fost întâmpinată așa nașterea Salvatorului omenirii?  
 

 Nu știau?  Evanghelistul ne spune că, atunci când Irod i-a întrebat „pe toți preoții cei mai 
de seamă și pe cărturarii norodului . . . unde trebuia să Se nască Hristosul”, ei au răspuns 
fără șovăire: „În Betleemul din Iudea, căci iată ce a fost scris prin proorocul: ‚Și tu, 
Betleeme, țara lui Iuda, . . . din tine va ieși o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului 
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Meu Israel’” (Mat 2,4-6).  Proorocia făcuse și această precizare: „. . . și a cărui obârșie se 
suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei” (Mica 5,2).  
 

 Conducătorii iudei nu erau ignoranți, lor nu le lipsea informația.  Ar fi putut fi acolo ca să 
salute apariția pe lume a Salvatorului mult așteptat.  Iosif și Maria nu trebuia să aibă 
nicio grijă, nicio teamă, nicio nedumerire; conducerea națiunii trebuia să le asigure tot 
ce le era necesar și să-L găzduiască pe Pruncul divin în cele mai confortabile și mai nobile 
condiții.  Dar a fost așa?  Deloc.  Ei priveau în altă parte: așteptau un mare războinic, un 
conducător pământesc de oști, ca un Alexandru cel Mare, care să ridice națiunea la rang 
de superputere, dominând planeta pe veci.   
 

 Nu a fost bucurie când s-a auzit că S-a născut cel profetizat, ci stupoare: „Când a auzit 
împăratul Irod (de la magi) acest lucru (că S-a născut de curând Împăratul iudeilor), s-a 
tulburat mult; și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el” (Mat 2,3).  Nu e de mirare 
că s-a tulburat Irod, pentru că el își vedea domnia amenințată.  Dar de ce s-a tulburat 
„tot Ierusalimul”?  De aceea, din motivul pe care l-am arătat.  Se dezvoltase de-a lungul 
timpului un mit, se formase în mintea iudeilor un hristos fals, care nu corespundea deloc 
Celui descris în profeții și anunțat recent.  Nu putea fi așa!  Era un zvon fals, o 
scamatorie, nu-i interesa și nu voiau să audă!   
 

 Așa a fost întâmpinat Salvatorul de către națiune: „A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au 
primit” (Ioan 1,11).  Îngerii nici nu s-au dus la marele preot, la preoții cei mai de seamă, 
ci la niște păstori.  În grup și sub formă de stea, ei i-au călăuzit pe niște înțelepți din 
Orient spre locul unde Se afla „Împăratul de curând născut al iudeilor”.  Aceștia L-au 
adorat și I-au adus daruri.  În templu, când Pruncul a fost adus pentru dedicare, 
preotului de serviciu nu i s-a părut nimic deosebit – un prunc ca toți pruncii.  A venit 
Simion, a venit Ana, aceștia au spus lucruri mari despre Prunc, spre uimirea acelui preot.   
 

 Spiritul Profetic descrie în mod amănunțit această scenă: „Preotul a trecut prin 
ceremonia lucrării sale oficiale.  A luat Copilul în brațe și L-a ridicat în fața altarului.  
După ce i L-a dat înapoi mamei Sale, el a scris numele ‚Isus’ în registrul întâilor născuți.  
Puțin gândea el, când Pruncul Se afla în brațele sale, că era Maiestatea cerului, 
Împăratul slavei.  Preotul nu s-a gândit că acest Prunc era Acela despre care scrisese 
Moise: ‚Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații voștri un Prooroc ca mine; 
pe El să-L ascultați în tot ce vă va spune!’  (Fapte 3,22).  El nu s-a gândit că acest Prunc 
era Acela a cărui slavă Moise ceruse să o vadă.  Dar Unul mai mare decât Moise Se afla 
în brațele preotului; și, când a înregistrat numele Copilului, el înregistra numele Celui ce 
era temelia întregului sistem iudaic.  Acel nume urma să fie decretul lui de moarte, 
pentru că sistemul jertfelor și al darurilor se învechea; tipul aproape întâlnise antitipul, 
umbra substanța ei.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 52)        
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 Dar „primirea” făcută Mesagerului ceresc nu s-a limitat la împrejurările nașterii.  El a fost 
refugiat în Egipt, a fost lipsit de adăpost, a fost mai sărac decât majoritatea locuitorilor 
Iudeii.  Adversarii L-au pândit tot timpul, ca să-I facă rău, să prindă un cuvânt 
compromițător și să-L dea pe mâna guvernatorului.  L-au numit samaritean și demonizat 
(vezi Ioan 8,48.52), L-au declarat nebun (10,20).  În cele din urmă, L-au arestat prin 
trădare, L-au judecat și osândit pe bază de mărturii mincinoase, „L-au scuipat în față,      
L-au bătut cu pumnii și L-au pălmuit” (Mat 26,67).  L-au dus la Pilat și au cerut 
răstignirea Lui, pe care prin țipete asurzitoare și interminabile au obținut-o.  I s-a pus pe 
cap o coroană de spini, a fost bătut cu biciul (Ioan 19,1.2) și a fost răstignit (versetele 17 
și 18).  A murit (versetul 30) și a fost îngropat în mormântul lui Iosif (versetele 38-42). 
 

 Apostolul Pavel rezumă aceste evenimente în mod telegrafic: „V-am învățat, înainte de 
toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după 
Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Cor 15,3.4).  A murit, a 
fost îngropat, a înviat.  S-a întors la cer după toate aceste maltratări și S-a așezat la 
dreapta Tatălui, ca să mijlocească mai departe pentru cei păcătoși.  Acesta a fost Hristos, 
Mântuitorul lumii. 
 

 Chiar ucenicii Săi au avut unele comportări contradictorii.  L-au aclamat cu ocazia intrării 
triumfale în Ierusalim: „Și, când S-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul Muntelui 
Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să-L laude pe 
Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe care le văzuseră.  Ei ziceau: 
‚Binecuvântat este Împăratul, care vine în numele Domnului!  Pace în cer și slavă în 
locurile preaînalte!’”  (Luca 19,37.38).  Foarte frumos, asemenea îngerilor!  Când însă 
Maria Magdalena a turnat mirul cel scump, cumpărat de ea cu mari sacrificii, pe capul lui 
Isus (vezi Matei 26,6.7), „ucenicilor le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, și au zis: 
‚Ce rost are risipa aceasta?’”  (Versetul 8).  Risipă?  Fără rost?  Și, când Isus a fost arestat, 
„toți ucenicii L-au părăsit și au fugit” (versetul 56).    
 

 Îngerii cântaseră în cinstea Mântuitorului după nașterea Lui: „Slavă lui Dumnezeu în 
locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui!”  (Luca 2,14).  Ei I-au zis 
„Bun venit” pe pământ, pentru că pământenii nu L-au dorit.  Iată cum a fost primit 
înapoi în cer, când a fost rostit acest dialog superb: „’Porți, ridicați-vă capetele,     
ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei!’  ‚Cine este acest Împărat al 
slavei?’  ‚Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte.’  ‚Porți, ridicați-vă 
capetele, ridicați-le, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei!’  ‚Cine este acest Împărat 
al slavei?’  ‚Domnul oștirilor, El este Împăratul slavei!’”  (Ps 24,7-10)   
 

 Sora White a poetizat scena aceasta în felul următor: „Tot cerul era în așteptare, ca să 
rostească un bun venit Mântuitorului în curțile cerești.  În timp ce Se înălța, El înainta în 
frunte și mulțimea captivilor eliberați la învierea Sa Îl urma.  Oastea cerească, cu strigăte 
și aclamații de laudă, cu cântare cerească, însoțea convoiul voios.  Când s-au apropiat de 
cetatea lui Dumnezeu, a fost rostită de îngerii însoțitori somația: ‚Porți, ridicați-vă 
capetele, ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei.’  Sentinelele care 
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așteptau au răspuns cu bucurie: ‚Cine este acest Împărat al slavei?’  Ei zic aceasta nu 
pentru că nu știu cine este El, ci pentru că vor să audă răspunsul de laudă înflăcărată: 
‚Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte.  Porți, ridicați-vă capetele, 
ridicați-le, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei.’  Din nou este solicitată parola: 
‚Cine este acest Împărat al slavei?’, pentru că pe îngeri nu-i obosește niciodată auzirea 
numelui Său slăvit.  Îngerii însoțitori prezintă răspunsul: ‚Domnul oștirilor, El este 
Împăratul slavei’ (Ps 24,7-10).  Apoi, porțile cetății lui Dumnezeu sunt deschise larg și 
mulțimea îngerească trece de ele în mijlocul unei izbucniri de muzică entuziastă.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 833) 
 

 Serva Domnului continuă: „Acolo este scaunul de domnie și împrejurul lui curcubeul 
făgăduinței.  Acolo sunt heruvimi și serafimi.  Comandanții oștilor îngerești, fiii lui 
Dumnezeu, reprezentanții lumilor necăzute, sunt adunați.  Sfatul ceresc înaintea căruia 
Lucifer Îl acuzase pe Dumnezeu și pe Fiul Său, reprezentanții acelor sfere fără păcat 
peste care Satana gândise să-și stabilească domnia, toți sunt acolo ca să-L primească pe 
Răscumpărătorul.  Ei sunt dornici să celebreze triumful Său și să-L slăvească pe 
Împăratul lor.”  (Ibid., pagina 834) 
 

 Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte!  Așa este că sună altfel decât 
strigătul iudeilor „răstignește-L!”?  Așa L-au „primit” oamenii.  Așa L-a primit cerul, 
universul necăzut, pe Fiul lui Dumnezeu, când a venit înapoi din misiunea terestră.  
Mare diferență!  Colosală!   
 

 Cineva mi-a povestit o experiență a primului președinte al Uniunii de Conferințe din 
România, fratele Petre P. Paulini.  Dânsul a vizitat un anumit oraș de provincie, pentru a 
discuta cu un funcționar public despre biserica adventistă de acolo, despre drepturile 
membrilor bisericii, garantate de legile țării.  Aceasta datorită unor dificultăți pe care 
adventiștii se pare că le întâlniseră.  Acel funcționar a fost foarte nepoliticos, foarte 
josnic.  Fratele Paulini a zis atât: „Acesta nu este modul potrivit de a trata o ființă 
omenească, ca să nu mai vorbim de funcție.  Domnule, dacă aveți ocazie vreodată să 
treceți prin capitală, aceasta este adresa mea.  Vă rog să mă vizitați.  Vă voi arăta atunci 
cum trebuie să fie tratată o ființă omenească.”  Au trecut ani și funcționarul acela era în 
altă situație.  Datorită unor necazuri, a trebuit să se ducă în capitală și avea nevoie de 
ajutor.  Cui să i se adreseze?  Mai avea adresa slujitorului lui Dumnezeu și l-a vizitat.  
Acela pe care îl umilise în urmă cu ani.  Și fratele Paulini a fost foarte prietenos, amabil și 
ospitalier cu dânsul.  I-a arătat acelui sărman cetățean cum trebuie să fie tratată o ființă 
omanească.   
 

 Fiul lui Dumnezeu a fost aici.  Am văzut cum L-au tratat oamenii.  Știți prea bine lucrul 
acesta și l-am descris acum.  Am văzut și de ce fel de primire a avut parte când a revenit 
în cer.  La cea de a doua Sa venire, Hristos va duce la cer o imensă mulțime de mântuiți, 
de ființe omenești, și le va arăta acolo cum știe El să trateze ființele oamenești.  Ca un 
adevărat și mare Împărat! 
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 Despre revenirea în slavă a Fiului lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură vorbește din belșug.  
Ne face bine, în contextul acestei predici și pentru mângâierea inimilor noastre, să 
contemplăm câteva dintre aceste texte superbe:                                                                                                                                                                                

- „Și, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine 
judecata, tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele 
multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor 
ce-L așteaptă” (Evr 9,27.28).                                                                                                                              

 - „Și, cum stăteau ei (ucenicii) cu ochii pironiți spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au 
arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: ‚Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre 
cer?  Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați 
văzut mergând la cer’” (Fapte 1,10.11).                                                                                                           

- „. . . așteptând fericita noastră nădejde și arătarea marelui nostru Dumnezeu și 
Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13).                                                                                                                                                                                              

- „Să nu vi se tulbure inima.  Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine.  În 
casa Tatălui Meu sunt multe locașuri.  Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus.  Eu Mă duc să vă 
pregătesc un loc.  Și, după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă 
voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi” (Ioan 14,1-3).                                                                                                                                                                                 

- „Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus 
Hristos” (Filip 3,20).                                                                                                                                                                                   

- „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, și atunci va răsplăti 
fiecăruia după faptele lui” (Mat 16,27).                                                                                                            

- „Iată, Eu vin curând, și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapte lui” 
(Apoc 22,12).                                                                                                                                                                    

- „Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape” 
(Iac 5,8).                                                                                                                                                                                                                                                   

- „Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci 
și-L vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă” (Mat 
24,30).                                                                                                                                                                    

- „Iată că El vine pe nori.  Și orice ochi Îl va vedea ; și cei ce L-au străpuns.  Și toate 
semințiile pământului se vor boci din pricina Lui!  Da, amin” (Apoc 1,7).                                       

- „Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne 
până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți.  Căci Însuși Domnul, cu 
un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer și 
întâi vor învia cei morți în Hristos.  Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți 
împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi 
totdeauna cu Domnul” (1 Tes 4,15-17).                                                                                                           
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- „Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu.  Și ce vom fi nu s-a arătat încă.  Dar 
știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este” (1 
Ioan 3,2). 

 Aceste douăsprezece texte ne spun că Domnul Isus Hristos S-a înălțat la cer după 
înviere, văzut de ucenicii Săi, că S-a dus ca să pregătească locașuri, apoi va veni din nou, 
cu îngerii Săi, văzut de orice ochi, având cu Sine răsplata pentru fiecare, potrivit cu 
faptele făcute în viața aceasta; venirea Sa va fi sonoră, luminoasă, și va aduce mântuirea 
celor ce-L așteaptă.  Aceasta este fericita noastră nădejde, când Isus ne va duce în 
împărăția Sa slăvită, ai cărei cetățeni suntem încă de pe acum.  Momentul arătării Sale 
pe nori este foarte aproape, iar noi trebuie să așteptăm cu răbdare și-L vom vedea în 
curând. 
 

 În Matei 16,27, Isus a spus că va veni „în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi”.  El a precizat 
mai târziu că va fi însoțit de toți îngerii: „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți 
sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale” (Mat 25,31).  Toți îngerii Îl 
vor însoți pe Mântuitorul.  Toți vor să vină cu El aici, pentru că toți au participat la 
lucrarea lui Hristos pentru păcătoși, fiind „duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o 
slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea” (Evr 1,14).  Dacă toți îngerii fac această 
deplasare, înseamnă că nici unul nu mai rămâne în cer.  Cerul este, pentru moment, 
golit complet de îngeri.  De aceea este tăcere în cer: „Când a rupt Mielul pecetea a 
șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas” (Apoc 8,1).   
 

 Apocalipsa este o carte profetică.  Deși nu tot ce întâlnim în Apocalipsa este simbolic: 
cerul nu este simbolic, pământul nu este simbolic, Ioan nu este simbolic; nici venirea 
Domnului, nici focul nimicitor care va curăți pământului nu sunt simbolice.  Multe lucruri 
în această carte sunt literale, materiale, reale.  Dar altele sunt simbolice.  O jumătate de 
oră nu poate fi exact ce înțelegem noi acum prin o jumătate de oră, cât durează o 
predică sau așa ceva.  Este timp profetic.  Se știe, din Numeri 14,34 și din Ezechiel 4,6, 
că, în profeție, o zi reprezintă un an calendaristic, adică un an standard ebraic de 360 de 
zile.  Astfel, un ceas profetic înseamnă 360 : 24 = 15.  Un ceas profetic durează 15 zile 
calendaristice.  O jumătate de ceas înseamnă 7 zile și jumătate.  În Apocalipsa 8,1, am 
citit că în cer s-a făcut o tăcere de „aproape o jumătate de ceas”, ceea ce trebuie să 
însemne exact o săptămână.   
 

 Atât timp lipsesc îngerii din ceruri.  Pentru atât timp vin ei spre pământ cu Mântuitorul.  
În 1 Corinteni 15,51.52, ni se spune că morții credincioși „vor învia nesupuși putrezirii”, 
iar credincioșii care sunt vii la data aceea sunt schimbați instantaneu, „într-o clipă, într-o 
clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță”.  Ambele grupuri sunt răpite în văzduh (vezi 
1 Tesaloniceni 4,17), unde Îl întâlnesc pe Mântuitorul.  Rezultă că El nu va atinge 
pământul.  Văzduhul este spațiul unde Se oprește El, dar îngerii vin la morminte și-i 
întâmpină pe credincioșii înviați, adulți și copii, oameni de toate vârstele.  Reunirea se 
face în văzduh, nu știm la ce distanță de pământ.  Suflarea gurii Domnului și strălucirea 
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arătării Lui îi vor mistui pe cei necredincioși, iar pământul va rămâne pustiu timp de o 
mie de ani.   
 

 Rămân oare definitiv în văzduh?  Pentru ce?  Nu, acela este numai locul de întâlnire, de 
grupare, de aliniere, pentru o călătorie interplanetară fără precedent.  Isus a zis că în cer 
va pregăti locuri pentru cei credincioși, apoi va veni ca să-i ia și să-i ducă acolo, unde 
este și El.  Călătorie din văzduh până la tronul lui Dumnezeu, situat în „al treilea cer”, „în 
paradis” (vezi 2 Corinteni 12,2-4).  Călătorie de o săptămână printre aștri.  Cercetătorii 
cosmosului, care fac observații prin stația cosmică înternațională, care trimit fel de fel 
de rachete și roboți pe alte planete ale sistemului nostru solar, visează o colonizare a 
planetei Marte sau alte aventuri extraterestre.  Acestea sunt fantezii foarte costisitoare 
și care sfidează Sfânta Scriptură.  Se va călători în cosmos, miliarde de ființe omenești 
vor traversa spațiul imens, împreună cu toți sfinții îngeri și cu Mântuitorul, până la 
tronul lui Dumnezeu.  Ei nu vor avea costume speciale de protecție, nici rezerve de 
oxigen, hrană și apă, sau sisteme de termoreglare.  Vor avea corpuri nemuritoare și 
proslăvite, capabile să suporte orice mediu și orice mișcare. 
 

 Cerul este foarte departe, la un număr colosal de ani-lumină.  Dacă deplasarea 
mântuiților s-ar face cu vreo navă cosmică, ajungerea acolo ar fi, practic, imposibilă.   
Dar ei vor călători cu Hristos, schimbați în trupuri ca al Lui: „El va schimba trupul stării 
noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o 
are de a-Și supune toate lucrurile” (Filip 3,21).  Toate lucrurile – materia, energiile, 
spațiul și timpul –, ascultă de Hristos, pentru că El este Creatorul tuturor lucrurilor și 
este atotputernic, etern.  Ioan a zis că „ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că, atunci 
când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este” (1 Ioan 3,2).  În 
condițiile lucrării Sale miraculoase, o așa călătorie este posibilă și se poate face rapid. 
 

 Cât de rapid?  Ca lumina?  Ar lua timp îndelungat pentru o distanță de mulți ani-lumină.  
Daniel a rostit o rugăciune cuprinsă în 16 versete și apoi a venit la el îngerul Gabriel, care 
a zis așa: „Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc” (Dan 
9,23).  Referindu-se la acea vizită cerească, profetul a scris: „Pe când vorbeam eu încă în 
rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gabriel, pe care-l văzusem mai înainte 
într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară” (versetul 21).  Îngerul 
Gabriel s-a arătat ca un om și a vorbit cu profetul.  Rugăciunea nu a fost prea lungă, dar 
în timpul ei „a ieșit cuvântul” și a venit îngerul.  O distanță astronomică imensă a fost 
parcursă aproape instantaneu.  Așa se poate sub puterea lui Dumnezeu.  Distanțele nu 
mai sunt distanțe, imposibilul devine posibil.   
 

 Astfel, mântuiții ar putea ajunge în cer cu o viteză îngerească: acum aici și imediat acolo.  
Ca îngerul Gabriel.  Dar nu va fi așa.  Toată absența din cer a îngerilor va dura nu 
secunde, minute sau ore, ci șapte zile – o săptămână.  De ce atât de mult?  În termeni 
îngerești și dumnezeiești, e un timp lung!  Vedeți, Dumnezeu a creat lumea noastră în 
șase zile literale, deși putea să o facă într-o clipă.  El a avut un program și a procedat așa, 
ca să creeze săptămâna, ca model pentru ritmul nostru de lucru și de odihnă.  Călătoria 
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la cer ar putea fi instantanee, dar nu este; Dumnezeu are motive pentru această 
extindere a programului.  Nu pentru că El ar depinde de timp, dar așa voiește El.  Morții 
vor fi înviați, cei vii vor fi schimbați – „într-o clipă, într-o clipeală din ochi”, dar au loc 
întâlniri, se manifestă bucurii, sunt trăite din plin acele momente istorice.  Dumnezeu 
acordă timp, Dumnezeu așteaptă. 
 

 Nu e imposibil ca, în călătoria de la cerul întâi (văzduhul), prin cerul al doilea (spațiul 
interplanetar), spre cerul al treilea (paradisul), Mântuitorul să aibă un itinerar de opriri și 
vizite pe anumite planete.  Cine știe.  Zilele acelea au un rost și vom vedea atunci de ce.  
Dar se va ajunge la cer.  Porțile se vor deschide din nou, ca să intre Împăratul slavei.  De 
data aceasta, nu doar cu un grup, numeros cum ar fi, dar nu prea mare, de mântuiți, 
cum a fost prima dată.  Robi ai mormântului eliberați, robia luată roabă (vezi Efeseni 
4,8).  Atunci.  Acum Îl însoțesc toți mântuiții, din toate timpurile.  Ce cortegiu măreț și 
glorios!   
 

 „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la 
întemeierea lumii!”  Ce primire!  Isus ne va arăta cum trebuie primit cineva în mod 
civilizat, onorabil, nobil, de fapt dumnezeiesc.  Cu totul altfel de cum a fost El primit pe 
pământ!   
 

 „De fiecare parte a carului de nori sunt aripi, dedesubtul lui sunt roți vii și, în timp ce 
carul se deplasează în sus, roțile strigă, ‚Sfânt’, aripile, în mișcare, strigă ‚Sfânt’, iar suita 
de îngeri strigă ‚Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul, Dumnezeu Atotputernic.’  Cei răscumpărați 
strigă, ‚Aleluia’, când carul înaintează către Noul Ierusalim.  Înainte de a intra în Cetatea 
lui Dumnezeu, Mântuitorul le conferă urmașilor Săi emblemele biruinței și îi învestește 
cu distincțiile statutului lor regal.  Șirurile sclipitoare sunt aliniate în formă de careu în 
jurul Regelui lor, al cărui chip se înalță maiestuos mai presus de sfinți și de îngeri, a cărui 
față strălucește asupra lor plină de iubire milostivă.”  (The Great Controversy/Tragedia 
veacurilor, paginile 645-646)   
 

 „Înaintea gloatei răscumpărate este Sfânta Cetate.  Isus deschide larg porțile de 
mărgăritare și neamurile care au ținut adevărul intră.  Acolo, ei privesc Paradisul lui 
Dumnezeu, căminul lui Adam în inocența lui.  Apoi, vocea aceea, mai sonoră decât orice 
muzică ce a atins vreodată o ureche muritoare, este auzită, zicând: ‚Lupta voastră s-a 
terminat.’  ‚Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împărăția care v-a fost 
pregătită de la întemeierea lumii.’”  (Ibid., pagina 646) 
 

 „Cu iubire de negrăit, Isus îi primește pe credincioșii Săi în bucuria Stăpânului lor.  
Bucuria Mântuitorului constă în a vedea, în împărăția slavei, sufletele care au fost 
salvate prin agonia și umilirea Sa.  Iar mântuiții vor fi părtași la bucuria Sa, privindu-i, 
printre cei binecuvântați, pe aceia care au fost câștigați pentru Hristos prin rugăciunile 
lor, prin eforturile lor și prin sacrificiul lor iubitor.  Când se strâng în jurul marelui tron 
alb, veselie inexprimabilă va umple inimile lor, privindu-i pe aceia pe care i-au câștigat 
pentru Hristos și văzând că unul i-a câștigat pe alții și aceștia pe alții, toți aduși în limanul 
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odihnei, pentru a-și depune acolo cununile lor la picioarele lui Isus și a-L lăuda de-a 
lungul ciclurilor nesfârșite ale eternității.”  (Ibid., pagina 647) 
 

 Ce primire ne așteaptă!  Dacă vă plac călătoriile, aceea va fi cea mai interesantă și cea 
mai frumoasă care s-ar putea imagina.  Ba nu, nici imaginația cea mai puternică nu face 
față.  Oricum, să fim gata, absolut gata, în orice clipă, pentru acea deplasare triumfală 
către cetatea sfântă, unde ne așteaptă bucurii nemărginite.  Amin!    
 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 263: „Privesc la Tine, Domnul meu!”   

Cântarea de închidere, 513: „Ascultați, străjerul cheamă!” 
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O ZI ÎN CER 

 În ajunul răstignirii Sale în primăvara boreală a anului 31 al erei creştine, Mântuitorul 
Isus Hristos a declarat în faţa ucenicilor Săi: „Vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea 
din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăţia Tatălui Meu” 
(Mat 26,29).  La aceeaşi zi măreaţă s-a referit apostolul Pavel când a zis: „Şi sunt 
încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea” (2 Tim 
1,12), care este ziua marilor răsplătiri: „De acum, mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe 
care mi-o va da, ‚în ziua aceea’, Domnul, Judecătorul cel drept.  Şi nu numai mie, ci şi 
tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui” (4,8).  Cât de departe de noi este „ziua aceea”?  
Ni se răspunde în Evrei 10,25: „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să 
ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.”   
 

 Nu ştiu cum vor fi marcate zilele în cer, dar ştiu că Domnul a vorbit despre o zi 
importantă, când El va bea din rodul viţei împreună cu cei mântuiţi.  Pământul va fi 
pustiu timp de o mie de ani, ceea ce înseamnă 1.000 x 365 + 250 (ziua a 366-a a anilor 
bisecţi), un total de 365.250 de zile pământeşti.  Atât vor sta credincioșii în cer.  Probabil 
în prima zi petrecută acolo mântuiţii vor participa la grandioasa celebrare a startului 
eternităţii, când marea Cină va fi oficiată de Mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul 
lumii. 
 

 Mi-am imaginat o zi în cer, una dintre cele 365.250 de zile trăite în cerul al treilea, alta 
decât ziua marii festivităţi inaugurale, o zi obişnuită în cer.  Să admitem că, la sfârşitul 
unei astfel de zile, vă întâlnesc pe dumneavoastră, stimaţi ascultători, pe neaşteptate 
sau potrivit unui aranjament, şi vă povestesc experienţele mele din acea zi.  Incep: 
 

 Astăzi am întâlnit o mulţime de persoane, menţionate în Biblie sau nu, dar despre care 
s-a vorbit foarte mult, cu care am avut foarte interesante conversaţii.  Eram dornic să 
vorbesc cu cât mai mulți, dar l-am căutat mai întâi și-ntâi pe primul om, acela făcut chiar 
de mâinile lui Dumnezeu, părintele întregului neam omenesc, Adam.  Apostolul Pavel a 
zis că „El (Dumnezeu) a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe 
toată fața pământului” (Fapte 17,26).  Sau tot Pavel: „De aceea, după cum printr-un 
singur om, a intrat păcatul în lume . . . ” (Rom 5,12).  De asemenea: „Căci, după cum prin 
neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea 
unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți” (versetul 19).  Pe acel prim om am 
reușit să-l întâlnesc astăzi și am vorbit cu el. 
 
E foarte înalt, mă uitam la el în sus și el a trebui să se aplece ca să dea mâna cu mine.  
Știți, cum au zis cele zece iscoade rebele, despre constatările lor din cursul explorării 
țării promise: „Apoi, i-am văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul 
uriașilor: înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste” (Num 13,33).  Da, eu și 
Adam: față de el, parcă eram o lăcustă!  Dar a fost foarte bun cu mine.  M-a întrebat 
când am trăit, i-am spus când și unde și s-a bucurat că sunt acolo.  Era mâhnit că foarte 
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mulți dintre urmașii lui sunt pierduți.  Dar era fericit că este din nou cu Isus, în Grădina 
Edenului, din care fusese expulzat. 
 
De fapt, îl mai văzusem o dată pe Adam: atunci când toată mulțimea salvată l-a văzut, 
privind cu bucurie cum Isus l-a condus la pomul vieții și i-a dat să mănânce din acel fruct.  
Știam dinainte de scena aceea, pentru că fusese descrisă de pana inspirată: „Fiul lui 
Dumnezeu a răscumpărat eșecul și căderea omului; și acum, prin lucrarea de ispășire, 
Adam este reinstalat în prima lui stăpânire.  Transportat de bucurie, el privește pomii 
care erau cândva desfătarea lui – chiar pomii al căror fruct el însuși îl culesese în zilele 
nevinovăției și bucuriei lui.  El vede vițele pe care le aranjaseră mâinile sale, chiar florile 
pe care cândva îi plăcuse să le îngrijească.  Mintea lui pricepe realitatea scenei; el 
înțelege că acesta este în adevăr Edenul restaurat, mai plăcut acum decât când a fost 
înlăturat din el.  Mântuitorul îl duce la pomul vieții, rupe fructul glorios și îl invită să 
mănânce.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 647-648)  
 
Adam, strămoșul nostru cel mai îndepărtat!  M-am bucurat să-l văd și să vorbesc 
personal cu el, pentru că prima dată erau prea mulți prezenți și era greu să ajung la el.  
Dar acum a fost altfel: el și-a luat timp să discute cu mine și mi-a spus multe lucruri pe 
care nu le știam, pentru că nu erau scrise în Biblie.  Mi-a vorbit despre zilele frumoase 
petrecute de el în glorioasa grădină și de binecuvântatele întâlniri cu îngerii și cu 
Dumnezeu Însuși.  A intervenit căderea, pe care o regreta așa de mult!  Dar trista 
experiență era depășită și el relua acum visul frumos de altădată.  Cu mine și cu toți cei 
aduși acolo de Răscumpărătorul cel iubitor.  
 

 Al doilea pe care l-am întâlnit a fost Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam.  Am zis: 
„Unchiule Enoh, eşti primul om care a ajuns nemuritor şi care a trăit în împărăţia lui 
Dumnezeu, şi deja ai vizitat multe planete înainte ca noi să ajungem aici.”  „E adevărat”, 
a răspuns el, „dar partea voastră de bucurie nu e lipsită de importanţă.  Cei aproximativ 
5.000 de ani pe care i-am petrecut până acum în cer sunt un timp scurt în comparaţie cu 
veşnicia pe care voi ceilalţi aţi început-o deja, iar locurile pe care eu le-am vizitat 
reprezintă atât de puţin în comparaţie cu vastitatea universului.  Mai rămâne mult de 
văzut!  Vă așteaptă lucruri mari și încântătoare.  E bine că ați umblat cu Dumnezeu, 
pentru că așa ați ajuns mutați aici, ca și mine.  V-am așteptat foarte mult.  Am urmărit 
toată experiența milenară a pământului și doream să treacă timpul mai repede, ca să ne 
întâlnim.  Acum sunt mai fericit decât oricând.” 
 

 Apoi l-am întâlnit pe Noe, acel predicator al neprihănirii, care a construit corabia şi a 
supravieţuit împreună cu familia sa.  Am zis: „Tată Noe, eu sunt Ştefan, mă bucur de 
întâlnire.  Am trăit cu câteva milenii în urma dumitale, am fost pastor şi evanghelist.  În 
decursul celor 120 de ani când ai construit corabia, dumneata ai predicat, ai predicat, ai 
predicat; ai ţinut cea mai lungă evanghelizare cunoscută, fără nici un aparent rezultat.  
Ce dezamăgire, aşa e?”  „Da, a fost trist”, a răspuns Noe, „dar priveşte vasta gloată a 
mântuiţilor, cei mai mulţi sunt urmaşii mei, şi mă bucur atât de mult că ei sunt aici.  E un 
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loc splendid, uită-te la curcubeul din jurul tronului lui Dumnezeu, care spune nu numai 
că un potop de ape, ci răul în general, nu va mai exista niciodată.”  
 

 După aceea l-am salutat pe Avraam: „Bine te-am găsit, părinte al credincioşilor!  Sunt 
unul dintre fiii dumitale, dar nu rudă de sânge; de fapt, sângele lui Isus Hristos ne-a făcut 
rude, prin credinţă sunt şi eu unul din fiii dumitale.  Dumneata ai fost chemat să faci 
ceva ce nu i s-a mai cerut niciodată unei alte fiinţe omeneşti, să-l jertfeşti pe singurul 
dumitale fiu, la porunca lui Dumnezeu.  Trebuie să fi fost tare greu!”  „Da, dar a fost 
doar un simbol, Dumnezeu m-a oprit la timp.  Pentru Dumnezeu trebuie să fi fost mult 
mai greu să-L dea pe singurul Lui Fiu la moarte pentru păcatul întregii lumi, pentru ca 
toți care cred în El să aibă viața veșnică.  Atunci, pe Muntele Moria, eu am văzut ziua Lui 
și m-am bucurat foarte mult.”   
 

 Apoi l-am văzut pe Iov.  M-am uitat la el, la pielea lui, nici o cicatrice, totul perfect.  De 
fapt, el fusese vindecat deja jos pe pământ.  Am zis: „Frate Iov, suferinţa dumitale 
trebuie să fi fost insuportabilă.  Am citit despre ea în Biblie, ştii, s-a scris o carte întreagă 
despre experienţa aceea.”  „Nu-mi aduc aminte”, a răspuns Iov.  „Ce îmi amintesc este 
că am rostit cuvintele: ‚Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la 
urmă pe pământ.  Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, Îl 
voi vedea totuşi pe Dumnezeu.  Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, 
şi nu ai altuia.  Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înlăuntrul meu’ (Iov 19,25-27).  
Într-adevăr, Îl văd acum oricând doresc.” 
 

 Am avut un interviu cu Moise, a fost atât de amabil cu mine, toţi sunt amabili aici.        
Mi-am exprimat bucuria de a face cunoştinţă cu dânsul: „Dumneata eşti Moise!  O!  Am 
citit mult despre dumneata.  Ai trăit deja în cer timp de câteva milenii.  Spune-mi, te rog, 
nu ai fost şocat să vezi că poporul pe care l-ai condus afară din Egipt a ajuns într-o altă 
robie, în Babilon, din cauza apostaziei şi a răzvrătirii, iar mai târziu acelaşi popor L-a ucis 
pe Fiul lui Dumnezeu?”  Moise a zis: „Acesta a fost trecutul.  Priveşte miliardele de 
oameni scoşi din robia păcatului şi aduşi în ţara făgăduită; ei toţi sunt Israel, şi nu eu 
sunt conducătorul lor, e altul mult mai bun şi mai mare decât mine, Mesia.  El 
întotdeauna a fost Conducătorul suprem.”  
 

 Am avut o plăcută întâlnire cu Caleb.  Un om minunat, plin de voioșie și înțelepciune.  
Mi-am exprimat admirația față de statornicia lui când zece iscoade au descurajat 
poporul cu privire la intrarea în Canaan.  Dar nu el, pentru că avea deplină încredere în 
Dumnezeu, așa cum a și zis: „Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi 
biruitori!”  (Num 13,30).  Tot el: „Țara pe care am străbătut-o noi ca s-o iscodim este o 
țară foarte bună, minunată.  Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara 
aceasta și ne-o va da: este o țară în care curge lapte și miere” (14,7.8).  Caleb mi-a 
răspuns: „Nu puteam face altfel.  Toți locuitorii Canaanului erau idolatri, Dumnezeu nu 
era cu ei.  Dar era cu noi.  Și a fost.  El ne-a dat țara aceea, care era doar o slabă parabolă 
despre țara în care suntem acum.  Toți fiii lui Anac au dispărut în țărâna pământului, dar 
pe noi Dumnezeu ne-a înviat și ne-a dat țara aceasta, de miliarde de ori mai glorioasă.  
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Bunurile de aici sunt de o calitate perfectă, cu care nici laptele și nici mierea care 
curgeau între Iordan și Marea Mediterană nu se puteau compara!”  
 

 Nu departe de el era bunul său prieten, Iosua, cu care fusese, alături de iscoadele 
necredincioase, în țara făgăduită.  Mi-a părut bine că-l întâlnesc.  M-am recomandat și    
i-am spus că eu am vizitat o singură dată țara cucerită de evrei în timpul lui și sub 
conducerea lui, prin călăuzirea și protecția Celui Atotputernic.  Nu am fost însă prea 
impresionat, pentru că locuitorii țării pe care i-am întâlnit nu credeau în Hristos și erau 
suspicioși față de toți cei care-L adorau.  M-am resemnat și m-am gândit că, de fapt, nici 
nu era acesta adevăratul Canaan, ci doar o foarte slabă umbră a celui adevărat, în care 
mila Domnului ne-a adus.   
 
I-am spus că, la mult timp după el, un apostol a scris că Iosua nu le-a dat adevărata 
odihnă, ci Hristos este Acela care o dă.  „Bineînțeles”, a răspuns Iosua, „țara de jos în 
care ne-am dus noi era bună, dar nu era ținta finală a credincioșilor.  Am știut lucrul 
acesta tot timpul și nu mi-am făcut iluzii.  Și eu așteptam descoperirea acestei țări 
minunate, în care ne aflăm acum prin har răscumpărător.  Presupuneam că, după 
moartea mea, israeliții vor părăsi calea Domnului și se vor închina la idoli, dar mi-am 
exprimat în fața lor hotărârea ca eu și casa mea să slujim numai Domnului.”        
 

 Am văzut apoi un mare profet, despre care am citit toată viața mea pe pământ.  Mama 
lui, pe nume Ana, nu avea niciun copil, iar o altă soție a soțului ei, Elcana, care se numea 
Penina și avea copii, îi producea multe necazuri.  Este vorba despre profetul Samuel.      
I-am spus că am citit toată istoria vieții lui și am încercat să învăț din ea, mai ales marea 
lecție a ascultării.  Pentru că însuși numele lui „Samuel”, însemna „Dumnezeu a ascultat” 
(1 Sam 1,20).  El s-a născut ca rezultat al ascultării unei rugăciuni – Domnul a ascultat-o 
pe Ana, care se rugase: „Doamne, Dumnezeul oștirilor!  . . .  Dacă-Ți vei aduce aminte de 
mine și nu vei uita pe roaba Ta și dacă-i vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, 
îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui” (versetul 11).  Dumnezeu a     
ascultat-o pe Ana și copilul născut ca rod al ascultării a fost omul prin excelență 
ascultător de Dumnezeu toată viața lui.  Chiar când a fost mic de tot și i-a vorbit 
Dumnezeu, a rostit cuvintele sugerate de marele preot: „Vorbește, Doamne, căci robul 
Tău ascultă!”  (3,9.10)   
 
Ascultarea deplină și necondiționată a fost legea vieții lui Samuel, de aceea a spus-o 
răspicat în mustrarea rostită față de Saul: „Ascultarea face mai mult decât jertfele și 
păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.  Căci neascultarea este 
tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât 
închinarea la idoli și terafimii” (15,22.23).  Samuel nu a făcut caz de ascultarea pe care el 
o demonstrase, deși alesese să trăiască așa; el era mai mult impresionat de felul cum 
Dumnezeu a ascultat rugăciunea mamei sale și rugăciunile sale.  Ca atunci când s-a rugat 
la Mițpa pentru biruirea filistenilor și a pus piatra de aducere aminte la Eben-Ezer (vezi 
capitolul 7,7-12).  Ca atunci când, la strigătele profetului, Domnul a făcut să plouă în 
vremea secerișului (vezi capitolul 12,16-18).  Ca în multe alte ocazii.   
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El mi-a spus clar: „Nu sunt aici datorită ascultării mele, oricât de sinceră și serioasă a fost 
ea.  Pentru numai atât aș fi fost pierdut.  Nu am avut niciun merit.  Sunt aici pentru că     
S-a îndurat de mine Acela care m-a adus la viață și care m-a iubit atât încât Și-a dat viața 
pentru mine.  Oricum, sunt foarte bucuros că am făcut cunoștință și că am avut această 
conversație.  Da, ascultarea este, într-adevăr, condiția esențială a vieții veșnice.  Din 
cauza neascultării primilor noștri părinți am pierdut veșnicia, dar prin ascultarea unui 
singur om am redobândit-o.  Multe lucruri, pe care nu le știam atunci, dar pe care voi, 
care ați trăit mai târziu, le-ați știut, le-am aflat acum aici!”       
 

 Nu mă așteptam să-l întâlnesc în continuare pe David, dar chiar cu el am stat de vorbă 
imediat după aceea.  I-am spus că eu am trăit cu 3.000 de ani în urma lui și că am citit 
din cartea sfântă despre copilăria și viața lui.  Că am citit cu plăcere psalmii lui, de multe 
ori la deschiderea și la închiderea Sabatului.  M-a întrebat multe și i-am spus tot ce am 
știut.  Că s-au scris multe alte cărții, unele numite evanghelii, despre viața Salvatorului 
trimis de Dumnezeu.  Că numele lui a apărut de multe ori în Sfintele Scripturi.   
 
Am fost curios să știu dacă a avut vreun pic de frică atunci când a lansat pietricica spre 
capul lui Goliat.  A spus că nu, pentru că s-a dus împotriva uriașului în numele Domnului, 
care-l izbăvise de lei și de urși.  Și a adăugat: „Am zvârlit piatra aceea, dar ce crezi că l-aș 
fi nimerit chiar așa precis și cu atâta forță încât să-i intre în cap și să-l doboare la 
pământ?  Piatra aceea a fost dirijată de puterea lui Dumnezeu.  Altfel nu ieșea nimic.  
Dacă ai citit psalmii mei, atunci știi ce am scris într-unul din ei (18,34): ‚El îmi deprinde 
mâinile la luptă.’  Ai citit totul despre mine?”  „Da”, i-am răspuns, „tot ce s-a scris prin 
profeți.”  „Așa!  Am fost iertat, schimbat, salvat.  Am fost scos din groapa pieirii, din 
fundul mocirlei.  Nu meritam să ajuns aici, dar a fost har destul care să mă răscumpere 
și-I voi fi recunoscător Salvatorului meu în veci!”  „Nu mai puțin eu”, am răspuns și       
ne-am despărțit.          
 

 După David, ce surpriză, l-am întâlnit pe Ilie, celălalt bărbat care, împreună cu Moise, L-a 
vizitat şi încurajat pe Domnul Isus pe Muntele Schimbării la Faţă.  Am zis: „Dragul meu, 
îmi pare atât de bine că te întâlnesc.  Dumneata i-ai somat pe copiii lui Israel să aleagă 
între Baal şi viul Dumnezeu, iar Dumnezeu a trimis foc din cer ca să consume jertfa pe 
care ai adus-o.  Ştii ceva?  Eu am trăit în ultimii ani înainte de cea de a doua venire a lui 
Hristos, când starea lumii era cu mult mai rea decât în timpul dumitale; noi am fost 
numiţi Ilie al zilelor din urmă, Biserica Adventiştilor de Ziua a Şaptea.  Şi noi i-am somat 
pe oameni, de data aceasta din toate naţiunile pământului, să I se închine viului 
Dumnezeu, şi priveşte, sunt atât de mulţi aici!”  Ilie mi-a răspuns: „Am urmărit din cer cu 
mare interes toate aceste evenimente.  Cândva eu credeam că sunt singurul care se mai 
închină Dumnezeului-Creator, dar ce greşit eram!  Dumnezeu a avut întotdeauna mulţi 
slujitori credincioşi până la sfârşitul timpului.  Glorie Lui!” 
 

 L-am văzut pe „omul preaiubit și scump”, profetul Daniel.  Pe pământ, a fost unul dintre 
tinerii luați în robie pe vremea lui Ioiachim, la prima invazie babiloniană.  De când a fost 



 
P

ag
e2

5
1

 

tânăr și până când a îmbătrânit, el a rămas credincios față de Dumnezeu.  Acum, în cer, 
e tânăr, de fapt, așa cum sunt toți aici.  Am vrut să știu câteva lucruri, auzite chiar din 
gura lui.  În primul rând, dacă a fost supărat pe Dumnezeu atunci când a fost pus în 
lanțuri și târât prin pustiu sute de kilometri până la Babilon ca rob de război.  A zis: „Nu!  
Eram nedumerit, dar îmi încredințasem viața în mâna Celui care fusese cu mine până 
atunci.  L-am rugat să-mi dea curaj ca să fiu credincios prin orice ar fi să trec.  Și 
Dumnezeu S-a dovedit foarte îndurător față de mine.  A mișcat inima căpeteniei 
famenilor, care mi-a asigurat o dietă curată, m-a scăpat de sabia împăratului 
descoperindu-mi visul lui, a fost cu mine în groapa cu lei și leii nu mi-au făcut niciun rău!  
E mai greu să fii necredincios decât să fii credincios!”   
 
„A, foarte bine”, am zis eu. „Vreau să știu cum a fost în groapa cu lei.  Erau sătui, cum au 
insinuat unii, sau cum de nu ți-au făcut niciun rău?”  Daniel a răspuns: „I-am spus 
împăratului Dariu: ‚Dumnezeul meu l-a trimis pe îngerul Său și a închis gura leilor, care 
nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui.  Și nici înaintea 
ta, împărate, n-am făcut niciun rău!’”  (Dan 6,22).  „Prin urmare, leii au fost foarte 
liniștiți și blânzi, sau mârâiau de la distanță?”  „Au fost foarte liniștiți.  Exact cum sunt ei 
acum aici, în împărăția lui Dumnezeu.  Îi vezi cât de bine se împacă ei cu mieii, cu toate 
animalele, și cum mănâncă paie ca boii?  Așa ceva nu vedeai pe pământ.  Ce bine că 
lucrurile s-au schimbat!  Nu mai există robie, idoli, păgânism, răutate, sălbăticie.  Să fim 
fericiți și recunoscători în vecii vecilor Aceluia care S-a îndurat de noi toți!”    
 

 Apoi, am avut un interviu, cu cine credeţi?  Cu Nebucadneţar!!!  Da, da, cu regele 
Nebucadneţar.  El continuă să fie rege, pentru că aici fiecare e rege şi preot pentru 
Dumnezeu-Tatăl.  Doar l-am întrebat: „Stimate rege Nebucadneţar, dumneata ai 
experimentat o convertire fantastică.  Nu eşti oare mult mai fericit să fii rege aici decât 
pe tronul Babilonului?”  „Bineînţeles”, a răspuns dânsul.  „De fapt, eu am fost un rege 
păgân, un despot peste toată lumea, dar coroana aceasta pe care am primit-o aici e mai 
preţioasă decât trilioane de coroane pământeşti.  Îl laud pe Domnul pentru îndurarea Sa 
minunată.  Dar ştii ceva?  Îi sunt foarte recunoscător şi lui Daniel, care m-a ajutat să-L 
cunosc pe adevăratul Dumnezeu şi să mă închin Lui.  La revedere, trebuie să-l întâlnesc 
pe Daniel!”   
 
Știam că Nebucadnețar va fi mântuit, de aceea am și sperat că-l voi întâlni.  De unde 
știam?  Din Biblie și din Spiritul Profetic.  Auziți mărturia inspirată: „În viața lui Daniel, 
dorința de a-L glorifica pe Dumnezeu a fost cel mai puternic dintre toate motivele.  El    
și-a dat seama că, stând în prezența unor oameni cu influență, nerecunoașterea lui 
Dumnezeu ca izvor al înțelepciunii lui l-ar fi făcut un ispravnic necredincios.  Și continua 
lui recunoaștere a Dumnezeului cerului în fața regilor, prinților și oamenilor de stat nu a 
micșorat nici cu o iotă influența lui.  Regele Nebucadnețar, înaintea căruia Daniel atât de 
adesea a onorat numele lui Dumnezeu, a fost în cele din urmă pe deplin convertit și a 
învățat ‚să-L laude, să-L înalțe și să-L slăvească pe Împăratul cerurilor.’”  (Review and 
Herald din 11 ianuarie 1906, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 4, pagina 1170)  
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 Persoana următoare peste care am dat a fost Ioan Botezătorul.  Da, el, în carne şi în 
oase.  Carne şi oase proslăvite.  M-am adresat celui mai mare om născut din femeie: 
„Frate Ioane, am învăţat din Biblie că Domnul Isus ne-a încurajat să fim credincioşi până 
la moarte.  Dumneata chiar ai fost, până când Irod ţi-a tăiat capul.”  Ioan Botezătorul    
m-a întrerupt: „Nici o problemă, priveşte, capul meu e la loc, e restaurat şi e nemuritor.  
Nimeni nu mi-l va mai tăia vreodată.  Dar cea mai bună experienţă pe care am avut-o 
vreodată pe pământ a fost extraordinara cinste rezervată mie, unui păcătos, de a-L 
boteza pe Mântuitorul lumii!  O!  Dorinţa mea a fost imediat ca El să crească, iar eu să 
mă micşorez.”   
 
Eu am zis: „A fost foarte frumos să zici așa, dar nu te-ai micșorat cu adevărat.  Ai crescut.  
Ai crescut atât de mult, atât de mare, încât ai ajuns un cetățean al cerului.  Și unul dintre 
martiri, cinste pe care eu nu am avut-o.  Cel mai important candidat pe care L-ai botezat 
vreodată a zis, referindu-Se la poruncile divine, că ‚oricine le va păzi și-i va învăța și pe 
alții să le păzească va fi chemat mare în împărăția cerurilor’ (Mat 5,19).  Mic, dar mare – 
mare în împărăția cerurilor.  Aici.  Ce bine că ne-am întâlnit!” 
 

 Vă aduceți aminte de ultima făgăduință pe care a făcut-o Isus înainte de a muri pentru 
mântuirea păcătoșilor?  Și cui i-a făcut-o?  El a fost răstignit între doi tâlhari, dintre care 
unul s-a pocăit.  Acestui tâlhar întors la Dumnezeu la încheierea vieții sale i-a promis Isus 
cel răstignit că va fi cu El în împărăția Sa.  Am avut ocazia astăzi să-l întâlnesc pe acest 
mântuit ca prin foc, un tăciune scos din foc în ultima clipă.   
 
Tâlharul pocăit!  Da, astăzi l-am văzut și am discutat cu el.  I-am spus că nici ceilalți 
mântuiți nu au fost mai îndreptățiți să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, dacă nu s-ar fi 
arătat „bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni” (Tit 
3,4).  Nici ceilalți mântuiți și nici eu.  Niciunul dintre noi.  Noi ar fi trebuit să fim răstigniți, 
să fi pierit de fapt, pentru călcările noastre de lege, dar a luat El asupra Sa vinovăția 
noastră și a murit în locul nostru.  Iar noi am scăpat.   
 
L-am întrebat cum a ajuns să-L numească Domn, să se gândească la împărăția Lui și să 
aibă curajul de a-L ruga să-Și aducă aminte de el când va veni.  Mi-a răspuns așa: „Am 
privit la El tot timpul.  Și la mine, și la tovarășul meu de fărădelegi.  M-am uitat la preoți, 
la farisei, la gloată, la ostași.  La toți.  Cel mai liniștit suflet de acolo era Isus.  În chinuri 
groaznice, nu Se văieta, ba S-a rugat pentru chinuitori.  M-am mirat.  Auzisem câte ceva 
despre El, dar nu crezusem.  Acum Îl auzeam și Îl vedeam.  Nemaipomenit!  Acesta nu 
este un om obișnuit.  E Dumnezeu.  Și L-am rugat.  Era ultima mea speranță.  Am 
tresăltat de bucurie când am auzit făgăduința Lui.  Avea timp de mine?  De mine?  Îmi 
putea promite mie așa ceva?  Dar am crezut și m-am încrezut în El.”   
 
Am adăugat: „Știi că făgăduința Lui a fost foarte mult discutată și comentată și 
răstălmăcită?  Mulți au zis că ți-a promis că vei fi cu El în paradis în ziua aceea.  Cum a 
fost?  Ești aici de atunci?  Ești cel mai îndreptățit să explici.”  „Că mi-a promis că voi fi în 
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cer în ziua aceea?  Nici nu i-am cerut acest lucru și nici nu era vorba de așa ceva.  Atunci 
mi-a promis și la venirea Lui S-a ținut de cuvânt.  Sunt aici.  Dacă ar fi fost după merite, 
aș dormi în țărâna pământului până la nimicirea prin foc.  Dar făgăduința s-a împlinit: 
sunt cu El în împărăția Sa!  Ce poate fi mai minunat?”     
 

 Apostolul Pavel a fost următorul mântuit pe care l-am întâlnit astăzi.  I-am zis: „Frate 
Pavele, am citit epistolele pe care le-ai scris şi cartea Faptele Apostolilor.  Am învăţat 
despre convertirea dumitale, cum din cel mai feroce duşman al creştinismului ai devenit 
propagatorul lui cel mai înflăcărat.  Ce mi-a plăcut cel mai mult din experienţa dumitale 
a fost alegerea pe care ai făcut-o de a-L predica numai pe Hristos, şi pe El răstignit; îţi 
aminteşti, aşa cum ziceam noi, în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2.”  „Da, îmi pare atât 
de bine că Mântuitorul Isus a fost sever cu mine când călătoream spre Damasc şi m-a 
oprit de pe calea pierzării.  Numai prin harul Său sunt ce sunt şi am aşteptat cununa 
neprihănirii pe care Domnul urma să mi-o dea mie în ziua aceea, dar nu numai mie, ci şi 
tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui (vezi 2 Timotei 4,8).  Sunt încântat să constat că 
aceia care au primit cununa sunt atât de mulţi, o gloată pe care nimeni nu poate să o 
numere!” 
 

 Am dorit mult să-l văd pe „ucenicul pe care-l iubea Isus”, știți, acela care a scris ultima 
carte din Biblie, și l-am întâlnit.  Pe Ioan, fiul lui Zebedei, apostolul Domnului.  I-am pus 
câteva întrebări, prima fiind: „Cum se face că, adesea, te sprijineai pe pieptul lui Isus la 
masă, însă, când L-ai văzut într-o viziune mai târziu, când era înviat și proslăvit, ai căzut 
la picioarele Lui ca mort?”  A zis: „Era o mare diferență.  El a luat un chip de lut ca noi și 
așa a trăit printre noi.  Când a revenit la condiția de glorie de mai înainte, deși cu trupul 
pe care-l adoptase și cu semnele rănilor, acum era de o strălucire copleșitoare.  Ca să mă 
apropii din nou de El ca altădată, a fost nevoie să fiu și eu schimbat și această schimbare 
a avut loc.  ‚Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu!  Și 
suntem’” (1 Ioan 3,1).   
 
L-am întrebat, de asemenea: „Când era pe cruce, Isus ți-a încredințat-o spre îngrijire pe 
mama Sa și ai avut grijă de ea.  Ai aflat multe de la ea.  A avut cumva pretenția să fie 
adorată ca mamă a Mântuitorului?”  „Nicidecum.  Știa prea bine că a fost doar un 
instrument pentru nașterea și creșterea Mântuitorului.  Nu a înțeles lucrul acesta de la 
început, dar s-a clarificat în totul după înălțarea Lui.  I-a fost ucenică devotată în toate 
zilele rămase, ca orice ucenic adevărat.”   
 
Altceva: „Ai văzut cetatea sfântă și ai scris ceva despre ea.  Am citit cartea pe care ne-ai 
lăsat-o, Apocalipsa.  De ce nu ai scris mai mult despre cetate?  Să ne fi dat detalii mai 
multe, ba chiar să fi făcut un desen al ei.”  „Poftim?  Pentru ce?  Nici nu era posibil.  Nu 
puteam să o descriu, era prea interesantă, prea frumoasă.  Am scris cum m-am priceput 
și cum am fost inspirat.  Acum o vedem cu toți și nu mai este vedenie.  E altceva să o 
privești aevea.  Dar limba mea, limbile noastre, nu vor găsi niciodată suficiente cuvinte 
pentru a ne exprima recunoștința față de Cel care a fost mort pentru noi și a înviat și 
este viu în vecii vecilor.  Care a deținut cheile morții și ale mormântului.  Care le-a folosit 
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și ne-a dat viață, viața veșnică de care ne bucurăm acum.  Pe care ne-o promisese și pe 
care am obținut-o cu adevărat prin iubirea Lui jertfitoare.”   
 

 Am vorbit cu Jan Hus; era aşa de prietenos, mi-a zâmbit şi mi s-a recomandat: „Eu sunt 
Jan Hus din Boemia.  Focul dragostei mele pentru Hristos şi pentru adevăr a fost mai 
puternic decât focul rugului care m-a mistuit, pentru că mi-am adus aminte de cuvintele 
Domnului Isus, care a zis: ‚Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide 
sufletul’ (Mat 10,28), şi de cuvintele lui Pavel, ‚viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în 
Dumnezeu’ (Col 3,3).  Ei au transformat trupul meu în cenușă, pe care au aruncat-o în 
râul Rin și a fost cărată astfel în ocean; am aflat lucrul acesta aici.”   
 
„Puteam să evit martirajul, dar Hristos a zis așa: ‚Dacă vine cineva la Mine și nu urăște 
pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba 
chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu’ (Luca 14,26).  Ba chiar însăși viața sa!  
Despre adevărații  ucenici ai lui Hristos s-a scris că ‚ei l-au biruit (pe balaur) prin sângele 
Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte’ (Apoc 
12,11).  Puteam evita martirajul, puteam avea o moarte obișnuită, fără a deveni cenușă 
zvârlită pe râu.  Dar atunci aș fi fost cenușă la sfârșitul mileniului: ‚Și veți călca în picioare 
pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o 
pregătesc Eu’, a zis Domnul (Mal 4,3).  Am preferat să devin cenușă temporară în loc de 
cenușă eternă.”       
 

 A fost o aşa de mare surpriză pentru mine să pot vorbi cu Martin Luther!  Da, Martin 
Luther, reformatorul din Wittemberg.  I-am zis: „Pastore Martin, am putea vorbi 
germana, am citit traducerea dumitale a Bibliei de trei ori, dar limba vorbită aici e 
superbă, peste şi dincolo de orice limbă pământească pe care am auzit-o vreodată.  Nu 
te încântă oare gândul că, studiind Biblia, nu a mai fost cazul să continui acele 
autoflagelări şi urcarea treptelor pe genunchi?”  „Desigur”, a fost răspunsul său.  „Cea 
mai mare descoperire a vieţii mele a fost adevărul că păcătoşii sunt îndreptăţiţi şi trăiesc 
numai prin credinţa în Hristos.  Prin El am scăpat eu de acele rătăciri păgâne şi prin El am 
acum viaţa veşnică, prin Mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat de la întemeierea 
lumii.  Am fost interogat cu furie, am fost urmărit cu înverșunare, însă am știut 
întotdeauna că ‚Cetate tare-i Dumnezeu / și armă-apărătoare, / El ne ajută-n orice greu / 
ce-ar vrea să ne doboare! ’  Slavă Lui în veci de veci!” 
 

 Ultima persoană pe care am întâlnit-o astăzi a fost Ellen G. White, profetesa lui 
Dumnezeu pentru zilele din urmă.  Am dorit să aflu ceva mai multe amănunte despre 
viziunile pe care le-a avut, şi am întrebat-o: „Sora White, am citit cărţile dumitale cu 
pasiune şi le-am promovat.  Dumneata ai avut multe viziuni; cum te simţi acum, când nu 
mai e vorba de viziuni, ci de realităţi?”  Cu multă amabilitate, dânsa mi-a răspuns: 
„Viziunile au fost o infinitezimală pregustare a lucrurilor viitoare; acum nu mai am 
nevoie de viziuni şi nici de credinţă.  Îl văd pe Isus faţă în faţă şi sunt atât de fericită!”   
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„Şi trebuie să-ţi mai spun ceva: îţi aduci aminte din cartea Schiţe din viaţă cât de bolnavă 
eram eu pe atunci, de fapt, cea mai mare parte a vieţii mele?  Nu mai e aşa, frate, mă 
simt excelent, am o sănătate perfectă şi am privilegiul de a mânca din pomul vieţii.  Hai 
să mergem acolo, vreau să-ţi dau un fruct din el, ştii, eu încă sunt şi voi fi întotdeauna 
interesată de cea mai bună dietă.  Dar pomul acela nu este nici pe departe cea mai mare 
bucurie pe care o am aici.  Nu!  Bucuria mea supremă este Mântuitorul Isus Hristos, pe 
care L-am iubit întotdeauna, iar acum Îl văd când doresc!  Faţă în faţă!” 
 

 O zi în cer.  Născută din imaginaţie şi terminată în ea, totuşi ancorată în Scripturi şi în 
istorie.  La cea din urmă Cină a Sa pe pământ, Mântuitorul S-a referit la o zi măreaţă în 
cer, probabil prima, nu ştiu, când El va oficia Sfânta Cină, aducându-ne aminte de marea 
Sa iubire şi de măreţul Său sacrificiu pentru mântuirea noastră.  Haideţi să mergem 
acolo, unde nu sunt nici uragane, nici terorism, nici moarte.  Acolo, acasă!  Acum să-I 
spunem Mântuitorului:  

„Aștept măreața zi,                                                                                                                                                        
când Tu vei reveni,                                                                                                                                                          
Isuse bun, pe norul alb,                                                                                                                                                                       
în mii de străluciri.                                                                                                                                                                  
De dor și Osana mi-e plină inima,                                                                                                                                                                     
s-alerg de grab’ în calea Ta,                                                                                                                                    
Isuse, mult aș vrea!   

Adesea mă opresc                                                                                                                                                       
la porți de paradis                                                                                                                                                             
și fericit ca-n vis privesc                                                                                                                                                  
locașul mult promis.                                                                                                                                                    
Și plânge ruga mea                                                                                                                                                                     
și tot mai mult aș vrea,                                                                                                                                                
în cer de har să trec hotar,                                                                                                                                                              
spre veșnicia mea.  

Cu frații mei voi fi,                                                                                                                                                        
cu cei ce au purtat                                                                                                                                                           
prin foc și val credința lor                                                                                                                                     
și pildă ne-au lăsat.                                                                                                                                                           
Pe toți ce L-am iubit,                                                                                                                                      
pe toți ce L-am primit,                                                                                                                                                      
Isus la El ne va primi                                                                                                                                                                    
în minunata zi!” 

(Cântarea de cor „Aștept măreța zi”, aflată în colecții pentru coruri)   

 Viața viitoare nu va putea fi plictisitoare.  Gândiți-vă la miliardele de mântuiți cu care 
vom putea discuta: câte conversații interesante, câte experiențe mărețe de aflat!  
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Gândiți-vă la milioanele de specii de animale pe care vom avea plăcerea să le vedem, cu 
toate manifestările lor fermecătoare, și toate liniștite, prietenoase, perfecte.  Gândiți-vă 
la trilioanele de corpuri cerești pe care le vom putea vizita, întâlnind locuitori care nu au 
păcătuit niciodată și de la care putem auzi lucruri care ne vor încânta sufletele.  Dar, mai 
mult decât orice, gândiți-vă la întâlnirea cu Mântuitorul iubit, Acela în care sunt ascunse 
toate comorile înțelepciunii și ale științei, de la care avem de învățat mereu și mereu, în 
veci. 
 

 O zi în cer, în pură și săracă imaginație.  Dar 365.250 de zile în cer?  Dar un infinit de zile 
pe noul pământ?  Cu toți sfinții.  Cu Dumnezeu.  „Și ce i-ar folosi unui om să câștige toată 
lumea, dacă și-ar pierde sufletul?”, a întrebat Mântuitorul în Matei 16,26.  Să câștige 
toată lumea aceasta păcătoasă și ticăloasă și murdară și blestemată și să piardă lumea 
viitoare, cu toate perspectivele, frumusețile și bunătățile ei?  Să piardă posibilitatea de a 
fi cu Dumnezeu în veci: la ce i-ar folosi?  Nu ar fi aceea o nebunie?  
 

 Închei cu aceste cuvinte din Spiritul Profetic: „Pavel a avut o viziune a cerului și, 
discutând gloriile de acolo, cel mai bun lucru pe care l-a putut face a fost să nu încerce a 
le descrie.  El ne spune că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la 
inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei 
ce-L iubesc.  Îți poți forța imaginația la extrem, poți încerca așa cum reușești mai bine să 
cuprinzi și să examinezi greutatea veșnică de slavă și, totuși, simțurile tale limitate, 
amețite și obosite de efort, nu o pot pricepe, pentru că există dincolo de ea un infinit.  E 
nevoie de toată veșnicia pentru desfășurarea gloriilor și aducerea la suprafață a 
comorilor prețioase ale Cuvântului lui Dumnezeu.”  (Manuscrisul 13 din 1888, publicat în 
Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, 
volumul 6, pagina 1107)   
 

 Așteptăm venirea în slavă a Mântuitorului și tuturor celor prezenți le doresc o 
binecuvântată intrare în împărăția Sa eternă!  Amin!          
 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 343: „Către cer un dor m-atrage”  

Cântarea de închidere, 557: „Cum ne va fi?”   
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TEMPLUL LUI DUMNEZEU 

 Prima jumătate a cărții Apocalipsa se încheie cu următoarele cuvinte ale lui Ioan: „Și 
templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului 
Său, în templul Său.  Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o 
grindină mare” (11,19).   
 

 În această ultimă carte a Bibliei, cuvântul „templu”, în diferite forme, apare de 16 ori.  
Dintre aceste 16 referințe, 14 susțin că există în ceruri un templu al lui Dumnezeu și 
anume:                                     

- Acest templu a fost deschis (11,19; 15,5), deschis pentru cunoștința oamenilor.                                                                                                                                                                     
– În el este scaunul de domnie al lui Dumnezeu (16,17).                                  
- În el este chivotul legământului Domnului (11,19).                                                                                     

Aici putem adăuga textul din Habacuc 2,20: „Domnul însă este în templul Lui cel sfânt.  
Tot pământul să tacă înaintea Lui!”  Prin urmare, în templul ceresc Se află Dumnezeu, 
scaunul Lui de domnie, chivotul cu legea Sa eternă.                                                                                             

- Lui Ioan i s-a cerut să măsoare acel templu, altarul din el și pe cei ce se închină în el 
(11,1), aceasta fiind judecata casei lui Dumnezeu, judecata preadventă sau de cercetare 
(vezi 1 Petru 4,17).  Cei care nu I se închină lui Dumnezeu în templu, care se află în afara 
templului, sunt pierduți; ei nu sunt judecați concomitent cu credincioșii (Apoc 11,2).                                                                          

- Biruitorii, adică aceia care trec cu bine prin această judecată, sunt făcuți stâlpi în 
templul Domnului (3,12).                                                                                                                                             
– Mântuiții Îi slujesc lui Dumnezeu în acel templu zi și noapte (7,15).                                                                                                              

- Din templul ceresc ies îngeri cu diferite misiuni (14,15; 14,17; 15,6).                                                                                                     
– Din templul acela se aude un glas tare, care îi trimite pe cei șapte îngeri să verse 
potirele mâniei lui Dumnezeu pe pământ (16,1).                                                                                         
– Templul ceresc se umple de fum (15,8), de aceea este inaccesibil pe durata plăgilor, 
când nicio activitate nu mai are loc în templu (15,8).  

 Spre deosebire de cer, pe noul pământ nu va exista un templu.  În Apocalipsa 22,3, se 
spune că „scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea”, adică în cetatea 
sfântă, în timp ce în capitolul 21,22 se afirmă că nu există un templu în cetate.  În 
capitolul 16,17, citim că „din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare”; deci, 
scaunul de domnie este acum în templul ceresc, dar se spune că este „în cetate” pe noul 
pământ, unde nu mai există un templu.  Dumnezeu Însuși și Mielul rămân pe vecie 
templul închinării credincioșilor.  
 

 În textele arătate, avem suficiente dovezi pentru a admite că există un templu al lui 
Dumnezeu în cer.  Scriitorul Epistolei către Evrei confirmă cu prisosință constatarea 
aceasta, declarând că:                                  
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- Templul ceresc „a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul” (8,2).                                             
– Templul acela este „mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu 
este din zidirea aceasta” (9,11).                                                                                                           
– „Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul 
adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer” (9,24).                                                                 

Aici se vorbește despre un locaș făcut de mână omenească și de „adevăratul locaș de 
închinare”, după chipul căruia a fost făcut cel pământesc.  Lui Moise i s-a cerut să fie 
foarte scrupulos în construirea sanctuarului pământesc: „Ia seama, să faci totul după 
chipul care ți-a fost arătat pe munte” (8,5).   

 În Evrei 6,19.20, se spune că avem „o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo 
de perdeaua dinlăuntrul templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, 
când a fost făcut ‚Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec’.”  Sanctuarul 
pământesc avea o perdea la intrarea în locul sfânt și o a doua, care despărțea locul sfânt 
de locul preasfânt: „. . . după perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema 
‚locul preasfânt’” (9,3). 
 

 Două obiecțiuni au fost aduse de-a lungul timpului împotriva doctrinei sanctuarului 
ceresc, obiecțiuni care se contrazic între ele:                                                                                                                             

(01) Isus nu a intrat întâi în locul sfânt și mai târziu în locul preasfânt, pentru că se spune 
că nădejdea noastră „pătrunde dincolo de perdeaua dinlăuntrul templului, unde Isus a 
intrat pentru noi ca înainte mergător” (Evr 6,19.20).                                                                           

(02) Nu există absolut deloc un templu în cer. 

 Despre ambele obiecțiuni s-ar putea zice ce a zis Petru vorbind despre scrierile 
apostolului Pavel, anume că „în ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei 
neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor” 
(2 Pet 3,16).  Numai cei neștiutori și nestatornici se apucă să răstălmăcească Scripturile.  
Ca și Satana, care L-a îndemnat pe Isus să Se arunce de pe templu (vezi Matei 4,5.6), 
modificând textul din Psalmul 91,11.12, care promite că îngerii vin în ajutor. 
 

 A doua obiecțiune este contrară atâtor texte din Evrei și din Apocalipsa, încât nici nu 
merită atenție.  Nu există un templu în cer?  Cum ați ajuns la această concluzie?  Biblia 
zice că există.  Mai mult, acela este mare și desăvârșit, nu a fost făcut de oameni, ci de 
Dumnezeu, și este originalul după care l-a confecționat Moise pe cel pământesc.  Nu 
poți să faci o copie de pe ceva, dacă acel ceva, originalul, nu există.   
 

 La prima obiecțiune se răspunde ușor, dacă citim cu atenție textul: nădejdea noastră 
pătrunde dincolo de perdeaua dinlăuntrul templului, unde Isus a intrat pentru noi.  
Propoziția „unde Isus a intrat pentru noi” este atributivă și se referă la cuvântul 
„templului”, nu la „perdeaua dinlăuntru”.  Aici sunt două afirmații:                                                                                                                    
 



 
P

ag
e2

5
9

 

(01) Nădejdea noastră pătrunde dincolo de perdeaua dinlăuntru.                                                                                                                              
 

(02) Isus a intrat în acel templu, care are o perdea dinlăuntru, dincolo de care pătrunde 
nădejdea noastră: „. . . templului, unde Isus a intrat . . .”.    
 

 Mai simplu: nădejdea noastră pătrunde dincolo de perdeaua dinlăuntrul templului.  
Care templu?  În care a intrat Isus pentru noi ca înainte mergător.  La data când autorul, 
Pavel, scria epistola, Isus intrase în templu; nu se spune unde în templu, nu se face nicio 
precizare.  De unde știm noi că a intrat întâi în locul sfânt, iar la 22 octombrie 1844 a 
trecut în locul preasfânt?  Înainte de a răspunde la această întrebare, să citim un text 
care este exploatat de cei care nu cred că lucrarea lui Hristos în templul ceresc s-a 
desfășurat în două faze: „Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut 
prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este 
din zidirea aceasta, și a intrat, o dată pentru totdeauna, în locul preasfânt, nu cu sânge 
de țapi și de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică” 
(Evr 9,11.12).  
 

 La prima vedere, s-ar zice că, după crucificare, înviere și înălțare, Isus a intrat „în locul 
preasfânt”.  Deci, direct acolo și era acolo, în locul preasfânt, atunci când scria Pavel.  
Aici s-a făcut însă o greșeală de traducere.  Expresia „locul presfânt” a fost folosită 
pentru ceea ce în greacă este ta hagia, unde ta este articol hotărât pentru plural și 
hagia înseamnă „sfinte”.  Deci, nu „locul preasfânt”, ci „cele sfinte”.  Expresia aceasta 
„cele sfinte” se referă la întregul templu: acesta era format din două sfinte: locul sfânt și 
locul preasfânt.  Isus a intrat în „cele sfinte”, adică în templu. 
 

 Interpretarea contrară încearcă să dărâme credința adventistă cu privire la lucrarea lui 
Hristos în sanctuarul ceresc în două faze: numai lucrare de Preot, de la înălțare până la 
22 octombrie 1844, și, în plus, lucrare de Mare Preot, de la 22 octombrie 1844 și până la 
încheierea harului.  Nu este necesar să considerăm că Isus a stat într-un loc nemișcat, 
pentru că El are acces oriunde și oricând, dar lucrarea făcută de El se desfășoară în două 
faze.  Din cartea Leviticul înțelegem ce făceau preoții în fiecare zi, iar din capitolul 16,1-
34, ce făcea marele preot o dată pe an.  Această distincție este reluată pe scurt în Evrei 
9,6.7: „Și, după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră 
totdeauna în partea dintâi a cortului.  Dar în partea a doua intră numai marele preot, o 
dată pe an, și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din 
neștiință ale norodului.”   
 

 Deci, preoții intrau zilnic pentru slujbă în locul sfânt.  Ei prezentau înaintea Domnului 
sângele jertfelor aduse de păcătoși, pentru iertarea lor.  În locul preasfânt intra numai 
marele preot, o dată pe an, pentru curățirea templului, care era percepută ca o lucrare 
de judecată.  Despre ziua cea mare de ispășire, care era ziua a zecea a lunii a șaptea, se 
spune: „Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriți 
sufletele” (Lev 16,31).  Și se adaugă: „Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit 
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din poporul lui” (23,29).  Era o zi de curățire a sanctuarului, o zi de judecată, și așa 
privesc evreii și astăzi ziua aceea.   
 

 Hristos a făcut lucrare de Preot de la înălțare până la 22 octombrie 1844, dar și în 
continuare.  Aceasta constă în mijlocire la Tatăl, în favoarea păcătoșilor, pe baza 
sângelui Său: „. . . S-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa” (Evr 
9,26).  „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți.  Dar, dacă cineva a 
păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.  El este jertfa de 
ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale întregii 
lumi” (1 Ioan 2,1.2).  De la întronare și până la încheierea harului, Isus a mijlocit și 
mijlocește pentru păcătoși.  Aceasta este lucrarea de Preot, lucrarea zilnică.   
 

 Dar lucrarea de Mare Preot Hristos a început-o în ziua de 22 octombrie 1844.  Acest 
lucru îl înțelegem din Daniel 8,13.14: „L-am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt l-a 
întrebat pe cel ce vorbea: ‚În câtă vreme se va împlini vedenia despre desființarea jertfei 
necurmate și despre urâciunea pustiirii?  Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș 
și oștirea?’  Și el mi-a zis: ‚Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi 
sfântul locaș va fi curățit!’”  Curățirea sfântului locaș urma să aibă loc după trecerea 
acestei perioade.  Atunci a început Mișcarea Adventă, care a descoperit existența 
templului din cer și lucrarea lui Hristos acolo.  Această predicare despre sanctuar a făcut 
să înceteze ignorarea lui, călcarea lui în picioare.    
 

 Ce înseamnă perioada vizată în acest text?  Din Numeri 14,34 și din Ezechiel 4,6, 
înțelegem că în profeție o zi înseamnă un an calendaristic.  În Daniel 8, vedenia nu s-a 
încheiat, pentru că Daniel a fost obosit: „Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la 
pământ și am leșinat. . . .  Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile” (Dan 
8,18.27).  După rugăciunea sa pentru națiunea aflată în robie, rugăciune raportată în 
capitolul 9,1-19, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu să-i explice vedenia 
neterminată.  El fusese îndemnat: „Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta” (8,16).  Starea 
fizică și psihică a lui Daniel a cerut o amânare.  După câteva zile, Gabriel a venit din nou: 
„Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. . . .  Ia aminte dar la cuvântul acesta și 
înțelege vedenia!”  (9,22.23).  Nu „o vedenie”, ci „vedenia”, o anumită vedenie, despre 
care se mai vorbise: „. . . vedenia cu serile și diminețile, de care a fost vorba” (8,26), cea 
nelămurită încă.     
 

 Înțelegem astfel că aceste două capitole, 8 și 9 din Daniel, sunt o singură compoziție.   
De aceea a revenit îngerul, tâlcuind „vedenia cu serile și cu diminețile”.  În primul capitol 
din Geneza, ziua calendaristică este numită „seară și dimineață”.  Adică noapte și zi, 
acestea formează o zi de 24 de ore.  Avem, deci, 2300 de seri și dimineți, adică 2300 de 
zile.  Dar ele sunt profetice, nu pot fi literale, pentru că nu se ajunge nicăieri, ar fi doar 
ceva peste șase ani.  Dar despre vedenia aceea s-a spus că „privește vremea sfârșitului” 
(8,17.19).  Lui Daniel i s-a spus: „Tu, pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la  
niște vremi îndepărtate” (versetul 26).  Deci, nu poate fi vorba de șase ani și ceva.   
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 Iată cuvintele îngerului, spuse când „tâlcuia” vedenia, când „îi lumina mintea” lui Daniel: 
„Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei 
sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea 
nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și 
proorociei și până la ungerea Sfântului sfinților” (Dan 9,24).  Astfel, este vorba de o 
perioadă de timp care ajunge până la ungerea Sfântului sfinților.  Acesta nu putea fi altul 
decât Hristos, iar uns a fost la botez: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a 
uns” (Luca 4,18), a zis El la câteva săptămâni după botez.  Deci, când a venit Duhul 
Domnului peste El?  Ne răspunde evanghelistul: „De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit 
afară din apă.  Și, în clipa aceea, cerurile s-au deschis și L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu 
pogorându-Se în chip de porumbel și venind peste El” (Mat 3,16).   
 

 Rețineți momentul botezului ca fiind „ungerea Sfântului sfinților”.  Să căutăm anul acela: 
Luca ne spune că Isus a fost botezat de Ioan în râul Iordan „în anul al cinsprezecelea al 
domniei lui Tiberiu Cezar” (Luca 3,1).  Istoria ne spune că acela a fost anul al 27-lea al 
erei creștine.  Să revenim la explicația dată de Gabriel: „Să știi dar și să înțelegi că, de la 
darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la 
Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi, timp de șasezeci și două de săptămâni, 
piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare.  După aceste 
șasezeci și două de săptămâni, Unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. . . .  El va face un 
legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să 
înceteze jertfa și darul de mâncare” (Daniel 9,25-27). 
 

 Găsim aici trei perioade de timp: 7 săptămâni, 62 de săptămâni, 1 săptămână, în total 
70 de săptămâni.  Despre acestea, îngerul a zis: „Șaptezeci de săptămâni au fost 
hotărâte asupra poporului tău” (versetul 24).  Deci, 70 de săptămâni rezervate pentru 
poporul ales; fuseseră 70 de ani în robie pentru păcatele lor, acum Dumnezeu le mai 
acorda 70 de săptămâni de timp special în care să confirme încrederea acordată. 
 

 O săptămână are 7 zile, dar dacă sunt profetice, cum este cazul aici, ele reprezintă 7 ani.  
Iar 70 de săptămâni înseamnă 70 x 7 = 490 de ani.  De când?  „De la darea poruncii 
pentru zidirea din nou a Ierusalimului” (versetul 25).  Această poruncă a fost dată de 
împăratul persan Artaxerxe Longimanus în anul 457 înainte de era creștină.  Iată această 
perioadă desfășurată: 

490 – 457 = 33, dar neexistând un an 0, de la 457 se merge scăzând spre începutul erei 
creștine și se trece mai departe, până în anul 34.  Astfel, 70 de săptămâni au început în 
457 înainte de Hristos și s-au sfârșit în anul 34 după Hristos.  Este vorba însă de trei părți 
ale acestei perioade: 7 de săptămâni (49 de ani), 62 de săptămâni (434 de ani) și 1 
săptămână (7 ani).  Vom verifica în continuare atât corectitudinea formulei o zi = un an, 
cât și a încheierii celor 490 de ani în anul 34.  

 De la 457 înainte de era creștină, 69 de săptămâni, adică 483 de ani, ne duc la „ungerea 
Sfântului sfinților” (Dan 9,24), adică la botezul Domnului în anul 27 al erei creștine.  
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Despre ultima săptămână ni se spune așa: „El va face un legământ trainic cu mulți, timp 
de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de 
mâncare” (9,27).  Când Isus a murit pe cruce, „îndată, perdeaua dinlăuntrul templului   
s-a rupt în două, de sus până jos” (Mat 27,51).  El spusese chiar în săptămâna aceea: 
„Iată că vi se lasă casa pustie” (23,38).  Când „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul 
lumii” (Ioan 1,29), a murit, perdeaua dinlăuntrul templui s-a rupt și așa a făcut El să 
înceteze „jertfa și darul de mâncare”: jertfa Lui făcea inutile orice alte jertfe.  Era chiar în 
mijlocul săptămânii a 70-a, în primăvara anului 31 al erei creștine.  Această exactitate 
confirmă întregul calcul!    
 

 Trecuseră trei ani și jumătate de la botez, din toamna anului 27.  Mai rămâneau încă 
trei ani și jumătate, și săptămâna a șaptezecea era consumată.  Aceasta s-a întâmplat în 
toamna anului 34, când Sinedriul a respins apelul lui Ștefan, solul lui Dumnezeu, de a 
accepta evanghelia, și l-au ucis pe sol cu pietre.  Atunci, 70 de săptămâni profetice, 490 
de ani calendaristici rezervați pentru poporul ales pentru a-și preciza poziția față de 
planul lui Dumnezeu, s-au încheiat.  Din acel moment, nu mai exista un popor ales de 
factură națională.  Evanghelia a fost dusă la neamuri, la toate neamurile pământului, nu 
printr-o etnie, ci printr-un popor spiritual universal, biserica lui Hristos: „Voi însă sunteți 
o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu 
Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întuneric la lumina Sa minunată” (1 Pet 2,9). 
 

 Îngerul Gabriel s-a referit astfel la vedenia întreruptă, a celor 2300 de seri și dimineți, 
adică zile, dar zile profetice, deci ani calendaristici.  El a zis: „Șaptezeci de săptămâni au 
fost hotărâte asupra poporului tău” (Dan 9,24).  Acest „hotărâte” înseamnă „tăiate”.  De 
unde?  Fără îndoială că dintr-o perioadă mai lungă.  Să recapitulăm: 

457 toamna            27 toamna                   31 primăvara        34 toamna         ? 

decretul:                    botezul:                       răstignirea:            martirajul lui Ștefan:                                                                                                                                                                                                             
începutul a     începutul ultimei          mijlocul ultimei         sfârșitul ultimei                                                                                                                                                   
490 de ani                săptămâni                    săptămâni                      săptămâni 

 Cei 490 de ani (70 de săptămâni) au fost tăiați din 2300, deci: 

2300 – 490 = 1810 

Dacă adăugăm la 34 această diferență, avem: 34 + 1810 = 1844.  Acum să înlocuim 
semnul de întrebare:  

457 toamna      27 toamna            31 primăvara               34 toamna           1844 toamna 

decretul :            botezul:                 răstignirea:         martirajul lui Ștefan:     judecata:                                                                                                                                                                                                             

începutul a    începutul ultimei    mijlocul ultimei       sfârșitul ultimei             curățirea                                                                                                                                           
490 de ani        săptămâni                săptămâni                 săptămâni                  templului 
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 Mai precis, când în cursul anului 1844?  Atunci când a fost „luna a șaptea, ziua a zecea” 
din calendarul ebraic.  Iudeii karaiți au păstrat cu strictețe cronologia și ordinea 
evenimentelor, așa că, în anul acela, ziua ispășirii cădea pe data de 22 octombrie.  Deși 
sistemul ceremonial cu sărbătorile lui încetase a fi valabil odată cu moartea lui Hristos, 
calculul rămâne calcul.  Socotind 2300 de ani din toamna anului 457 înainte de Hristos, 
și mergând din zi de ispășire în zi de ispășire ca reper, ajungem la 22 octombrie 1844.  
Exact așa: „Ziua a zecea a lunii a șaptea, marea Zi de Ispășire, timpul curățirii 
sanctuarului, care în anul 1844 a căzut pe 22 octombrie, a fost considerat ca fiind timpul 
venirii Domnului.  Acest lucru era în armonie cu dovezile deja prezentate că cele 2300 de 
zile se vor sfârși toamna și concluzia părea irezistibilă” (The Great Controversy/Tragedia 
veacurilor, pagina 400).     
 

 Milleriții au făcut bine aceste calcule, dar ei au crezut că prin „curățirea sfântului locaș” 
trebuie înțeleasă curățirea pământului prin foc, adică sfârșitul lumii, cum era opinia 
protestanților: „Fusese indicat că aceste zile profetice se vor sfârși în toamna lui 1844.  
Împreună cu restul lumii creștine, adventiștii au susținut atunci că pământul, sau o 
anumită parte din el, era sanctuarul.  Prin curățirea sanctuarului, ei au înțeles purificarea 
pământului prin focul marii zile de pe urmă, care va avea loc la cea de a doua venire.  De 
aci concluzia că Hristos Se va întoarce spre pământ în 1844.”  (Ibid., pagina 409)      
 

 Dar nu pământul era sanctuarul care trebuia curățit, ci templul ceresc.  Nu venirea lui 
Hristos urma să aibă loc, ci începutul curățirii templului din cer, adică al judecății de 
cercetare. 
 
„Isus nu a venit pe pământ așa cum grupa așteptătoare, fericită, a sperat, ca să curețe 
sanctuarul prin purificarea pământului cu foc.  Am văzut că ei au fost corecți în 
calcularea perioadelor profetice; timpul profetic s-a încheiat în 1844 și Isus a intrat în 
locul preasfânt ca să curețe sanctuarul la sfârșitul zilelor.  Greșeala lor a fost că nu au 
înțeles ce era sanctuarul și natura curățirii lui.”  (Early Writings/Experiențe și viziuni, 
pagina 243)  
 

 Aceasta este matematică dumnezeiască, biblică.  În Daniel 8,14, am citit că, la încheierea 
acestor 2300 de ani, „sfântul locaș va fi curățit”.  Care sfânt locaș?  Dacă am ajuns în 
anul 1844, suntem deja departe.  Templul din Ierusalim, care a fost templul lui 
Dumnezeu, cu importanță și funcționalitate în cadrul sistemului ceremonial, a încetat 
acest rol când a murit Hristos și a fost distrus literalmente în anul 70 al erei creștine.  Nu 
a mai fost niciodată reconstruit după aceea.   
 

 Fuseseră trei etape în istoria sanctuarului pământesc:                                                                                          
 

(01) Cortul întâlnirii, confecționat la Muntele Sinai (vezi Exodul, capitolele 25-40).                       
(02) Templul zidit de Solomon (vezi 1 Împărați, capitolele 5-7).                                                         
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(03) Templul zidit de Zorobabel și de colaboratorii săi (vezi Ezra, capitolele 3-6 și Hagai 
1,12-15), înfrumusețat mai târziu de Irod (vezi Ioan 2,20).     
 

 Astfel, în anul 1844, Dumnezeu nu mai avea un templu pe pământ; singurul Lui templu 
era originalul, cel din ceruri.  Acolo și atunci a început curățirea.  Ce fel de curățire în 
cer?  Când se pocăiesc de păcatele lor, oamenii sunt iertați, dar păcatele nu sunt 
înlăturate, ci se mențin în rapoartele cerești, sunt acoperite (vezi Psalmul 32,1).  Omul 
poate să reia viața păcătoasă, și atunci iertarea se anulează: „Însă, dacă cel neprihănit se 
abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile 
celui rău, s-ar putea să trăiască el oare?  Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru 
că s-a dedat la nelegiuire și la păcat; de aceea va muri în ele” (Ezec 18,24).  Am văzut din 
1 Petru 4,17 că judecata începe de la casa lui Dumnezeu.  Fiecare nume din cartea vieții 
este cercetat în lumina celor scrise în rapoartele cerești.  Celor mântuiți, numele le sunt 
păstrate în cartea vieții și evidențele păcatelor lor sunt șterse definitiv.  Celor pierduți 
din casa lui Dumnezeu, numele le sunt șterse din cartea vieții, iar păcatele rămân 
înregistrate.      
 

 Aceasta este curățirea din templul ceresc, a amintirii păcatelor celor convertiți, care 
rămân în har; iar făgăduința divină este: „Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi 
mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor” (Evr 8,12).  Atunci acestea dispar 
pentru veci: „El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei 
arunca în fundul mării toate păcatele lor” (Mica 7,19).  „Aceia care au urmărit lumina 
cuvântului profetic au văzut că, în loc de a veni pe pământ la terminarea celor 2300 de 
zile în 1844, Hristos a intrat în locul preasfânt al sanctuarului ceresc pentru a înfăptui 
încheierea lucrării de ispășire pregătitoare pentru venirea Sa” (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, pagina 422).  
 
„După cum în vechime păcatele oamenilor erau plasate prin credință asupra jertfei 
pentru păcat și prin sângele ei transferate, în mod figurativ, asupra sanctuarului 
pământesc, tot așa, în noul legământ, păcatele celor pocăiți sunt plasate prin credință 
asupra lui Hristos și transferate, în fapt, asupra sanctuarului ceresc.  Și, după cum 
curățirea tipică a celui pământesc era înfăptuită prin înlăturarea păcatelor de care 
fusese întinat, tot astfel, curățirea reală a celui ceresc trebuie să fie realizată prin 
îndepărtarea sau ștergerea păcatelor care sunt raportate acolo.  Însă, înainte ca aceasta 
să se poată efectua, trebuie să fie o examinare a cărților de rapoarte, pentru a se 
determina cine, prin pocăință de păcat și credință în Hristos, are dreptul la beneficiile 
ispășirii Sale.  Curățirea sanctuarului include, de aceea, o lucrare de investigare – o 
lucrare de judecată.  Această lucrare trebuie să fie făcută înainte de venirea lui Hristos 
ca să-Și răscumpere poporul; pentru că, atunci când vine, răsplata Lui este cu El, ca să 
dea fiecăruia după faptele lui (Apocalipsa 22,12).”  (Ibid., paginile 421-422)    
 

 În templul Domnului de pe pământ s-au făcut lucrări preoțești, ceremoniale, in interesul 
păcătoșilor căiți, iar păcatele lor erau iertate.  A venit Hristos, deci realitatea a înlocuit 
umbra.  De atunci, numai templul original din cer contează.  Am citit despre „templul lui 
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Dumnezeu, care este în cer” (Apoc 11,19), că este „adevăratul cort, care a fost ridicat nu 
de un om, ci de Domnul” (Evr 8,2).  Domnul a ridicat, a construit templul acela.  El „nu 
este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta” (Evr 9,11).  Chiar dacă Moise lucra 
după un model când a confecționat sanctuarul pământesc, lui i s-a arătat un chip: „Ia 
seama, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte” (Evr 8,5).  I-a arătat 
Dumnezeu chiar templul din cer, sau o proiecție a acestuia?  Nu știm.  Oricum, să nu ne 
închipuim că acel templu ceresc este exact ca acela făcut de Moise sau de alții mai 
târziu.  Nu din piei de vițel de mare, nu din pietre și din cedru, pentru că „nu este din 
zidirea aceasta”.  Altceva, substanță cerească.  Iar dimensiunile?  Iarăși nu știm.     
 

 Dar ce contează?  Important este ce se face în el.  Încă se mai mijlocește pentru 
păcătoși, lucrarea de Preot a Domnului Isus Hristos.  Și se face curățirea evidențelor 
păstrate acolo cu privire la păcatele oamenilor credincioși.  Judecată a casei lui 
Dumnezeu, lucrarea Sa de Mare Preot.  Isus a promis: „Iată, Eu vin curând și răsplata 
Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Apoc 22,12).  Dar nimeni nu este 
răsplătit înainte de a fi judecat: „Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de 
judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul, pe 
care-l va fi făcut când trăia în trup” (2 Cor 5,10).  Și toți cei luați la cer sunt judecați 
înainte de aceea, înainte de a doua venire.   
 

 Templul din cer.  Acolo este scaunul de domnie al lui Dumnezeu, acolo este Mijlocitorul 
nostru.  Să privim cu interes într-acolo, pentru că atunci se vor lămuri toate lucrurile 
spirituale.  Asaf era să se piardă, pentru că avea unele nedumeriri cu privire la 
procedeele lui Dumnezeu cu oamenii, dar și-a recăpătat echilibrul când s-a dus la 
templul Domnului: „M-am gândit la aceste lucruri, ca să le pricep, dar zadarnică mi-a 
fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta 
de la urmă a celor răi” (Ps 73,16.17).  
 

 Israeliții ajunseseră să pângărească templul prin negustorie (vezi Matei 21,12-13) și prin 
idolatrie practicată în incinta lui (vezi 2 Împărați 21,4.5 și Ezechiel 8,3-16).  În ciuda 
acestor urâciuni hulitoare, ei aveau o încredere oarbă în templu, ca și când i-ar putea 
proteja de vrăjmași în orice condiții: „Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând: 
‚Acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului!’  Căci numai dacă 
vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu 
veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul 
acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei, spre nenorocirea voastră, numai așa vă 
voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri, din veșnicie în 
veșnicie.  Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujesc la nimic.  Cum?  
Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți 
dumnezei pe care nu-i cunoașteți!  Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea Mea, în casa 
aceasta peste care este chemat numele Meu și ziceți: ‚Suntem izbăviți!’, ca iarăși să 
faceți toate aceste urâciuni!”  (Ier 7,4-10)   
 

 Din astfel de motive, templele de pe pământ au fost distruse:                                                                                                       
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(01) Templul sau cortul făcut de Moise a poposit ultima dată în Silo.  Știm din 1 Samuel 
1,3, 2,12-17.22-25.27-36, 3,11-14 ce fărădelegi se făceau acolo, de către fiii lui Eli și mai 
târziu de către alții.  De aceea, Domnul a permis să fie distrus locul acela, așa cum se 
spune în Ieremia 7,11.12: „’Este casa aceasta peste care este chemat numele Meu o 
peșteră de tâlhari înaintea voastră?  Eu Însumi văd lucrul acesta’, zice Domnul.      
‚Duceți-vă dar la locul care-Mi fusese închinat la Silo, unde pusesem să locuiască 
odinioară numele Meu și vedeți ce i-am făcut, din pricina răutății poporului Meu 
Israel!’”                                                                                            
 
„Silo a fost căminul chivotului timp de 300 de ani.  La sfârșitul acelei perioade, chivotul a 
căzut în mâinile filistenilor (vezi 1 Samuel 4,10.11).  Din cauza idolatriei grave a lui Israel, 
Dumnezeu ‚a părăsit locuința Lui din Silo’ (Ps 78,60).  Filistenii au capturat chivotul și se 
pare că în timpul acesta au distrus orașul (vezi 1 Samuel 5,1). . . .  Cu toate că Biblia nu 
prezintă un raport concret al distrugerii cetății, ea menționează înfrângerea israeliților 
de către filisteni la Eben-Ezer și Afec și capturarea chivotului (1 Sam 4,1-11).  Probabil că 
orașul a fost ars în timpul acesta.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 4, pagina 388)                                                                                                                                                 
 
(02) Templul construit de Solomon a fost distrus de Nebucadnețar în anul 586 înainte 
de Hristos (vezi Ieremia 52,12-23).                                                                                                                                 
 
(03) Templul construit de Zorobabel și înfrumusețat de Irod a fost distrus de romani în 
anul 70 al erei creștine (vezi Luca 19,41-44 și capitolul 1 din cartea Tragedia veacurilor).   
 

 Templul din cer nu poate fi distrus, așa cum a fost cazul cu cele de pe pământ.  Dar el a 
fost călcat în picioare, estompat prin construirea de temple idolatre pe pământ, deși în 
numele creștinismului.  Preoția lui Hristos a fost ignorată prin crearea de preoții 
omenești aici pe pământ, în contradicție cu învățăturile Scripturilor și cu planurile lui 
Dumnezeu.  Că „sfântul locaș va fi curățit” (Dan 8,14) însemna nu numai judecata făcută 
acolo în cer cu începere din 1844, ci și repunerea acelui templu în drepturile lui în ochii 
oamenilor, reabilitarea lui ca unicul templu dumnezeiesc. 
 

 Într-o discuție cu un adventist foarte bun cunoscător al Bibliei, un individ din afară a 
reproșat: „Voi, adventiștii, vorbiți despre călcarea în picioare a templului lui Dumnezeu, 
care este în cer.  Cum poate cineva de pe pământ să calce în picioare ceva ce este în 
cer?”  La care fratele a răspuns calm: „Așa cum zice Pavel în Evrei 10,29: ‚Cu cât mai 
aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu . . .?’  
Fiul lui Dumnezeu este în cer, dar oamenii Îl pot călca în picioare prin păcatele lor.”              
 

 Profetul Isaia a avut o viziune măreață a templului din cer: „În anul morții împăratului 
Ozia, L-am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele 
mantiei Lui umpleau templul” (Isa 6,1).  Noi nu avem o astfel de ocazie, dar nu ne 
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lipsește privilegiul de a privi prin credința la Acela care mijlocește acolo pentru noi.  În 
fond, aceasta este doctrina cea mai importantă: „Punctul cel mai însemnat al celor 
spuse este că avem un Mare Preot care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al 
Măririi, în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat 
nu de un om, ci de Domnul” (Evr 8,1.2).   
 
„Mijlocirea preoțească a lui Hristos continuă acum în sanctuarul de sus în favoarea 
noastră.  Însă cât de puțini au o înțelegere reală a faptului că marele nostru Mare Preot 
prezintă înaintea Tatălui propriul Lui sânge, cerând pentru păcătosul care-L primește ca 
Mântuitor al său personal toate harurile pe care le cuprinde legământul Său ca răsplată 
a sacrificiului Său.  Acest sacrificiu L-a făcut cu totul în stare să-i mântuiască în mod 
desăvârșit pe toți cei ce vin la Dumnezeu prin El, văzând că El trăiește ca să mijlocească 
pentru ei.”  (Manuscrisul 92 din 1899, publicat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 932)  
 

 Templul Domnului face lumină în minți întunecate, explică lucrările lui Dumnezeu și 
înseninează sufletul.  Nădejdea noastră este tare și neclintită, când reușește să pătrundă 
„dincolo de perdeaua dinlăuntrul templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte 
mergător” (Evr 6,19.20).  El a intrat acolo înaintea noastră și intenționează să ne ducă 
acolo.  Timp de 1000 de ani petrecuți în cer, templul Domnului va fi bucuria noastră.  
Până atunci, privim într-acolo prin credință.          
 

 Iată câteva perle scripturistice despre templul Domnului, pe care să le păstrăm în 
permanență în minte:  

- „Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul templului Tău!”  (Ps 48,9)   
 

- „Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în 
casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de templul Lui” (Ps 
27,4).  

 
- „Ferice de cel pe care-l alegi Tu și pe care-l primești înaintea Ta, ca să locuiască în 
curțile Tale!  Ne vom sătura de binecuvântarea casei Tale, de sfințenia templului Tău” 
(Ps 65,4).  

                                                                                           

 Ferice de noi, cei aleși de Domnul, primiți înaintea Lui, ca să locuim în curțile Lui, să ne 
săturăm de binecuvântările casei Sale, de sfințenia templului Său!  Acum prin credință, 
dar în curând, în cer, aevea.  Domnul să împlinească în viața noastră dorul acesta sacru!  
Amin!   

*  *  *  * 
 
Cântarea de deschidere, 6: „Sfânt şi-nfricoşat”  

Cântarea de închidere, 134: „Noi avem un Domn în ceruri” 



 
P

ag
e2

6
8

 

CHIVOTUL MĂRTURIEI 

 Scriitorul Epistolei către Evrei arată care este chintesența celor scrise în cartea sa, de 
fapt în întreaga Biblie: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare 
Preot, care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al 
locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul” 
(Evr 8,1.2).  Referindu-se la activitatea din cortul făcut pe pământ, autorul zice: „Ei fac o 
slujbă, care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la 
Dumnezeu, când avea să facă cortul: ‚Ia seama’, i s-a zis, ‚să faci totul după chipul care   
ți-a fost arătat pe munte’” (versetul 5). 
 

 La una dintre ascensiunile sale pe Muntele Sinai, unde „a rămas patruzeci de zile și 
patruzeci de nopți” (Exod 24,18), Moise a văzut un chip arătat de Dumnezeu, chipul 
cortului întâlnirii, care trebuia reprodus întocmai pe pământ.  El a primit porunci 
amănunțite cu privire la acea lucrare vastă și a urmat în totul acele porunci.  Primul 
obiect din acea structură despre care a scris în raportul său este chivotul mărturiei, 
acoperit cu capacul ispășirii.  Iată descrierea chivotului și a capacului său, așa cum apare 
ea în Exodul 25,10-22:   

CHIVOTUL:                                                                                                                                                                                                               

(01) a fost făcut din lemn de salcâm;                                                                                                                    
(02) dimensiunile lui erau: lungimea de 2½ coți, lățimea de 1½ coți, înălțimea de 1½ coți;                    
(03) era poleit cu aur curat pe dinăuntru și pe dinafară;                                                                                  
(04) avea patru verigi de aur la cele patru colțuri ale lui;                                                                                             
(05) doi drugi din lemn de salcâm poleiți cu aur erau așezați în permanență în cele patru 
verigi pentru ducerea chivotului;                                                                                                                           
(06) în el au fost puse tablele legii morale („mărturia pe care ți-o voi da”, versetul 21).  

              CAPACUL ISPĂȘIRII:                                                                                                                                                                  

(01) era făcut din aur curat, solid;                                                                                                                           
(02) dimensiunile lui erau: lungimea de 2½ coți, lățimea de 1½ coți;                                                                                                                                                                   
(03) la cele două capete ale lui, avea doi heruvimi de aur bătut;                                                                                  
(04) heruvimii ieșeau din capac, deci erau dintr-o bucată cu el;                                                                                            
(05) heruvimii aveau aripile întinse deasupra capacului ispășirii;                                                                                                
(06) fețele heruvimilor erau întoarse una către alta și spre capacul ispășirii.  

 Acolo, între heruvimi, se manifesta Shekinah, adică prezența lui Dumnezeu.  Cuvântul 
acesta provine de la un verb semitic, care înseamnă a se așeza, a locui.  Era locul unde 
Moise se întâlnea cu Dumnezeu: „Acolo Mă voi întâlni cu tine și, de la înălțimea 
capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate 
poruncile Mele pentru copiii lui Israel” (Exod 25,22).  Era Moise o excepție, fiind mai 
mare decât Aaron în planul lui Dumnezeu?  E posibil ca Moise să fi avut acces în Sfânta 
Sfintelor, la capacul ispășirii, în orice clipă, așa cum stătuse în imediata prezență a lui 
Dumnezeu pe Muntele Sinai multe săptămâni fără întrerupere și aceasta în două 
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rânduri.  Sau poate că Moise stătea dincoace de perdea, în locul sfânt, și auzea vocea lui 
Dumnezeu dintre heruvimii aflați în spatele perdelei.   

 

 Iată alte texte care se referă la această conversație dintre Dumnezeu și Moise, un 
privilegiu pe care nicio altă ființă omenească nu l-a mai avut vreodată:                                                                                         

 
- „Să așezi altarul în fața perdelei dinlăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în 
fața capacului ispășirii, care este deasupra mărturiei, și unde Mă voi întâlni cu tine” 
(Exod 30,6).                                                                                                                                                                         
 
- „Când intra Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i 
vorbea de pe capacul ispășirii, care era așezat pe chivotul mărturiei, între cei doi 
heruvimi.  Și vorbea cu Domnul” (Num 7,89).                                                                                                                             
 
- „Nu tot așa este însă cu robul Meu Moise (cum era cu alți profeți).  El este credincios în 
toată casa Mea.  Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri greu de 
înțeles, ci el vede chipul Domnului” (Num 12,7.8).   

 

 Iată în continuare istoria chivotului pe puncte, cu indicarea textelor corespunzătoare:                               
 
(01) confecționare (Exod 37,1-9);                                                                                                                  
(02) împachetare pentru transport (Num 4,5.6.15);                                                                              
(03) modul de transportare:                                                                                                                                  
- pornea întâi tabăra Iuda/Isahar/Zabulon (Num 10,14-16);                                                                           
- pornea apoi cortul întâlnirii, transportat de fiii lui Gherșon și de fiii lui Merari (versetul 
17);                                                                                                                                                                                         
- urma tabăra Ruben/Simeon/Gad (versetele 18-20);                                                                                                      
- în continuare erau transportate obiectele sfântului locaș, duse de către fiii lui Chehat 
(versetul 21);                                                                                                                                                        
- urma tabăra Efraim/Manase/Beniamin (versetele 22-24);                                                                                                                                         
- încheierea coloanei era făcută de tabăra Dan/Așer/Neftali (versetele 25-27);                                                               
- rugăciunea lui Moise, la plecarea și la sosirea chivotului (versetele 34-36);                                                                                                            
 
(04) folosit la trecerea Iordanului (Ios 3,6.8.11.13-17; 4,15-18);                                                               
(05) copilul Samuel dormea acolo unde era chivotul lui Dumnezeu (1 Sam 3,3);                           
(06) capturat de filisteni în război (4,1-11.16-22);                                                                               
- pus de filisteni mai întâi în templul lui Dagon din Așdod (5,1-5);                                              
- mutat la Gat (versetele 6-9);                                                                                                                                        
- mutat mai departe la Ecron (versetul 10);                                                                                                      
- hotărâre de a-l trimite înapoi (versetul 11);                                                                                                      
- trimiterea lui înapoi (6,1-12);                                                                                                                                   
- sosire la Bet-Șemeș (versetele 13-21);                                                                                                                      
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(07) așezat în Chiriat-Iearim (1 Sam 6,21; 7,1.2);                                                                                                                                                                           
- încercare eșuată de a-l aduce în cetatea lui David (1 Cron 13,1-12);                                       
- dus în casa lui Obed-Edom din Gat (versetele 13 și 14);                                                                                          
- adus în sfârșit în cetatea lui David și pus într-un cort (15,1-29; 2 Sam 7,1.2);                                                                                
- adus, împreună cu alte obiecte din cortul întâlnirii, în templul lui Solomon (1 Împ 8,1-
9);                                                                                                                                                                               
 
(08) adus din nou în templu pe vremea lui Iosia (2 Cron 35,3); fusese îndepărtat din 
templu de împărații necredincioși ai lui Iuda sau fusese scos pentru repararea templului;                                    
 
(09) ascuns în timpul lui Ieremia într-o peșteră, înainte de cucerirea Ierusalimului și 
distrugerea templului în anul 586 înainte de Hristos, și niciodată văzut din nou (vezi 
Prophets and Kings/Profeți și regi, pagina 453, citat care va fi redat mai departe).    

 

 Care era scopul confecționării și al existenței chivotului?  Distingem un scop întreit:                                                        
 
(01) era un container pentru păstrarea tablelor de piatră cu Cele Zece Porunci;                                        
 
(02) capacul chivotului, numit capacul ispășirii sau tronul harului, era locul unde se făcea 
ispășire pentru păcătoși;                                                                                                                                
  
(03) deasupra capacului chivotului era Shekinah, adică manifestarea prezenței lui 
Dumnezeu, între cei doi heruvimi; de acolo, Dumnezeu îi vorbea lui Moise și-i dădea 
porunci și instrucțiuni pentru poporul Israel.    

 

 Chivotul mărturiei sau chivotul legământului a fost făcut după modelul originalului din 
cer, despre care citim în Apocalipsa 11,19.  Iată ce zice în privința aceasta Spiritul 
Profetic: „Chivotul sanctuarului pământesc era copia adevăratului chivot din cer.  Acolo, 
lângă chivotul ceresc, stau îngeri vii, fiecare umbrind cu o aripă tronul harului și 
întinzându-se deasupra, celelalte aripi fiind strânse peste trupurile lor în semn de 
respect și umilință” (Signs of the Times/Semnele timpului din 21 martie 1911, citat în 
Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, 
volumul 1, pagina 1107). 

 

 Chivotul mărturiei era cel mai important și mai sacru obiect din inventarul cortului 
întâlnirii.  Cortul exista în primul rând pentru a-l adăposti, iar chivotul exista în primul 
rând pentru a se păstra în el tablele legii morale.  Deși făcut în special ca loc de păstrare 
a Decalogului, chivotul a primit ulterior încă două obiecte și anume:                                                                                                       

 
(01) Un vas de aur plin cu mană: „Moise a zis: ‚Iată ce a poruncit Domnul: ‚Să se 
păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri, ca să vadă și ei pâinea pe care      
v-am dat-o s-o mâncați în pustie, după ce v-am scos din țara Egiptului.’  Și Moise i-a zis 
lui Aaron: ‚Ia un vas, pune în el un omer plin cu mană și așază-l înaintea Domnului, ca să 



 
P

ag
e2

7
1

 

fie păstrat pentru urmașii voștri.’  După porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a 
pus înaintea chivotului mărturiei, ca să fie păstrat” (Exod 16,32-34).                                                                                                                                     

 
(02) Toiagul lui Aaron, care a înverzit, a făcut muguri, a înflorit și a copt migdale (vezi 
Numeri 17,8): „Domnul i-a zis lui Moise: ‚Pune toiagul lui Aaron înapoi înaintea mărturiei 
și să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea Mea 
cârtirilor lor și să nu moară’” (versetul 10).  

 

 Vasul cu mană pus „înaintea Domnului”, „înaintea chivotului mărturiei”; toiagul lui 
Aaron pus „înaintea mărturiei”.  Prin urmare, amândouă aceste articole au fost puse 
lângă chivot, în afara lui.  Dar iată ce aflăm din Evrei 9,4: „În chivot era un vas de aur cu 
mană, toiagul lui Aaron, care înfrunzise, și tablele legământului.”  Versetul acesta este 
comentat astfel: „Despre vas și despre toiagul lui Aaron pare a se spune aici că erau în 
chivot.  În Vechiul Testament, se spune despre ele că erau ‚înaintea Domnului’ sau 
‚înaintea mărturiei’ (Exod 16,33.34; Num 17,10).  Aici nu este neapărat o discrepanță, 
pentru că aceste expresii din urmă pot desemna și o poziție înăuntrul chivotului.  
Afirmația din 1 Împărați 8,9 că ‚în chivot nu erau decât cele două table de piatră pe care 
le-a pus Moise în el’ poate însemna că într-o vreme erau alte obiecte în chivot precum 
acelea menționate aici.”  (Seventh-Day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 450)    

 

 Probabil trebuie înțeles că, din capul locului, toate cele trei articole se aflau în chivot, 
sau că vasul cu mană și toiagul lui Aaron s-au aflat inițial în afara chivotului, dar au fost 
puse ulterior în el.  Mai mult nu putem ști.  Interesant este însă că, așa cum am văzut, 
atunci când Solomon a adus chivotul în templul recent construit, chivotul conținea 
numai Decalogul (vezi 1 Împărați 8,9 și 2 Cronici 5,10).   

 

 Ce s-a întâmplat între timp cu vasul care conținea mană și cu toiagul lui Aaron?  Nu se dă 
în restul Bibliei nicio explicație, dar iată ce aflăm din Spiritul Profetic: „În locul preasfânt, 
am văzut un chivot: pe partea de sus și pe cele laterale ale lui era cel mai curat aur. . . .  
În chivot erau vasul de aur cu mană, toiagul lui Aaron care înmugurise și tablele de 
piatră care erau strânse ca o carte” (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 32).  
Acest citat ne dă de înțeles că atât vasul cu mană cât și toiagul lui Aaron au fost luate de 
pe pământ, din chivotul confecționat de Bețaleel, și puse în chivotul ceresc; aceste 
obiecte aflate în cer nu puteau fi copii ale celor pământești.   

 

 Bețaleel a făcut chivotul mărturiei din lemn de salcâm poleit cu aur.  Lemnul de salcâm 
reprezintă natura păcătoasă a omului, iar aurul este substanța valoroasă simbolizând 
credința care lucrează prin dragoste.  Așa se realizează combinația între ceea ce este 
lipsit de valoare și prezența divină salvatoare, înnobilatoare.   

 

 Sanctuarul pământesc a avut importanță în planul mântuirii până când umbra, sistemul 
ceremonial, a întâlnit realitatea în moartea Domnului Isus Hristos.  Lucrarea 
răscumpărării a continuat în sanctuarul ceresc, iar pe noul pământ nu va exista un 



 
P

ag
e2

7
2

 

templu, potrivit cu Apocalipsa 21,22.  Neexistând un templu, nici chivotul nu mai este 
necesar.  Pe noul pământ nu vor exista muzee; singura amintire a istoriei întunecate a 
păcatului va consta în semnele răstignirii Domnului Isus Hristos.  Legea divină nu mai 
trebuie scrisă în piatră, pentru că ea este scrisă în inimile și mințile mântuiților.  Ea există 
în veci ca esență a caracterului lui Dumnezeu, reprodus pentru totdeauna în ființele 
omenești.     

 

 Multă vâlvă s-a făcut în legătură cu găsirea chivotului și astfel s-au ridicat o mulțime de 
pretenții și s-au creat tot atâtea legende.  Oricum, se poate spune despre chivot că este 
cel mai valoros și mai vestit obiect sacru, chiar obiect de artă, realizat vreodată de 
oameni.  Ne închipuim câte milioane sau chiar miliarde de dolari ar valora dacă ar fi 
descoperit.  Probabil de aceea se și fac cercetări arheologice costisitoare și obositoare 
pentru găsirea chivotului.   

 

 Arheologul Ronald Eldon Wyatt, fondatorul organizației Wyatt Archeological Research, a 
făcut diferite cercetări în Orient, pretinzând realizarea unor descoperiri senzaționale, 
printre care: locul unde a poposit corabia lui Noe, la 29 de kilometri sud de Muntele 
Ararat, pietrele folosite de Noe pentru a ancora corabia, casa de după potop a lui Noe, 
mormintele și plăcile comemorative ale lui Noe și soției sale, locul exact al cetăților 
Sodoma și Gomora și altele.  Într-un articol publicat în ziua de 9 septembrie 2011, sub 
titlul „Chivotul mărturiei, articol special”, soția sa Mary Nell Wyatt a recunoscut însă că, 
„la data aceasta, Wyatt Archaeological Research nu poate aduce nicio dovadă 
concludentă cu privire la descoperirea chivotului mărturiei”.   

 

 Totuși, alții au declarat că l-au descoperit, și astfel s-au creat o mulțime de legende.  
Mulți au pretins și pretind încă a avea chivotul mărturiei în posesia lor:                                                 

 
- Biserica Ortodoxă Etiopiană îl numește Tabot și susține că se află în localitatea Axum 
din Etiopia, păzit de o gardă în trezorieri, iar copii ale lui există în fiecare biserică din țara 
aceea, fiecare dedicată unui anumit sfânt.                                                                                                      
 
- Tribul Lemba din Africa de Sud și Zimbabwe afirmă că străbunii lor au cărat chivotul 
spre sud, numindu-l ngoma lungundu sau „vocea lui Dumnezeu”, ascunzându-l în cele 
din urmă într-o peșteră adâncă din Munții Dumghe, căminul lor spiritual.                                                
 
- Autorul francez Louis Charpentier a pretins că chivotul a fost dus la Catedrala Chartres 
de către cavalerii templieri.                                                                                                                                 
 
- Un alt autor a lansat teoria că chivotul ar fi fost luat din Ierusalim și dus în satul 
Rennes-le-Château din sudul Franței.  Karen Rolls crede că chivotul a fost dus din acest 
sat francez în Statele Unite la începutul Primului Război mondial.                                                               
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- S-a zis, de asemenea, că chivotul mărturiei a fost ținut în Basilica Sfântului Ioan 
Lateran, supraviețuind jefuirii Romei de către Genseric și Alaric, dar s-a pierdut când 
basilica a ars.                                                                                                                                                                            
 
- În 2003, autorul britanic Graham Phillips a lansat ipoteza că chivotul a fost dus la 
Muntele Sinai din Valea Edomului de către Macabei.  El susține că a rămas acolo până în 
1180, când Ralph de Sudeley, conducătorul templierilor, a găsit comoara Macabeilor la 
Jebel al-Madhbah și a dus-o acasă în Anglia împreună cu chivotul.   

 

 Care versiune este adevărată?  Toate ori niciuna?  Iată ce informație ni se dă în 
comentariul bisericii noastre: „Ținând cont de distrugerea templului, care se apropia 
rapid, unii dintre cei neprihăniți din Ierusalim s-au hotărât să plaseze chivotul sacru 
dincolo de accesul mâinilor brutale ale armatelor invadatoare.  Întreruperea binevenită 
din asedierea finală, în cursul căreia babilonienii au suspendat în mod temporar asediul, 
datorită amenințării armatei care înainta din Egipt (vezi Ieremia 32,2), le-a oferit acestor 
oameni pioși ocazia necesară pentru a ascunde chivotul.  Cu bocet și tristețe au cărat ei 
în secret chivotul într-un ascunziș sigur într-o peșteră, unde ‚este încă ascuns.  Nu a fost 
niciodată deranjat de când a fost ascuns’ (Prophets and Kings/Profeți și regi, pagina 
453).” (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
șaptea, volumul 4, paginile 484-485) 
 

 Iată citatul complet din Spiritul Profetic: „Printre cei credincioși care se mai aflau în 
Ierusalim, cărora planul divin le fusese făcut clar, erau unii care au hotărât să așeze 
dincolo de accesul mâinilor brutale chivotul sacru care conținea tablele de piatră pe care 
fuseseră scrise preceptele Decalogului.  Ei au făcut lucrul acesta.  Cu bocet și tristețe, ei 
au ascuns chivotul într-o peșteră, unde avea să fie ascuns de copiii lui Israel și Iuda 
datorită păcatelor lor și nu avea să le mai fie restituit.  Chivotul sacru încă este ascuns.  
Nu a fost niciodată deranjat de când a fost ascuns.”  (Prophets and Kings/Profeți și regi, 
pagina 453)     
 

 Dacă este așa (și precis este așa, pentru că avem aceste cuvinte inspirate), atunci 
Zorobabel și alții care au construit templul după robie nu au avut în el chivotul mărturiei.  
Dar ce era în Sfânta Sfintelor?  Iată ce informație ne stă la dispoziție: „Locul preasfânt 
era gol (Tacitus Hist., v. 9; Cicero Pro Flacco 28), pentru că chivotul lui Dumnezeu și 
heruvimii dispăruseră în timpul cuceririi de către Nebucadnețar a Ierusalimului în 586 în. 
Hr.  Iudeii au păstrat o tradiție cum că Ieremia și unii dintre urmașii săi au ascuns 
chivotul într-o peșteră.  După întoarcerea lor din exil, toate eforturile de a găsi acest 
simbol sacru au fost zadarnice și până în ziua de astăzi au fost fără succes.”  (Seventh-
day Adventist Bible Dictionary/Dicționarul biblic adventist de ziua a șaptea, pagina 1076)   
 

 Era anul 1912, când sora White a făcut precizarea despre chivot că „nu a fost niciodată 
deranjat de când a fost ascuns.”  Dar de atunci?  A fost găsit între timp?  Lăsând la o 
parte legendele și pretențiile fanteziste pe care le-am amintit, ce se poate spune despre 
cercetările arheologice recente?  Toate acestea s-au dovedit zadarnice.  Afirmația sorei 
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White este tot atât de valabilă astăzi cum a fost când a scris-o.  Unii dintre credincioșii 
bisericii noastre, în interesul și entuziasmul lor pentru găsirea chivotului, au avut 
impresia că s-a găsit, informația a circulat din gură în gură și, din impresie, dorință, vis, a 
devenit știre precisă, indiscutabilă!   
 

 Știm prea bine cu câtă ceremonie și exuberanță a adus David chivotul în cetatea sa, 
după o primă încercare nereușită (vezi 1 Cronici, capitolele 13 și 15).  La fel de 
grandioasă a fost introducerea lui în locul preasfânt al templului zidit de Solomon (vezi 2 
Cronici, capitolul 5).  Observați însă cu atenție ce se spune în Ezra 6,16-22 despre 
sfințirea templului zidit de Zorobabel și nu veți întâlni cuvântul „chivot” niciodată 
menționat.  De asemenea, în cele două capitole ale cărții Hagai, se vorbește despre 
zidirea aceluiași templu, fără a se aminti chivotul absolut deloc.  Se spune doar atât: 
„’Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât a celei dintâi’, zice Domnul oștirilor” 
(Hag 2,9).  
 

 Ce slavă putea fi aceea fără chivot, fără Shekinah, fără heruvimii slavei?  Avem această 
explicație inspirată: „Al doilea templu a fost onorat, nu cu norul slavei lui Iehova, ci cu 
prezența Aceluia în care locuiește ‚trupește toată plinătatea Dumnezeirii’, Dumnezeu 
Însuși ‚arătat în trup’ (Col 2,9; 1 Tim 3,16).  Fiind onorat cu prezența personală a lui 
Hristos în timpul lucrării Sale pe pământ, și numai prin aceasta, al doilea templu l-a 
depășit pe primul în slavă.  ‚Dorința tuturor popoarelor’ venise cu adevărat în templul 
Său, când Omul din Nazaret a predicat și a vindecat în curțile sacre.”  (Prophets and 
Kings/Profeți și regi, pagina 597)  
 

 În ultimul capitol al cărții principale a lui Ieremia este raportată cucerirea și distrugerea 
Ierusalimului și a templului de către armata Babilonului.  În versetele 17-23, întâlnim o 
listă a obiectelor din templu capturate și duse la Babilon, cu unele descrieri amănunțite: 
chivotul nu se afla printre aceste obiecte; el nu a fost dus la Babilon.  În Ezra 1,7, se 
spune: „Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului, pe care le luase 
Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa dumnezeului său.”  În versetele 9-11 
este dată o listă a acestor obiecte: chivotul nu a fost printre ele.   
 

 De ce i-a inspirat Dumnezeu pe unii bărbați credincioși din Ierusalim să ascundă chivotul 
în fața oștilor babiloniene în anul 586, dacă ulterior nu avea să mai fie niciodată scos la 
lumină?  La ce folosea punerea lui la adăpost, dacă nu avea să mai fie niciodată folosit?  
Aș zice că pentru onoarea numelui Său.  Acel obiect sacru, de pe care vorbise 
Dumnezeu, nu trebuia să-și încheie existența în focul distrugător; trebuia ascuns de 
oameni și ascuns să rămână. 
 

 Chivotul a fost prezent și disponibil în primul sanctuar, construit de Moise, și în templul 
zidit de Solomon.  Nu a mai fost cunoscut în templul lui Zorobabel, dar acolo a intrat 
Isus, cu slava Lui mai mare: ce nevoie mai era de un alt chivot decât El? 
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 A fost avansată printre noi și ideea că Dumnezeu va scoate la lumină cândva chivotul cu 
tablele legii și că acestea vor apărea pe cer în momentul în care judecata de cercetare va 
trece de la cei morți la cei vii.  Nu am întâlnit nicăieri în Spiritul Profetic ideea aceasta și 
nu înțeleg pe ce este fondată.  Că Dumnezeu va scoate la lumină tablele legii și că le va 
arăta pe cer este adevărat și voi prezenta în continuare patru citate care afirmă lucrul 
acesta, dar nu se vorbește în ele despre o expunere publică a chivotului:    
 
- „‚Și El (Hristos) i-a dat lui Moise, când a terminat de comunicat cu el pe Muntele Sinai, 
două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.’  Nimic scris pe 
acele table nu putea fi șters.  Raportul prețios al legii a fost plasat în chivotul 
legământului și este încă acolo, ascuns în mod sigur de familia omenească.  Însă, la 
timpul stabilit de Dumnezeu, El va scoate la lumină aceste table de piatră ca să fie o 
mărturie pentru toată lumea împotriva disprețuirii poruncilor Sale și împotriva închinării 
idolatre a unui sabat fals.”  (Manuscrisul 122 din 1901, publicat în Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 1, pagina 
1109)     
 
- „Există dovezi abundente despre imuabilitatea legii lui Dumnezeu.  Ea a fost scrisă cu 
degetul lui Dumnezeu, pentru a nu fi niciodată șterse, niciodată distruse.  Tablele de 
piatră sunt ascunse de Dumnezeu, pentru a fi arătate în marea zi a judecății, exact așa 
cum le-a scris El” (Review and Herald din 26 martie 1908, citat în Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 1, pagina 
1109) 
 
- „Când va avea loc judecata și cărțile vor fi deschise și fiecare om va fi judecat potrivit 
cu lucrurile scrise în cărți, atunci tablele de piatră, ascunse de Dumnezeu până în ziua 
aceea, vor fi prezentate în fața lumii ca fiind standardul dreptății.  Atunci bărbați și 
femei vor vedea că condiția mântuirii lor este ascultare de legea desăvârșită a lui 
Dumnezeu.  Nimeni nu va găsi scuză pentru păcat.  Pe baza principiilor drepte ale acelei 
legi, oamenii vor primi sentința lor de viață sau de moarte.”  (Review and Herald din 28 
ianuarie 1909, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a șaptea, volumul 1, pagina 1109) 
 
- „În timp ce aceste cuvinte de încredere sfântă se înalță către Dumnezeu (e vorba de 
psalmul 46), norii se retrag și cerurile înstelate sunt văzute, nespus de glorioase în 
contrast cu firmamentul negru și mânios de fiecare parte.  Gloria cetății cerești țâșnește 
prin porțile întredeschise.  Apoi apare pe cer o mână ținând două table de piatră închise.  
Zice profetul: ‚Atunci, cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă’ 
(Ps 50,6).  Acea lege sfântă, dreptatea lui Dumnezeu, care a fost proclamată la Sinai în 
mijlocul tunetelor și focului ca fiind ghidul vieții, este acum descoperită oamenilor ca 
fiind codul judecății.  Mâna deschide tablele și acolo sunt văzute preceptele Decalogului, 
înscrise parcă printr-o pană de foc.  Cuvintele sunt atât de clare încât toți le pot citi.  
Memoria este trezită, întunericul superstiției și al ereziei este înlăturat din fiecare minte 
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și cele zece cuvinte ale lui Dumnezeu, scurte, atotcuprinzătoare și autoritare, sunt 
prezentate vederii tuturor locuitorilor pământului.”  (The Great Controversy/Tragedia 
veacurilor, pagina 639)  
 

 Mărturiile citate nu spun nimic despre scoaterea la lumină a chivotului, ci despre tablele 
legii, ascunse și arătate de Dumnezeu la sfârșit pe întinderea cerului.  De fapt, acel 
chivot era o copie a celui ceresc; după ruperea perdelei din templu în momentul morții 
Domnului Isus Hristos (vezi Matei 27,51), toate funcțiile templului pământesc și ale 
obiectelor din el au încetat pentru totdeauna, pentru că au fost preluate de templul 
ceresc.  Cel pământesc era doar o copie.  La fel chivotul, pentru că originalul se află în 
templul din cer (vezi Apocalipsa 11,19).  Ce va arăta Domnul pe cer?  Tablele legii, nu 
chivotul.  Când?  În momentul trecerii de la judecarea celor morți la cea a celor vii?  Nu, 
ci se spune că „în marea zi a judecății”.     
 

 Legea va fi văzută pe cer.  Nu cum au modificat-o oamenii, ci cum a scris-o Dumnezeu cu 
degetul Său acum trei milenii și jumătate.  Observați că nu chivotul ca recipient, ci 
tablele de piatră ale legii vor fi scoase de Dumnezeu la iveală, și nu până acum, nici în 
zilele noastre, nu prin descoperiri arheologice, ci prin intervenția Sa.  El le va arăta lumii 
în marea zi a judecății, ca demonstrație a existenței și a valabilității eterne a legii Sale, 
care a fost respectată de unii, lepădată de alții.     
 

 Am găsit în cartea profetului Ieremia un verset fantastic despre chivot și anume în 
capitolul 3,16: „’Când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea’, zice Domnul, 
‚nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în 
gând, nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face 
altul.’”  Am găsit în versetul acesta cinci idei fundamentale și mari și clare și categorice și 
anume:                                                                                                                                                                                                                                       

 
(01) nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului;                                                                 
(02) nu-i va mai veni nimănui în gând;                                                                                                                
(03) nu-și vor mai aduce aminte de el;                                                                                                        
(04) nu-i vor mai simți lipsa;                                                                                                                        
(05) nu vor mai face altul. 
 

  „Chivotul era simbolul prezenței permanente a Domnului.  Ca atare, el era un obiect de 
mare reverență.  Deasupra tronului lui de milă se manifesta Shekinah, slava, simbolul 
vizibil al prezenței Dumnezeului celui preaînalt.  Era centrul serviciului simbolic al 
vechiului Israel.  Ieremia a prezis că va veni un timp când Dumnezeu Își va stabili 
reședința pe pământ.  Prezența reală a lui Dumnezeu ar face simbolul prezenței Sale 
depășit.  Experiența vechiului Israel ar fi fost glorioasă, dacă oamenii ar fi acceptat 
planul lui Dumnezeu pentru ei.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 4, pagina 367)   
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 Dispariția chivotului era destul de motivată.  Atingerea de el de către nepreoți (vezi Uza, 
2 Samuel 6,6-9) sau deschiderea lui (vezi oamenii din Bet-Șemeș, 1 Samuel 6,19-21) se 
pedepseau cu moartea.  Dar oamenii erau în stare să facă și altceva, chiar păstrând 
distanța sigură: puteau să se închine la el, să-l transforme într-un idol.  Astfel, Dumnezeu 
l-a scos complet din circulație.  Amintiți-vă de șarpele de aramă, care salvase vieți când 
oamenii mușcați de șerpi au privit la el prin credință (vezi Numeri 21,7-9), însă ajunsese 
obiect de închinare, de aceea Ezechia l-a distrus: „. . . a sfărâmat în bucăți șarpele de 
aramă, pe care-l făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea 
lui: îl numeau Nehuștan” (2 Împ 18,4).  Sora White a făcut o legătură între șarpele de 
aramă și chivotul mărturiei, ca simboluri ale Salvatorului omenirii: „. . . acel unic chivot, 
acel unic șarpe de aramă, indicau în mod impresionant către acea jertfă unică, sacrificiul 
lui Hristos” (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 4, pagina 
120).  
 

 Există însă un alt chivot, poate mai important decât oricare altul; David a zis în Psalmul 
40,7.8: „Atunci am zis: ‚Iată-mă că vin!  În sulul cărții este scris despre mine – vreau să 
fac voia Ta, Dumnezeule și legea Ta este în fundul inimii mele!’”  Apostolul Pavel a 
preluat aceste cuvinte și le-a considerat ca rostite de Hristos, dovadă că aveau 
semnificație mesianică: „Atunci am zis: ‚Iată-Mă (în sulul cărții este scris despre Mine), 
vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’”  (Evr 10,7).  Restul frazei din Cartea Psalmilor nu se 
repetă aici, dar se subînțelege.  Fie că este vorba despre Fiul lui Dumnezeu întrupat ori 
despre orice individ, ideea prezenței legii în fundul inimii este măreață.  În felul acesta, 
inima devine un chivot în care se află legea divină și în care este prezent Dumnezeu, 
pentru că Shekinah, prezența divină, se afla și se manifesta deasupra capacului de 
ispășire sau a tronului harului.  Iar întreaga ființă a omului devine un autentic sanctuar 
sau templu. 

 

 Chivotul material făcut pe pământ a existat în sanctuar la vremea lui.  Există acum 
originalul în cer, iar pe el este capacul ispășirii, tronul harului.  Iată ce avem noi de făcut 
acum: „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm 
îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” (Evr 4,16).  Astfel, 
chivotul viu se apropie de chivotul ceresc și părtășia cu Domnul este perfectă.  Aceasta 
să fie experiența noastră a tuturor!  Amin!  

 
*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 310: „Ești pacea mea!” 

Cântarea de închidere, 584: „O, ce bucurie!”   
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ALTARUL TĂMÂIERII 

 În monumentala Sa Predică de pe Munte, Domnul Isus Hristos a zis, printre altele: „Așa 
că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva 
ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi 
vino de adu-ți darul” (Mat 5,23.24).  Nu darul acesta este subiectul propriu-zis de care 
ne ocupăm acum și nici problema împăcării.  Nici nu ar fi normal să se facă vreo 
speculație: dacă este vorba doar de un frate sau și de o soră, dacă cel la care trebuie 
mers chiar are ceva concret de obiectat sau e un capriciu, dacă are cineva grijă de dar ca 
să nu dispară sau ar fi mai bine ca dătătorul să-l care cu el și să-l aducă înapoi.  Nu.  Aici 
este vorba doar de altar.  Hristos a vorbit de altar: „dacă îți aduci darul la altar”.   
 

 Care altar?  În momentul în care vorbea Isus, exista templul din Ierusalim și sistemul 
ceremonial era în vigoare.  Existau două altare: unul de aur în locul sfânt, pe care preoții 
ardeau zilnic tămâie, și altul de aramă în curte, pe care se aduceau jertfe.  Oamenii 
aduceau acolo jertfe și daruri.  Cred însă că ideea de „dar” e mai amplă, referindu-se și 
la banii pe care îi aduceau iudeii la templu ca să-i pună în vistierie, adică donațiile lor 
(vezi Luca 21,1-4). 
 

 În limbajul frățietății noastre, și mai ales al poeților, se zice adesea „altar” când nu este 
vorba despre niciun altar.  Astfel, mirii vin „la altar” pentru legământul și binecuvântarea 
căsătoriei; se zice în Statele Unite „altar call”, în românește „chemare la altar”, când, 
printr-un apel la sfârșitul predicii, credincioșii sunt invitați să se apropie de amvon.  Dar 
amvonul nu este altar.  Singurul altar valabil în prezent, unde se face o lucrare divină, 
este cel al tămâierii din templul ceresc (vezi Apocalipsa 8,3-5).  A ne apropia deci de 
altar înseamnă, în contextul închinării actuale, a veni înaintea Domnului.  De asemenea, 
a aduce darul la altar, adică zecimea, darurile periodice sau orice fel de daruri pentru 
lucrarea lui Dumnezeu, înseamnă a le aduce înaintea Domnului, a le închina Domnului. 
 

 Deși serviciile ceremoniale ale templului din Ierusalim și-au încetat valabilitatea în 
momentul morții lui Hristos în primăvara anului 31, când „perdeaua dinlăuntrul 
templului s-a rupt în două, de sus până jos” (Mat 27,51), scriitorul Epistolei către Evrei a 
zis în anul 64 al erei creștine: „Noi avem un altar, din care n-au drept să mănânce cei ce 
fac slujbă în cort” (Evr 13,10).  În acest text se afirmă cu certitudine că noi, creștinii, 
avem un altar, și, de asemenea, că unii nu au dreptul să mănânce din acest altar.  De ce 
nu au dreptul?  Nu este altarul acesta al ospățului evangheliei pentru toată lumea?  Ba 
da, dar aceia care insistau cu continuarea practicării rânduielilor ceremoniale se 
excludeau pe sine de la evanghelie.  Ori una, ori alta.   
 

 Această nevrednicie este comentată așa: „În sfera sistemului religios iudaic, preoții și 
leviții se bucurau de o poziție onorată și de privilegii speciale.  Însă, pentru că L-au 
respins pe Isus, ei erau nevrednici, în ciuda poziției lor înalte, să ia parte la ceea ce li se 
cuvine tuturor creștinilor adevărați.  Pavel poate s-a gândit și la pâinea și vinul de la 
masa Domnului.  În orice circumstanțe, meritele glorificate ale sistemului de religie la 



 
P

ag
e2

7
9

 

care se face referire ca ‚învățături străine’ în versetul 9 erau infinit inferioare mijlocului 
de mântuire prin credința în Isus Hristos.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 492)   
 

 În același loc, comentariul citat afirmă: „Însă creștinii au un altar, crucea de pe Golgota, 
și un sacrificiu care depășește cu mult, în valoare și eficacitate, sacrificiile animalice din 
vechime.  Acesta nu era altul decât ‚Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii’ (Ioan 
1,29).  Mai mult, Hristos îi invită pe cei ce cred în El să mănânce din carnea Sa (vezi Ioan 
6,33-58)” (Ibid.).   
 

 După căderea în păcat, Dumnezeu l-a învățat pe Adam cum să aducă jertfe.  Iată ce ni se 
spune în privința aceasta în Spiritul Profetic: „Jertfele ceremoniale au fost stabilite de 
Dumnezeu ca să fie pentru om o amintire perpetuă și o recunoaștere de pocăință a 
păcatului lui, cum și o mărturisire a credinței lui în Răscumpărătorul făgăduit.  Prin ele    
s-a intenționat imprimarea asupra neamului omenesc căzut adevărul solemn că păcatul 
a cauzat moartea.  Pentru Adam, aducerea primei jertfe a fost o ceremonie extrem de 
dureroasă.  Mâna lui trebuia ridicată ca să ia viață, pe care numai Dumnezeu o putea da.  
Era prima dată când el vedea moarte și știa că, dacă ar fi fost ascultător față de 
Dumnezeu, nu ar fi fost nicio moarte de om sau de animal.  Când a junghiat victima 
nevinovată, el a tremurat la gândul că păcatul lui trebuie să verse sângele Mielului 
nepătat al lui Dumnezeu.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 68)   
 

 În continuare, în epoca patriarhală, oamenii au adus jertfe oriunde, construind un altar 
și sacrificând pe el animalul ales.  La Muntele Sinai însă, Dumnezeu a ordonat crearea 
unui sistem ceremonial centralizat, un singur loc de jertfă, un singur altar pentru jertfe, 
altarul de aramă din curtea sanctuarului.  Acesta era primul obiect întâlnit de cel ce intra 
pe poarta terenului sacru.   
 

 Iată acum pe scurt care erau obiectele de slujbă de la sanctuarul pământesc:                                                         

- altarul de aramă pentru arderile de tot, care era în curte (Exod 27,1-8);                                                                       
- ligheanul de aramă, de asemenea în curte, între altar și cort (30,17-21);                                                  
- sfeșnicul de aur, plasat în partea de sud a locului sfânt (25,31-40);                                                           
- masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului, așezată în partea de nord a locului 
sfânt (versetele 23-30);                                                                                                                                       
- altarul de aur pentru tămâiere, așezat în partea de vest a locului sfânt (30,1-10);                                                                                  
- chivotul mărturiei, aflat în locul preasfânt (25,10-16);                                                                                     
- capacul ispășirii, care acoperea chivotul mărturiei (versetele 17-22). 

 Altarul de aramă, folosit pentru arderile de tot, era plasat în curtea sanctuarului, dar 
altarul de aur pentru arderea tămâiei se afla în locul sfânt, adică în interiorul 
sanctuarului.  Amândouă erau altare, dar complet deosebite în ce privește materialul din 
care erau confecționate și funcțiile lor.  În sanctuarul ceresc există un altar pe care se 
arde tămâie, așa cum citim în Apocalipsa 8,3-5 (sau poate referirea la ardere este 
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figurată!), dar nu există un altar de aramă pentru jertfe.  Aceasta înseamnă că Moise nu 
a construit sanctuarul pământesc exact ca acela din cer, ci exact ca acel chip care i-a fost 
arătat pe munte: „’Ia seama’, i s-a zis, ‚să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe 
munte’” (Evr 8,5).   
 

 Există o rațiune în această diferență, pentru că în cer nu se aduc jertfe, acolo nu există 
moarte.  Mielul lui Dumnezeu a fost sacrificat pe cruce, iar crucea s-a aflat pe pământ.  
Planeta aceasta este curtea sanctuarului ceresc, pe această planetă s-a adus marea 
jertfă mântuitoare.  În cer există, totuși, altarul pentru tămâiere.  Această lucrare 
simbolizează mijlocirea pe care o face Marele nostru Preot, Isus Hristos, în fața Tatălui, 
pentru noi, păcătoșii.   
 

 Să citim acum în întregime textul din Exodul 30,1-10:                                                                                               

- Versetul 1: „Să faci apoi un altar pentru arderea tămâii și anume să-l faci din lemn de 
salcâm.”                                                                                                                                                   

- Versetul 2: „Lungimea lui să fie de un cot, iar lățimea tot de un cot; să fie în patru 
colțuri și înălțimea lui să fie de doi coți.  Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el.”                  

- Versetul 3: „Să-i poleiești cu aur curat atât partea de sus cât și pereții lui de jur 
împrejur și coarnele și să-i faci o cunună de aur de jur împrejur.”                                                             

- Versetul 4: „Dedesubtul cununii să-i faci două verigi de aur de amândouă laturile, în 
cele două unghiuri, pentru punerea drugilor, care vor sluji la ducerea lui.”                                          

- Versetul 5: „Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur.”                                             

- Versetul 6: „Să așezi altarul în fața perdelei dinlăuntru, care este înaintea chivotului 
mărturiei, în fața capacului ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde Mă voi întâlni 
cu tine.”                                                                                                                                                     

- Versetul 7: „Aaron va arde pe el tămâie mirositoare; va arde tămâie în fiecare 
dimineață, când va pregăti candelele . . .;”                                                                                                                              

- Versetul 8: „. . . va arde și seara când va așeza candelele.  Astfel se va arde necurmat 
din partea voastră tămâie înaintea Domnului, din neam în neam.”                                                         

- Versetul 9: „Să nu aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de 
mâncare și să nu turnați pe el nicio jertfă de băutură.”                                                                            

- Versetul 10: „Numai o dată pe fiecare an, Aaron va face ispășire pe coarnele altarului.  
Ispășirea aceasta o va face o dată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru 
ispășirea păcatului, printre urmașii voștri.  Acesta va fi un lucru preasfânt înaintea 
Domnului.”   
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 Reținem din aceste versete, în primul rând, că în locul sfânt al sanctuarului era așezat un 
altar făcut din lemn de salcâm, poleit peste tot cu aur.  Acest altar avea o cunună de aur 
de jur împrejur și două verigi de aur, în care erau introduși doi drugi din lemn de salcâm 
poleiți cu aur, pentru ducerea lui.  Pe el se ardea tămâie mirositoare, adusă de preot 
dimineața și seara, ca să ardă necurmat înaintea Domnului.  Altarul nu era pentru altfel 
de tămâie, nici pentru jertfe, ci numai pentru ars pe el tămâia frumos mirositoare 
pregătită special pentru acel serviciu.  Nicio altă tămâie nu era îngăduită și nimeni nu 
avea voie să imite tămâia aceea, care era arsă zilnic, cauzând o permanentă ascensiune 
a fumului către Dumnezeu.  O dată pe an, marele preot făcea ispășire pe coarnele 
altarului. 
 

 Altarul de aur era așezat în fața perdelei dinlăuntru, înaintea chivotului mărturiei și a 
capacului ispășirii.  Atenție, vă rog: sfeșnicul cu cele șapte candele era așezat în partea 
de sud, masa cu pâinile în partea de nord, dar altarul de aur în partea de vest, chiar 
lângă perdea.  Era foarte aproape de chivotul mărturiei, între aceste două obiecte fiind 
numai perdeaua dinlăuntru, care ascundea complet chivotul.  Nici preoții nu-l vedeau; 
numai marele preot intra în sfânta sfintelor o dată pe an, dar cu fum de tămâie, care 
învăluia chivotul într-un nor, și nici marele preot nu-l vedea în mod clar.  Acolo era 
prezența lui Dumnezeu, Shekinah, și se cerea respect absolut, manifestat în modul 
apropierii de locul acela. 
 

 Auziți însă ce ni se spune în Evrei 9,1-4: „Legământul dintâi avea și el porunci privitoare 
la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare.  În adevăr, s-a făcut un 
cort.  În partea dinainte, numită ‚locul sfânt’, erau sfeșnicul, masa și pâinile pentru 
punerea înaintea Domnului; după perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema 
‚locul preasfânt’.  El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului, ferecat 
peste tot cu aur.  În chivot erau un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron, care înfrunzise, 
și tablele legământului.” 
 

 În versetul 4, citim că „el avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului, 
ferecat peste tot cu aur.”  Care „el”?  Ultimele cuvinte ale versetului precedent (3) sunt 
acestea: „partea cortului care se chema ‚locul preasfânt’.”  Prin urmare, locul preasfânt 
„avea” altarul și chivotul.  Dacă citim bine capitolele din Exodul care vorbesc despre 
cortul întâlnirii, atât cele în care sunt arătate instrucțiunile date de Domnul, cât și cele 
care raportează efectuarea propriu-zisă a construcției sacre, vom vedea că în locul 
preasfânt se afla numai chivotul, acoperit cu capacul ispășirii.  Dar în Evrei 9,4 apar două 
obiecte: chivotul și altarul de aur pentru tămâie. 
 

 E aici o discrepanță, o contrazicere, o scăpare?  Zice Moise că în locul preasfânt era 
numai chivotul cu capacul său, iar Pavel că, în afară de chivot, era acolo și altarul de aur 
pentru tămâiere?  Cum rezolvăm dilema aceasta?  Foarte simplu: un singur cuvânt 
lămurește totul și anume cuvântul „avea”.  Pavel nu zice că altarul tămâierii „se afla” în 
locul preasfânt, ci zice că locul preasfânt „avea” un altar de aur pentru tămâiere.  
Trebuie percepută aici diferența dintre „se afla” și „avea”.  Să zicem că cineva locuiește 
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în București, unde are o casă în care locuiește.  Dar același individ are o casă și la Sinaia; 
este proprietatea lui, deși nu locuiește permanent în ea.  El le „are” pe amândouă, 
indiferent unde se află una și unde se află alta.    
 

 Ideea este că locul preasfânt „avea” două obiecte: chivotul și altarul tămâierii.  Chivotul 
nu numai că aparținea locului preasfânt, ci chiar era așezat acolo.  Și altarul tămâierii 
aparținea de locul preasfânt, dar nu se afla acolo.  El era pus în locul sfânt, dar lângă 
perdeaua dinlăuntru, ca să fie cât mai aproape cu putință de chivotul legământului.  
Dacă perdeaua ar fi fost dată la o parte, s-ar fi constatat că distanța cea mai mică dintre 
două obiecte era aceea dintre altarul de aur și chivot.  Așezarea aceasta se baza pe două 
motive:                      

(01) între cele două obiecte exista o strânsă legătură de finalitate;                                                             
(02) necesitatea accesului era diferită.   

 La punctul 1 trebuie spus că acolo se întâlneau legea și harul.  În chivot se afla legea 
morală, care era copia caracterului lui Dumnezeu și măsura dreptății absolute.  Pentru a 
avea viață, oamenii trebuia să trăiască în perfectă armonie cu legea lui Dumnezeu.  
Călcarea ei era păcat și însemna moarte.  Legea nu ierta și nu putea scuza.  Nu exista 
niciun mod de a ocoli pretențiile ei.  Dar a intervenit planul de mântuire, în baza căruia 
Cuvântul divin S-a făcut trup, a locuit între oameni, a trăit o viață perfectă și a murit ca 
jertfă pentru păcat – jertfă unică, indispensabilă, salvatoare.  Această jertfă este 
prezentată în fața Tatălui ceresc ca mijloc de iertare, de mântuire, pentru fiecare 
păcătos care se căiește.  Marele Preot Isus Hristos face lucrul acesta.  El este jertfa și 
este Mijlocitorul unic dintre Dumnezeu și oameni.  Spre capacul ispășirii se stropea 
sângele jertfei pentru ispășire; de pe altarul tămâierii se înălța încontinuu fumul către 
cer, către Dumnezeu.  Dincolo de perdea era legea: eternă, perfectă, sfântă, inflexibilă.  
Dincoace de perdea era arderea continuă a tămâii, care simboliza mijlocirea oferită de 
Hristos pentru cei vinovați.   
 

 Era și un alt punct de legătură între lege și har și anume capacul ispășirii, care se afla 
chiar deasupra legii.  Astfel, ispășirea simbolizată prin acel capac și efectuată prin 
arderea tămâii rezolva conflictul omului cu legea morală.  Interesant este că perdeaua 
dinlăuntru, deși despărțea chivotul de altarul de aur cu câțiva centimetri și ascundea de 
privirile omenești recipientul sacru cu legea morală, nu se întindea pănă la tavan, ci mai 
rămânea ceva loc.  Pe acolo, fumul de pe altar trecea în sfânta sfintelor, la chivot, la 
legea morală.  Însemna că legii i se dădea satisfacție, oferindu-i-se exact ceea ce era 
necesar: amintirea morții Mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.  Plata 
păcatului, care este moartea, era amintită prin mirosul plăcut de fum al mijlocirii 
Salvatorului care, în urma jertfei Sale, a devenit Mare Preot desăvârșit și milos. 
 

 „Altarul tămâierii era plasat în locul sfânt, lângă perdeaua care îl separa de sfânta 
sfintelor (Exod 40,21-27).  Deși fiind în locul sfânt, altarul tămâierii era considerat ca 
aparținând celui preasfânt (Evr 9,3.4).  Acest concept a derivat din faptul că, atunci când 
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preoții, prin lucrarea lor, se apropiau de prezența sacră deasupra tronului milei, altarul 
tămâierii era locul unde veneau.  Cu excepția Zilei de Ispășire, ei nu puteau veni mai 
aproape.  Era locul unde ei veneau ca să-L întâlnească pe Dumnezeu, al cărui lăcaș era în 
sfânta sfintelor.  Tămâia oferită acolo nu numai că umplea locul sfânt, dar se ridica și 
trecea peste perdea în cel preasfânt.  Faptul că altarul era ‚înaintea tronului milei’ ne 
învață că rugăciunea ne aduce în prezența lui Dumnezeu.  Cu toate că vălul naturii 
omenești (vezi 1 Corinteni 13,12) împiedică ochii noștri fizici de a-L vedea pe Dumnezeu, 
credința și rugăciunea sunt în stare să meargă unde trupul nu poate.”  (Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 1, 
pagina 658)    
 

 Semnificația întâlnirii la sanctuarul pământesc între lege și har era limitată, dar a devenit 
desăvârșită la cruce.  În Psalmul 85,10, se afirmă: „Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, 
dreptatea și pacea se sărută.”  Unde s-au întâlnit bunătatea și credincioșia, adică 
dreptatea și pacea?  La cruce.  Murind pentru păcătoși, Hristos a plătit vina păcatului 
oamenilor, adică a demonstrat că legea nu se poate schimba, că este eternă, că ea cere 
viața păcătosului.  Dar, în același timp, prin însăși moartea Sa, Hristos a arătat milostivire 
față de păcătoși, luând locul lor pe cruce, murind în locul lor: „. . . pentru ca, în vremea 
de acum, (Dumnezeu) să-Și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și, 
totuși, să-l socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus” (Rom 3,26). 
 

 Al doilea motiv pentru care altarul de aur nu trebuia pus în sfânta sfintelor, deși 
aparținea acolo, altături de chivot, de lege, era accesibilitatea.  În fața chivotului ajungea 
numai marele preot și numai  o dată pe an, dar pe altarul de aur trebuia arsă tămâie 
zilnic, adică dimineața și seara, ca să se ridice necurmat fum către locul unde se afla 
legea și către Dumnezeu.   
 

 Referindu-se la textul din Evrei 9,4, comentariul citat zice: „Relația dintre altar și locul 
preasfânt indicată aici poate fi că funcția lui era strâns legată de locul preasfânt.  Tămâia 
oferită zilnic pe acest altar era direcționată către tronul milei din locul preasfânt.  Acolo, 
Dumnezeu Își manifesta prezența între heruvimi și, când tămâia se înălța împreună cu 
rugăciunile închinătorilor, ea umplea locul preasfânt și locul sfânt.  Perdeaua care separa 
cele două încăperi nu se întindea până la tavan, ci ajungea numai până la un anumit 
punct.  Astfel, tămâia putea să fie oferită în locul sfânt, singurul loc unde preoții de rând 
puteau intra, și totuși să ajungă în a doua încăpere, locul spre care era îndreptată.”  
(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
șaptea, volumul 7, pagina 449)  
 

 Mijlocirea lui Hristos nu poate fi fragmentată, nici efectuată ocazional.  Este nevoie de 
ea în permanență, așa cum reiese din astfel de texte:                                                                                                                                                               

- „De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu 
prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evr 7,25).                                               
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- „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți.  Dar, dacă cineva a păcătuit, 
avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.  El este jertfa de ispășire 
pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi” (1 
Ioan 2,1.2).                      

- „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în 
toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.  Să ne apropiem dar cu deplină 
încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim 
ajutați la vreme de nevoie” (Evr 4,15.16).   

 Dacă altarul de aur s-ar fi aflat în sfânta sfintelor, s-ar fi putut ajunge la el doar o dată pe 
an, dar serviciul adus pe el era zilnic, cum era și arderea untdelemnului din cele șapte 
candele ale sfeșnicului și prezența celor douăsprezece pâini pe masa din sanctuar.  
Așezat însă dincoace de perdea, permitea apropierea de el în orice clipă, iar lucrul 
acesta îl făceau preoții. 
 

 Ceva s-a întâmplat, care a modificat total situația.  Când Mântuitorul Și-a dat viața pe 
cruce, „perdeaua dinlăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos” (Mat 27,51).  
Dispariția perdelei a făcut cu putință accesul permanent, nelimitat, către locul prea 
sfânt: „Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul 
preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinlăuntru, 
adică trupul Său, și fiindcă avem un Mare Preot peste casa lui Dumnezeu, să ne 
apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un 
cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată” (Evr 10,19-22). 
 

 Ruperea perdelei s-a produs imediat după „ruperea”, adică sacrificarea, trupului lui 
Hristos.  De atunci, niciun obstacol nu mai blochează apropierea de scaunul harului, de 
chivot.  Prin har ajungem în armonie cu legea, acceptați în totul de Dumnezeu: „Deci, 
fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul 
nostru Isus Hristos” (Rom 5,1). 
 

 Odată cu marea jertfă de pe Golgota, s-a generalizat posibilitatea și privilegiul apropierii 
directe de Dumnezeu.  În vechiul așezământ, numai preoții, deși oricare dintre ei, se 
puteau înfățișa în templu în fața Domnului pentru tămâierea zilnică, iar pentru ispășirea 
anuală, numai marele preot.  Dar dincoace de cruce toți credincioșii sunt preoți și 
împărați ai lui Dumnezeu, conform cu textul din Apocalipsa 1,5.6: „A Lui, care ne 
iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o 
împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava și puterea în vecii 
vecilor!  Amin!”   
 

 Nu prin niște slujitori rânduiți de Dumnezeu pentru servicii speciale într-un templu se 
apropie credincioșii astăzi de Dumnezeu, ci direct, pentru că toți sunt preoți pentru 
Dumnezeu.  Aceasta este preoția generală a tuturor credincioșilor, învățătură de bază a 
Noului Testament, a creștinismului.  Toți acești preoți, într-un număr colosal, sunt 
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conduși de Marele Preot etern, Domnul Isus Hristos: „Punctul cel mai însemnat al celor 
spuse este că avem un Mare Preot care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al 
Măririi, în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat 
nu de un om, ci de Domnul” (Evr 8,1.2).  „. . . să apucăm nădejdea care ne era pusă 
înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care 
pătrunde dincolo de perdeaua dinlăuntrul templului, unde Isus a intrat pentru noi ca 
înainte mergător, când a fost făcut ‚Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec’” 
(Evr 6,18-20).    
 

 Atunci și azi: „Prin oferirea tămâii, preotul era adus mai direct în prezența lui Dumnezeu 
decât în oricare alt act al serviciului zilnic.  Dat fiind faptul că perdeaua dinlăuntru a 
sanctuarului nu se întindea până în vârful clădirii, slava lui Dumnezeu, care se manifesta 
deasupra tronului milei, era văzută parțial din prima încăpere.  Când preotul oferea 
tămâie înaintea Domnului, el privea spre chivot și, când norul de tămâie se înălța, slava 
divină cobora pe tronul milei și umplea locul preasfânt, și adesea umplea ambele 
încăperi, așa încât preotul era obligat să se retragă la ușa sanctuarului.  Așa cum, în acel 
serviciu tipic, preotul privea prin credință către tronul milei pe care nu-l putea vedea, tot 
astfel poporul lui Dumnezeu trebuie să-și îndrepte acum rugăciunile către Hristos, 
Marele lor Preot, care, nevăzut de ochi omenești, pledează în favoarea lor în sanctuarul 
de sus.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 353)  
 

 Ce semnificație sacră și minunată era în acel serviciu!  „Tămâia, înălțându-se cu 
rugăciunile lui Israel, reprezintă meritele și mijlocirea lui Hristos, neprihănirea Lui 
desăvârșită, care, prin credință, este atribuită poporului Său și care singură poate face 
închinarea ființelor păcătoase acceptabilă înaintea lui Dumnezeu.  În fața perdelei 
locului preasfânt era un altar de mijlocire perpetuă; în fața celui sfânt, un altar de 
ispășire continuă.  Prin sânge și prin tămâie se realiza apropierea de Dumnezeu – 
simboluri indicând spre marele Mijlocitor, prin care păcătoșii se pot apropia de Iehova, 
și numai prin care, milă și mântuire pot fi oferite sufletului căit, care crede.”  (Ibid.).  
Acesta este harul enorm de care ne bucurăm noi și pentru care trebuie să-I mulțumim în 
vecii vecilor!  Amin!    

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 9: „Mare ești Tu, Doamne!” 

Cântarea de închidere, 185: „Cu sufletul prea plin de dor”   
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YOM KIPPUR  

 Sensul acestei expresii ebraice:                                                                                                                               

Yom se traduce cu „zi”, de la o rădăcină care înseamnă a fi fierbinte, adică timpul de la 
răsărit până la apus sau cel de la un apus până la următorul apus.  

Kippur înseamnă expiere, ispășire, de la verbul kâphar, care înseamnă a acoperi, a 
expia, a ierta, a anula, a împăca, a curăți.    

 Ziua a șaptea a săptămânii creațiunii a fost sfințită și binecuvântată de Dumnezeu (vezi 
Geneza 2,1-3).  Nimic nu era atunci provizoriu și tot ce a făcut Dumnezeu era „foarte 
bun”.  Moartea nu figura în programul lui Dumnezeu, de aceea tot ce a făcut El atunci 
era pentru veșnicie: planeta, animalele, oamenii, monumentul creațiunii.  A intervenit 
căderea în păcat și prin ea moartea.  Dar tot este adevărat că Dumnezeu a creat lumea 
în șase zile și S-a odihnit în a șaptea, binecuvântând-o și sfințind-o.  În cartea Geneza nu 
întâlnim nicio altă sărbătoare decât ziua a șaptea. 
 

 Ziua ieșirii copiilor lui Israel din Egipt, adică ziua a 14-a a lunii Abib sau Nissan, prima 
lună a anului, a fost consacrată ca zi a Sărbătorii Paștelor (vezi Exodul 12,1-6.16-19.27).  
Au fost introduse și altele, toate după Exod.  Nu au existat de la creațiune, nu au fost 
cuprinse în Decalog, cădeau în zile fixe ale anului, dar în diferite zile ale săptămânii în 
fiecare an, și s-au încheiat când perdeaua dinlăuntrul templului a fost ruptă în două în 
momentul morții lui Isus (vezi Matei 27,50.51).  În Leviticul 23, avem o listă a 
sărbătorilor anuale cu instrucțiuni precise cum să fie celebrate.  Înainte de amintirea lor 
este menționat Sabatul zilei a șaptea (vezi versetul 3), și din nou după încheierea acelei 
liste, în versetul 38.  Să citim aceste versete: 

- Versetul 3: „Șase zile să lucrați, dar ziua a șaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o 
adunare sfântă.  Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului, în toate 
locuințele voastre.” 

- Versetul 38: „Afară de aceasta să păziți Sabatele Domnului . . .”.    

 Ziua a șaptea era și este „Sabatul Domnului” și este altceva decât celelalte zile speciale: 
nu este o sărbătoare anuală, ci săptămânală, este întotdeauna ultima zi a săptămânii, 
indiferent de dată.  În cadrul sărbătorilor anuale, 7 zile erau considerate și ele sabate, 
dar mutându-se anual și erau numite „sabatul vostru” (versetul 32).  Iată aceste sabate:   

(01) prima zi a Sărbătorii Azimilor (versetul 7);                                                                                                                            
(02) ziua a șaptea a Sărbătorii Azimilor (versetul 8);                                                                                                                                 
(03) Ziua Cincizecimii (versetul 21);                                                                                                                                             
(04) Ziua Trâmbițelor (versetele 24 și 25);                                                                                                                                             
(05) Ziua Ispășirii (versetele 30-32);                                                                                                                                                
(06) prima zi a Sărbătorii Corturilor (versetul 35);                                                                                                                 
(07) ziua a opta a Sărbătorii Corturilor (versetul 36).    
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 La aceste sabate s-a referit Pavel în Coloseni 2,16.17, unde le pune la un loc cu „o zi de 
sărbătoare”, „o lună nouă”, jertfe de „mâncare” și jertfe de „băutură”, toate fiind 
„umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos”.  Sistemul serviciilor 
ceremoniale s-a împlinit în moartea Mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii 
(vezi Ioan 1,29 și 1 Petru 1,18.19).  Ținerea acelor sărbători ar însemna ignorarea jertfei 
lui Hristos.    
 

 Aceste sărbători nici nu se mai pot ține.  De ce?                                                                                                            

- Scopul lor era aducerea de jertfe (Leviticul 23,37).                                                                                                         

- Toate trebuia să fie celebrate de națiune la Ierusalim și la templu (Exodul 34,23.24).                      

- Când apostolul Pavel a declarat că, „pentru altul, toate zilele sunt la fel” (Rom 14,5), s-a 
referit la aceste sărbători, zilele de lucru ale săptămânii fiind acum „toate la fel”.                                                                                                                                 

- Acesta era sistemul ceremonial, așezământul vechi, despre care citim astfel: „Prin 
faptul că zice ‚un nou legământ’, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce 
a îmbătrânit, este aproape de pieire” (Evr 8,13).                                                                                                                  

- Rămânerea la acele practici ar însemna negarea evenimentului Golgotei: „Voi, care 
voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har” (Gal 
5,3.4; citat este versetul 4); „nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci, dacă 
neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos” (2,21).   

 Cu o săptămână înainte de ziua a zecea a lunii a șaptea, marele preot se muta din casa 
lui din Ierusalim la locul templului.  Acolo, el petrecea săptămâna în rugăciune și 
meditație, pregătindu-se foarte bine pentru ritualul Zilei de Ispășire, astfel încât să nu se 
facă nicio greșeală.  Mai era cu el, cel puțin în anii de mai târziu, un alt preot care putea 
continua serviciul acelei zile, dacă marele preot se îmbolnăvea, murea sau i se întâmpla 
vreun accident.  Mai era, de asemenea, un preot mai în vârstă, care îl instruia și îl ajuta 
pe marele preot, pentru siguranța că el înțelege fiecare etapă a ritualului și stăpânește 
pe deplin toate aspectele lucrării respective.  În noaptea dinaintea Zilei de Ispășire, 
marele preot nu avea voie să doarmă, pentru ca să nu se întineze în vreun fel.  (Din 
Serviciul sanctuarului, de M. L. Andreasen, pagina 171) 
 

 Înainte ca vițelul pentru jertfa de ispășire să fie sacrificat, se trăgea la sorți asupra a doi 
țapi: care să fie pentru Domnul, adică pentru jertfa de ispășire, și care să fie pentru 
Azazel, adică țapul de trimis în pustie.  După junghierea vițelului, marele preot lua o 
cădelniță plină cu cărbuni aprinși de pe altarul de jertfe și doi pumni de tămâie pisată 
mărunt; apoi intra în sfânta sfintelor și acolo punea tămâia pe cărbunii din cădelniță și 
producea un nor de fum care acoperea capacul ispășirii, altfel ar fi murit (vezi Leviticul 
16,12.13).  Abia după aceea stropea el cu sângele vițelului pentru jertfa de ispășire de 
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șapte ori înaintea capacului ispășirii.  Lucrarea de până aici era pentru sine și pentru 
casa lui. 
  

 După aceea junghia țapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor, iar cu sângele lui 
proceda exact cum procedase cu sângele vițelului pentru jertfa de ispășire (vezi versetul 
15).  Prin urmare, marele preot intra de trei ori în sfânta sfintelor: cu tămâia, cu 
sângele vițelului ca jertfă de ispășire pentru sine și familia sa, cu sângele jertfei de 
ispășire pentru popor.  

Astfel, era o lucrare de ispășire pentru marele preot și familia sa, și alta pentru popor.    

 În ziua ispășirii, erau folosite 5 animale, dintre care 4 erau jertfite și unu scăpa cu viață. 
Acestea erau:  

(01 un vițel pentru jertfa de ispășire, provenind de la marele preot (vezi versetele 3 și 
11), adică ispășire pentru marele preot și pentru casa lui (Leviticul 16,11);                                                                                                            

(02) un țap pentru Domnul, dat de popor (vezi versetul 5), ca să se facă ispășire pentru 
cort și pentru popor (vezi versetele 9.15.16);                                                                                                                                                                         

(03) un țap pentru Azazel, de asemenea dat de popor (vezi versetul 5), urmând a fi 
trimis în pustie, ducând cu el păcatele copiilor lui Israel (vezi versetele 21 și 26);                                                            

(04) un berbec pentru arderea de tot, provenind de la marele preot (vezi versetele 3 și 
24);                        

(05) un alt berbec pentru arderea de tot, provenind de la popor (vezi versetul 5).   

 În Ziua Ispășirii, erau întreprinse 7 acțiuni:                                                                                                                                                   

(01) tragerea la sorți asupra celor doi țapi, care să fie pentru Domnul și care pentru 
Azazel;                                                                                                                                                                    

(02) junghierea vițelului pentru jertfa de ispășire;                                                                                      

(03) marele preot lua o cădelniță cu cărbuni de pe altarul de jertfe și doi pumni de 
tămâie și așa intra în sfânta sfintelor, unde punea tămâia pe cărbuni și producea un fum 
care acoperea capacul ispășirii;                                                                                                                                                                                      

(04) ieșea din sanctuar și se întorcea cu sânge de la vițel, pe care-l stropea de șapte ori 
înaintea capacului ispășirii, acțiune care făcea ispășire pentru el și pentru casa lui;                   

(05) junghia țapul pentru jertfa de ispășire și proceda ca și cu sângele vițelului, aceasta 
fiind ispășire pentru sfânta sfintelor, pentru sfânta, pentru altarul arderilor de tot și 
pentru popor (vezi Leviticul 16,16.20);                                                                                                                  

(06) mărturisea păcatele copiilor lui Israel asupra țapului viu, care era dus în pustie 
(vezi versetul 21);                                                                                                                                                                                                   
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(07) aducea ardere de tot pentru sine și pentru popor cu cei doi berbeci (vezi versetul 
24). 

 Ce se curățea în Ziua de Ispășire?  Sanctuarul și poporul; în ce privește sanctuarul, 
curățirea se făcea pentru sfânta sfintelor, pentru sfânta, și pentru altarul de jertfe din 
curte.  De asemenea, era curățit poporul, toate păcatele iertate în cursul anului fiind 
definitiv înlăturate.  Marele preot le mărturisea pe capul țapului de trimis în pustie și așa 
dispăreau pentru totdeauna. 
 

 În Apocalipsa 11,19, se spune: „Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis 
și s-a văzut chivotul legământului Său, în templul Său.”  Când și cum a fost deschis 
sanctuarul din cer?  Când și cum a fost văzut chivotul legământului Domnului?  Odată cu 
mișcarea adventă a fost redescoperită, studiată, predicată doctrina biblică a 
sanctuarului.  Așa s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer, pentru că până 
atunci această doctrină a fost necunoscută sau ignorată.  În Daniel 8,13.14, citim: „L-am 
auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt l-a întrebat pe cel ce vorbea: ‚În câtă vreme se va 
împlini vedenia despre desființarea jertfei necurmate și despre urâciunea pustiirii?  Până 
când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea?’  Și el mi-a zis: ‚Până vor trece două 
mii trei sute de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit!’”  În ebraică șadaq = 
restaurat, repus în drepturi, justificat, în contextul pe care-l studiem noi acum 
însemnând și curățit.     
  

 Nicio altă biserică nu are o doctrină a sanctuarului, nicio altă biserică nu se ocupă de 
această învățătură și nu o înțelege.  De aceea există totală confuzie cu privire la păcat și 
la iertarea lui.  Dar Biblia ne învață că păcatul iertat nu este și lichidat, ci doar acoperit 
(vezi Psalmul 32,1).  Ce se întâmplă cu păcatul iertat dacă păcătosul iertat părăsește 
lucrarea făcută pentru el și se întoarce la viața de păcat?  Vă dau trei texte: 
 
- Ezechiel 18,20-24 („toată neprihănirea lui va fi uitată”); 
- Matei 18,21-35 (pilda robului nemilostiv, iertarea a fost anulată); 
- 2 Petru 2,20-22 (cel care părăsește credința și se întoarce la viața de păcat).     
 

 „Sângele lui Hristos, deși urma să-l libereze pe păcătosul pocăit de condamnarea legii, 
nu avea să anuleze păcatul; el avea să rămână înregistrat în sanctuar până la ispășirea 
finală; tot așa, în tip, sângele jertfei pentru păcat îndepărta păcatul de la cel pocăit, dar 
rămânea în sanctuar până la Ziua de Ispășire.  În ziua cea mare a răsplătirii finale, morții 
urmează să fie ‚judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea’ 
(Apocalipsa 20,12).  Apoi, în virtutea sângelui ispășitor al lui Hristos, păcatele tuturor 
celor cu adevărat pocăiți vor fi șterse din cărțile cerului.  Astfel, sanctuarul va fi eliberat 
sau curățit de raportul păcatului.  În tip, această mare lucrare de ispășire sau ștergere a 
păcatelor era reprezentată prin serviciile Zilei de Ispășire – curățirea sanctuarului 
pământesc, care era efectuată prin îndepărtarea, în virtutea sângelui jertfei pentru 
păcat, a păcatelor prin care fusese întinat.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, 
paginile 357-358)  
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 „După cum, în cadrul ispășirii finale, păcatele celor cu adevărat pocăiți urmează să fie 
șterse din rapoartele cerului, pentru a nu mai fi pomenite sau să mai vină în minte, tot 
astfel în tip ele erau purtate în pustie, separate de adunare pentru totdeauna.  Dat fiind 
faptul că Satana este inițiatorul păcatului, provocatorul direct al tuturor păcatelor care 
au dus la moartea Fiului lui Dumnezeu, dreptatea cere ca Satana să sufere pedeapsa 
finală.  Lucrarea lui Hristos pentru răscumpărarea oamenilor și curățirea universului de 
păcat va fi încheiată prin îndepărtarea păcatului din sanctuarul ceresc și plasarea acestor 
păcate asupra lui Satana, care va suporta pedeapsa finală.  Tot așa, în serviciul tipic, 
ciclul anual de activitate se încheia cu curățirea sanctuarului și cu mărturisirea păcatelor 
pe capul țapului de trimis.”  (Ibid., pagina 358)   
  

 „Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: ‚Cunoaște pe 
Domnul!’  Căci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.  
Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și 
fărădelegile lor” (Evrei 8,11.12).  Abia atunci se va împlini textul din Mica 7,19: „El va 
avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul 
mării toate păcatele lor.”      
 

 Cum s-a ajuns la 1844?  Trebuie să avem în vedere două perioade profetice: cea de 
2300 de ani din Daniel 8,14 și cea de 70 de săptămâni din Daniel 9,24-27.  Din Numeri 
14,34 și Exechiel 4,6, aflăm că o zi profetică echivalează cu un an calendaristic.  Zilele din 
cele două perioade amintite în textele din Daniel sunt ani calendaristici și pornesc din 
acelaș timp – anul 457 înainte de Hristos, când Artaxerxe Longimanus a dat decretul 
pentru rezidirea Ierusalimului.  70 de săptămâni sau 490 de ani ne duc până în anul 34, 
când s-a încheiat ultima perioadă de probă pentru poporul Israel ca popor ales.  Cei 
1810 ani rămași se termină în anul 1844.  În Daniel 8,14, se spune că atunci începe 
curățirea sanctuarului.     
  

 Cum s-a ajuns la 22 octombrie?     

Iată când a fost Yom Kippur în diferiți ani: 

1900 = 3 octombrie  

1920 = 9 septembrie 

1930 = 2 octombrie 

1940 = 12 octombrie  

1950 = 21 septembrie 

1970 = 10 octombrie 

1980 = 20 septembrie  



 
P

ag
e2

9
1

 

1990 = 29 septembrie 

2000 = 9 octombrie 

2010 = 18 septembrie 

2014 = 4 octombrie 

2016  = 12 octombrie    

 În acești 12 ani, Yom Kippur a fost cel mai devreme pe 9 septembrie  (1920) și cel mai 
târziu pe 12 octombrie (2016). 
 

 În 1844 Yom Kippur a fost pe 23 septembrie!!!  A fost totul o eroare, o amăgire?  
Pentru cei care ignoră istoria sau nu o cunosc.  Iată un studiu scris de doctorul Gerhard 
Pfandl, de la Institul de Cercetare Biblică al Conferinței Generale, în care acest teolog 
adventist dă o explicație foarte simplă, clară și indiscutabilă la întrebarea cum au ajuns 
milleriții la stabilirea zilei de 22 octombrie 1844, ca fiind Ziua de Ispășire în acel an.  Iată 
extrase din acest articol: 

„Sistemul calendaristic iudaic și ciclul sărbătorilor anuale erau legate de sezoanele 
recoltelor din anul iudaic.  Paștele în ziua a 14-a a primei luni și legănarea snopului la 
două zile după aceea cădeau întotdeauna în perioada recoltei de orz, de curând coaptă.  
Ziua Cincizecimii era după 50 de zile, în timpul coacerii recoltei de grâu, iar Ziua de 
Ispășire și Sărbătoarea Corturilor în luna a 7-a, după ce recoltele rămase (în primul rând 
strugurii și măslinele) fuseseră strânse.  Aceasta era practica generală în timpurile 
Vechiului Testament și în timpul lui Isus.” 

„Anul israelit era un an lunosolar de 354 de zile, în care lunile alternau între 29 și 30 de 
zile.  Pentru ajustare la anul solar de aproximativ 365 de zile, o lună suplimentară era 
adăugată de șapte ori într-un ciclu de 19 ani (ani bisecți).” 

„După distrugerea Ierusalimului în anul 70 d. Hr., iudeii au avut greutăți în celebrarea 
sărbătorilor în mod uniform, datorită faptului că erau risipiți.  Apoi, în cursul secolului al 
4-lea, statul roman le-a interzis iudeilor să proclame anii bisecți, nici nu li s-a permis să 
comunice cu iudeii din afara imperiului.  De aceea, ei au dezvoltat ceea ce a devenit 
calendarul rabinic, care lega anul lor nou de un punct astronomic fix – echinocțiul de 
primăvară.  Lucrul acesta nu a modificat săptămâna, dar a schimbat în mod frecvent 
începutul anului nou cu o lună.  Astfel, anul nou și, datorită lui, toate sărbătorile lunii a 
șaptea, aveau datele lor fixe, pentru că între Nisan 1 (prima lună) și Tișri 1 (luna a 
șaptea) erau exact 177 de zile.” 

„În secolul al 8-lea, s-a iscat un protest împotriva acestei falsificări a calendarului 
mozaic.  Anan ben David și urmașii lui, numiți mai târziu karaiți, au respins tradițiile 
rabinice și au pretins că își întemeiază învățăturile numai pe Scriptură.  Ca urmare, 
karaiții au celebrat sărbătorile adesea la alte date decât cele fixate de rabini.  La un 
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moment dat, karaiții constituiau 40% din iudei.  Cu timpul însă, ei au pierdut puterea și, 
la sfârșitul secolului al 18-lea, au abandonat în mare măsură lupta pentru principiile lor.” 

„Un articol nesemnat din Semnele timpurilor, din 21 iunie 1843, afirmă: ‚Există o dispută 
între iudeii rabinici și cei karaiți, cu privire la timpul corect al începerii anului.  Primii sunt 
răspândiți în întreaga lume și nu pot observa timpul coacerii recoltei de orz din Iudea.  
De aceea, ei stabilesc începutul anului prin calcule astronomice, începând cu prima zi a 
lunii noi celei mai apropiate de echinocțiul de primăvară, când soarele este în Aries.  
Iudeii karaiți, din contra, încă aderă la litera legii mozaice și încep cu luna nouă cea mai 
apropiată de recolta de orz din Iudea și care este o lună mai târziu decât anul rabinic.’” 

„Milleriții au ales 22 octombrie și nu 23 septembrie 1844, care era ziua în care iudeii 
observau Ziua de Ispășire în anul acela.  Ei voiau să fie cât mai exacți cu putință în 
calculele lor privitoare la Ziua de Ispășire.  De aceea, ei au ales să se conducă după 
calendarul iudeu karait vechi.”   

„Ultima zi a anului iudeu karait 1843 își avea echivalentul la apusul de soare din 18 
aprilie 1844.  De aceea, 19 aprilie era echivalentul civil al lui Nisan 1 din calendarul iudeu 
1844.  Așa cum s-a menționat deja, sunt 177 de zile de la Nisan 1 la Tișri 1, de aceea 
Tișri 1 în 1844 a fost 13 octombrie și ziua a zecea 22 octombrie.”    

 Spiritul Profetic confirmă corectitudinea alegerii datei de 22 octombrie, după 
calendarul karait:                                                                                                                                                                     
 
- „Astfel, s-a crezut că Hristos, Marele nostru Preot, Se va arăta ca să curețe pământul 
prin distrugerea păcatului și a păcătoșilor și să-l binecuvinteze cu nemurire pe poporul 
Său așteptător.  Ziua a zecea a lunii a șaptea, marea Zi de Ispășire, timpul curățirii 
sanctuarului, care în anul 1844 a căzut pe douăzeci și două octombrie, a fost privită ca 
timpul venirii Domnului.  Acest lucru era în armonie cu dovezile prezentate deja că cele 
2300 de zile se vor sfârși în toamnă, iar concluzia părea irezistibilă.”  (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 400) 

- „Predicarea unui timp precis pentru judecată, prin vestirea primei solii, a fost 
poruncită de Dumnezeu.  Calcularea perioadelor profetice pe care era bazată solia 
aceea, plasând încheierea celor 2300 de zile în toamna anului 1844, rezistă în mod 
incontestabil.”  (Ibid., pagina 457)   

 Iată și alte citate referitoare la lucrarea judecății, adică a curățirii sanctuarului ceresc în 
1844:                                                                                                                                                                     

 
- „După înălțarea Sa, Mântuitorul nostru urma să-Și înceapă lucrarea de Mare Preot al 
nostru.  Pavel zice: ‚Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână 
omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se 
înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu’ (Evrei 9,24).  Așa cum lucrarea lui 
Hristos urma să constea din două mari faze, fiecare ocupând o perioadă de timp și 
având un loc distinct în sanctuarul ceresc, tot astfel lucrarea tipică consta din două faze, 
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serviciul zilnic și cel anual, și pentru fiecare era dedicată o încăpere a sanctuarului.  
După cum Hristos la înălțarea Sa S-a înfățișat în prezența lui Dumnezeu ca să pledeze pe 
baza sângelui Său în favoarea credincioșilor pocăiți, tot astfel preotul, în cadrul lucrării 
zilnice, stropea sângele jertfei în locul sfânt în favoarea păcătosului.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 357) 

- „Timp de optsprezece veacuri, această lucrare de slujire a continuat în prima 
încăpere a sanctuarului.  Sângele lui Hristos, pledând în favoarea credincioșilor căiți, le-a 
asigurat iertarea și acceptarea de către Tatăl, totuși, păcatele lor au rămas încă în 
cărțile rapoartelor.  Așa cum în serviciul tipic era o lucrare de ispășire la încheierea 
anului, tot astfel, înainte ca lucrarea lui Hristos pentru răscumpărarea oamenilor să fie 
încheiată, există o lucrare de ispășire pentru îndepărtarea păcatului din sanctuar.  
Acesta este serviciul care a început când s-au terminat cele 2300 de zile.  În timpul 
acela, așa cum a fost prezis de către profetul Daniel, Marele nostru Preot a intrat în 
sfânta sfintelor, pentru a efectua ultima fază a lucrării Sale solemne – curățirea 
sanctuarului.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 421)   

- „După cum în vechime păcatele poporului erau plasate prin credință asupra jertfei 
pentru păcat și prin sângele ei transferate, în mod figurat, asupra sanctuarului 
pământesc, tot așa în noul legământ păcatele celor pocăiți sunt plasate prin credință 
asupra lui Hristos și transferate, în fapt, asupra sanctuarului ceresc.  Și așa cum 
curățirea tipică a celui pământesc era înfăptuită prin îndepărtarea păcatelor prin care 
fusese întinat, tot așa curățirea actuală a celui ceresc trebuie să fie înfăptuită prin 
îndepărtarea sau ștergerea păcatelor care sunt înregistrate acolo.  Însă, înainte ca 
lucrul acesta să poată fi efectuat, trebuie să aibă loc o examinare a cărților rapoartelor 
pentru a se determina cine, prin pocăință de păcat și credință în Hristos, are parte de 
beneficiile ispășirii Sale.  Curățirea sanctuarului implică astfel o lucrare de cercetare – o 
lucrare de judecată.  Această lucrare trebuie să fie efectuată înainte de venirea lui 
Hristos ca să-Și răscumpere poporul, pentru că, atunci când El vine, răsplata Sa este cu El 
ca să dea fiecărui om după faptele sale (Apocalipsa 22,12).”  (Ibid., paginile 421-422)      

 Iată importanța pe care o avea Yom Kippur în vechime și pe care trebuie să o aibă 
pentru noi acum: 

(01) Ispășire generală și totală: „Să facă ispășire pentru locul prea sfânt, să facă ispășire 
pentru cortul întâlnirii și pentru altar și să facă ispășire pentru preoți și pentru tot 
poporul adunării” (Lev 16,33).  În timpul de la 22 octombrie 1844 până la încheierea 
harului, se face ispășire sau curățire a sanctuarului ceresc și a templului lui Dumnezeu 
de pe pământ.  Care este acest templu al lui Dumnezeu pe pământ?  Iată răspunsul: 
„Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi” (1 Cor 3,17).  Și în versetul 16: 
„Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?”  
De asemenea: „În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în 
Domnul.  Și prin El și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin 
Duhul” (Efes 2,21.22).  „Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă 
duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, 
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prin Isus Hristos” (1 Pet 2,5).  „Dar Hristos este credincios ca Fiu peste casa lui 
Dumnezeu.  Și casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și 
nădejdea cu care ne lăudăm” (Evr 3,6).  Astfel, se face curățirea templului ceresc și 
curățirea templului pământesc, adică a poporului lui Dumnezeu.    

(02) Se smereau.  „Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă, în care să vă 
smeriți sufletele.  Aceasta să fie o lege veșnică” (Leviticul 16,31).  Dumnezeu i-a spus 
poporului Israel după păcatul cu vițelul de aur: „‚Voi sunteți un popor încăpățânat; 
numai o clipă dacă M-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi.  Aruncă-ți acum podoabele de 
pe tine și voi vedea ce-ți voi face.’  Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și au 
plecat de la muntele Horeb” (Exod 33,5.6).  Aceasta este smerire: eliminarea 
podoabelor, renunțarea la orice manifestări de mândrie și supunere totală sub mâna 
tare a lui Dumnezeu.       

(03) Se postea: „Fiecare ins trebuia să-și smerească sufletul în timp ce se desfășura 
lucrarea de ispășire.  Orice muncă era lăsată la o parte și întreaga adunare a lui Israel 
petrecea ziua în umilire solemnă înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciune, post și adâncă 
cercetare a inimii” (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 355).  Ortodocșii 
credincioși se abțin de la multe alimente în ultimele săptămâni înainte de Paște, adică 
nu mănâncă nimic „de dulce”, sunt vegani.  Un astfel de post trebuie practicat acum, un 
mod de viață dat de Dumnezeu prin Spiritul Profetic, pentru sfințirea trupului și a minții, 
pentru pregătire în vederea intrării în viața viitoare.   

(04) Nu se lucra nimic (vezi Leviticul 23,28.30.31), spre deosebire de celelalte șase 
sabate ceremoniale, când numai lucrarea de slugă era oprită (vezi versetele 7, 8, 21, 25, 
35 și 36).  Nu înseamnă că în timpul judecății de cercetare trebuie să ne abținem de la 
lucru, dar atenția noastră principală trebuie să fie mutată în mod hotărât de la lucrurile 
pământești la cele cerești, să-L urmărim pe Marele nostru Preot în lucrarea Sa.   

(05) Era o zi de judecată: „Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul 
lui” (Lev 23,29).  În Apocalipsa 14,7, îngerul care zboară prin mijlocul cerului strigă cu 
glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui.”  De la 
data istorică pe care am amintit-o, noi trăim în timpul judecății poporului lui Dumnezeu. 
La această judecată s-a referit apostolul Petru: „Căci suntem în clipa când judecata stă să 
înceapă de la casa lui Dumnezeu.  Și, dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu 
ascultă de evanghelia lui Dumnezeu?”  (1 Pet 4,17).  Ținând cont de solemnitatea acestei 
lucrări, care are loc în timpul nostru, să luăm aminte la întrebarea pe care a pus-o același 
apostol: „. . . ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, 
așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și 
trupurile cerești se vor topi de căldura focului?”  (2 Pet 3,11.12)        

(06) Poporul se ruga afară în timp ce marele preot slujea în sanctuar.  Ei știau că marele 
preot putea muri oricând și soarta lor era în cumpănă, pentru că era o zi de judecată.  
Poporul aștepta cu înfrigurare rezultatele lucrării marelui preot: vor fi primiți de 
Dumnezeu sau nu?   Când preotul Zaharia se afla în templu pentru tămâiere, „toată 
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mulțimea norodului se ruga afară” (Luca 1,10).  Nu era Ziua Ispășirii, pentru că Zaharia 
nu era mare preot, ci „un preot” (versetul 5), iar serviciul acela l-a făcut în urma tragerii 
la sorți (vezi versetul 9).  Dar fiți siguri că în Ziua Ispășirii, cu atât mai mult, poporul era 
unit în rugăciune solemnă.  Este de așteptat ca noi să trăim o viață de rugăciune și să-L 
urmăm pe Hristos prin credință în timpul lucrării Sale din sfânta sfintelor a sanctuarului 
ceresc.   

 „Astfel, în activitatea tabernacolului și a templului care i-a luat locul după aceea, 
oamenii erau învățați în fiecare zi marile adevăruri cu privire la moartea și lucrarea lui 
Hristos și o dată pe an mințile lor erau purtate către evenimentele de încheiere a marii 
lupte dintre Hristos și Satana, curățirea finală a universului de păcat și de păcătoși” 
(Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 358).   
 

 Citatul solemn care urmează trebuie să ne răscolească viața și să schimbe complet 
atitudinea pe care o avem față de timpul în care trăim, față de viața noastră și față de 
interesele noastre veșnice:                                                                                                                                     
 
„Aceasta este marea zi de ispășire și Avocatul nostru stă înaintea Tatălui, pledând ca 
mijlocitor al nostru.  În loc de a ne înfășura cu veșmintele îndreptățirii de sine, noi 
trebuie să fim găsiți zilnic umilindu-ne înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-ne păcatele 
proprii, căutând iertarea fărădelegilor noastre și conlucrând cu Hristos în lucrarea de 
pregătire a sufletelor noastre pentru a reflecta chipul divin.  Dacă nu intrăm în 
sanctuarul de sus și nu ne unim cu Hristos ducând până la capăt mântuirea noastră cu 
frică și cutremur, vom fi cântăriți în balanța sanctuarului și vom fi declarați ușori.”  
(Manuscrisul 168 din 1898, publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/  
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, paginile 933-934)  
 

 Să ne umilim cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, făcând această experiență a convertirii 
adevărate și totale prin harul, puterea și lucrarea marelui nostru Avocat, care în curând 
va încheia lucrarea Sa de mijlocire și Se va arăta în slavă!  Amin!     
     

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 136: „Noi avem un Domn în ceruri” 

Cântarea de închidere, 538: „Din cer, din sfântul Sanctuar”   
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PĂCATE IERTATE, PĂCATE ȚINUTE 

 Apostolul Petru a declarat cu claritate și tărie în fața Sinedriului, referindu-se la Domnul 
Isus Hristos, că „în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume 
dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți” (Fapte 4,12).  Iertarea păcatelor este 
esența lucrării de mântuire – nu există mântuire fără iertarea păcatelor și nici nu se 
poate închipui o mai mare nevoie a muritorilor decât să aibă păcatele iertate.  Fără 
această ofertă a îndurării divine, oamenii sunt pierduți.  Apostolul Pavel a înfățișat 
lucrarea aceasta în termenii următori: „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui 
iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său” (Efes 1,7).   
 

 Nu există alt nume „în care trebuie să fim mântuiți”, decât numele Isus Hristos; în El și 
numai în El, în nimeni altul, avem „iertarea păcatelor”.  E clar?  Cum ar putea fi altfel 
decât clar?  Dar nu pentru toți oamenii, așa cum știm prea bine și cum va reieși în 
continuare din tema aceasta. 
 

 Surprinzătoare pentru foarte mulți oameni și speculată, în mod naiv sau mârșav, este o 
declarație pe care a făcut-o Domnul nostru Isus Hristos chiar în ziua învierii Sale, când li 
S-a arătat pentru prima dată ucenicilor aflați împreună: „Celor ce le veți ierta păcatele 
vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute” (Ioan 20,23).  Mulți dintre frații noștri 
de credință sunt nedumeriți în legătură cu textul acesta, deși nu au nicio îndoială cu 
privire la faptul că Hristos nu a lăsat iertarea păcatelor pe mâna oamenilor.  Totuși, ei nu 
știu de ce a zis Domnul așa, ce a vrut să spună și cum se poate explica declarația Sa.  Unii 
se gândesc că poate traducerea nu este corectă, dar nu este așa; Cornilescu a tradus 
corect.  Iată textul grecesc: an tinon aphete tas hamartias apheontai autois, an tinon 
cratete checratentai.    
 

 Există două interpretări ale frazei rostite de Hristos în acea împrejurare și de care ne 
ocupăm acum:                                                                                                                                                                                        

- interpretarea catolică/ortodoxă și                                                                                                                     
- interpretarea protestantă clasică; veți vedea în curând de ce o numesc clasică.  

 Prima interpretare, catolică/ortodoxă, este aproape la fel, în sensul că ambele orientări 
religioase pretind că slujbașii bisericii au fost autorizați de Hristos să ierte păcatele 
oamenilor.  Deosebirea constă în faptul că numai prima a emis și emite indulgențe 
pentru vinderea iertării păcatelor, sub pretextul că prin ele sufletul chinuit în purgaroriu 
este eliberat ca să meargă spre cer.  Comerțul cu indulgențe a fost unul dintre motivele 
de scandal religios european, care a condus la marea Reformațiune din secolul al 
șaisprezecelea.  Iată ce ne spune Spiritul Profetic despre practica aceea:                                                                                                                                                                                               

„Când Tetzel intra într-un oraș, un sol mergea înaintea lui, anunțând: ‚Harul lui 
Dumnezeu și al sfântului părinte este la porțile voastre’ (D’Aubigne, cartea 3, capitolul 
1).  Și oamenii îi urau bun venit ipocritului hulitor, ca și când el ar fi fost Dumnezeu Însuși 
coborât din cer la ei.  Traficul infam era organizat în biserică și Tetzel, suindu-se la 
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amvon, ridica în slăvi indulgențele, ca pe cel mai prețios dar al lui Dumnezeu.  El declara 
că, în virtutea certificatelor lui de iertare, toate păcatele pe care cumpărătorul ar dori 
după aceea să le comită îi vor fi iertate și că, ‚nici măcar pocăință nu este necesară’ 
(Ibid.).  Mai mult decât aceasta, el îi asigura pe ascultătorii lui că indulgențele au putere 
să-i mântuiască nu numai pe cei vii, ci și pe cei morți; că exact în momentul când banii 
zdrăngănesc pe fundul casetei lui, sufletul pentru care au fost plătiți va scăpa din 
purgatoriu și va porni către cer (vezi K. R. Hagenbach, Istoria Reformațiunii, volumul 1, 
pagina 96).”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 127-128)   

 Încrederea în iertarea promisă de preot continuă și în zilele noastre.  Unul dintre pastorii 
adventiști din România a avut cândva o discuție cu un credincios catolic despre iertarea 
păcatelor.  Pastorul i-a arătat din Scripturi că Dumnezeu este cel care iartă păcatele, dar 
acesta a ripostat: „Și de unde știu că m-a iertat Dumnezeu?  Așa, eu mă duc la preot, îmi 
mărturisesc păcatele înaintea lui și el mă asigură că sunt iertat!”  Mai este nevoie să ne 
întrebăm ce valoare are o astfel de iertare, oferită de un om păcătos altui om păcătos, 
cu toată asigurarea solemnă că iertarea a avut loc? 
 

 Modul protestant clasic de înțelegere a textului din Ioan 20,23 este diametral opus și 
anume, că Dumnezeu și numai Dumnezeu poate ierta păcatele oamenilor.  Aceasta era 
și înțelegerea poporului lui Dumnezeu din timpurile biblice; astfel, fariseii au întrebat: 
„Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?”  (Marcu 2,7).  Ei aveau dreptate, 
chiar dacă aplicau greșit adevărul acela când era vorba despre Isus.  Pe ei îi șocase 
asigurarea dată de Hristos slăbănogului purtat de patru inși: „Fiule, păcatele îți sunt 
iertate!”  Cunoscând gândurile lor, El a zis: „Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile 
voastre?  Ce este mai lesne: a-i zice slăbănogului: ‚păcatele îți sunt iertate’, ori a-i zice: 
‚scoală-te, ridică-ți patul și umblă’?  Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ 
să ierte păcatele, ‚ție îți poruncesc’, i-a zis El slăbănogului, ‚scoală-te, ridică-ți patul și    
du-te acasă’” (versetele 8-11).   
 

 Ce este mai ușor?  Sigur că este mai ușor să spui niște cuvinte despre iertare, al căror 
efect nu se poate controla, decât să restabilești sănătatea unui paralitic, așa cum a făcut 
Isus: „Și, îndată, slăbănogul s-a sculat, și-a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa 
că toți au rămas uimiți și-L slăveau pe Dumnezeu și ziceau: ‚Niciodată n-am văzut așa 
ceva!’”  (Versetul 12).  Isus Și-a dovedit dumnezeirea vindecându-l pe slăbănog, minune 
care a confirmat identitatea Sa de Dumnezeu și, în consecință, dreptul sau puterea de a 
ierta păcatele oamenilor. 
 

 Dar fariseii nu greșeau când spuneau că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele 
oamenilor.  Lucrul acesta era adevărat și așa gândeau israeliții, pentru că așa știau din 
scrierile sfinte.  Iată un astfel de text: „Eu, Eu îți șterg fărădelegile, pentru Mine (spunea 
Dumnezeu către Israel) și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale” (Isa 43,25).   
 

 Iată în continuare explicațiile date de trei comentatori protestanți textului nostru de 
bază:                                                               
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(01) Jean Calvin (1509-1564), teolog și reformator francez: „Când le poruncește 
apostolilor să ierte păcate, Hristos nu le conferă ce este specific pentru El.  Iertarea 
păcatelor Îi aparține Lui.  Această onoare, caracteristică Lui, El nu le-o predă apostolilor, 
ci le poruncește, în numele Lui, să predice iertarea păcatelor, pentru ca, prin serviciul 
lor, El să-i poată împăca pe oameni cu Dumnezeu.”                                                                                 

(02) Adam Clarke (1760-1832), teolog și comentator britanic: „Este sigur că numai 
Dumnezeu poate ierta păcate și ar fi nu numai o hulă, ci cu totul absurd să se spună că 
vreo creatură poate ierta vina unei nelegiuiri, care a fost comisă împotriva Creatorului.  
Apostolii  au primit de la Domnul doctrina reconcilierii și doctrina condamnării.  Cei care 
au crezut în Fiul lui Dumnezeu, ca urmare a propovăduirii lor, au fost iertați de păcatele 
lor, iar aceia care nu au vrut să creadă au fost declarați ca fiind sub osândă.”                                                     

(03) Johann Peter Lange (1802-1884), teolog și comentator german: „Puterea dată 
apostolilor consta în: (a) predicarea evangheliei; (b) stabilirea condițiilor preliminare de 
primire în biserică; (c) primirea în biserică; (d) adminstrarea disciplinei.”   

 Trebuie să adăugăm aici un al patrulea comentariu protestant, cel adventist de ziua a 
șaptea, pentru că această biserică este protestantă și este singura care duce 
Reformațiunea până la capăt:                                        

„Isus vorbește aici către ucenici ca reprezentanți ai bisericii Lui de pe pământ, căreia, 
lucrând ca organizație, El i-a încredințat răspunderea de a se îngriji de interesele și de 
nevoile spirituale ale membrilor ei individuali.  Isus le explicase deja pe larg cum să 
procedeze cu membrii greșiți, întâi în mod personal (vezi Matei 18,1-15.21-35), apoi cu 
autoritatea bisericii (vezi versetele 16-20)” (adică excludere/reprimire).  „O astfel de 
iertare a păcatului este ratificată în cer.”  Comentariul arată mai departe că mărturisirea 
păcatului și pocăința trebuie să aibă loc numai înaintea lui Dumnezeu.  Și continuă: 
„Eliberarea sufletului de păcat vine numai prin meritele lui Hristos și prin mijlocirea Lui 
personală (1 Ioan 2,1).  Această prerogativă Dumnezeu nu a delegat-o niciodată 
muritorilor greșiți.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a șaptea, volumul 5, pagina 1067)          

 Vă amintiți că am zis puțin mai înainte că aceasta este interpretarea protestantă clasică.  
Ea este împărtășită în totul de biserica noastră.  Dar de ce am zis „protestantă clasică”?  
Pentru că lucrurile încep să se schimbe.  Protestanții caută favoarea catolicilor, spre 
uimirea acestora, și au făcut multe concesii, chiar în ce privește doctrina despre iertarea 
păcatelor.  Vă dau un exemplu care poate vă va șoca.  Pastorul Bisericii Luterane 
„Păstorul Munţilor” din Pinetop, Arizona, U.S.A., a ţinut un serviciu bisericesc obişnuit 
pe data de 6 septembrie 1998.  Am asistat împreună cu soţia şi am păstrat buletinul, 
adică programul scris.  Citez o afirmaţie a pastorului respectiv, din cadrul conversaţiei 
liturgice cu enoriaşii la sfârșitul serviciului de cult: „Şi acum, ca pastor chemat şi 
hirotonisit al evangheliei, eu vă iert toate păcatele.”  Dacă Luther ar fi fost în viaţă şi  
prezent acolo, ar fi murit pe loc, deoarece pretenţia unor fiinţe omeneşti de a ierta 
păcatele altora a fost unul dintre punctele de controversă cu catolicii.    
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 Este foarte important să constatăm și să știm cum au înțeles apostolii cuvintele lui Isus 
din Ioan 20,23, despre iertarea de către ei a păcatelor.  În pregătire pentru această 
explicație, să ne amintim de un alt caz din activitatea Mântuitorului și modul cum au 
înțeles ei cuvintele Lui.  În Matei 15,11, ni se spune că Hristos a zis, după discuția cu 
fariseii și cărturarii despre datina bătrânilor: „Nu ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ce 
iese din gură, aceea îl spurcă pe om.”  Mulți cititori ai Bibliei pretind că prin această 
afirmație Isus a anulat distincția dintre curat și necurat, pe care Dumnezeu o dăduse de 
multă vreme.   
 

 Dar nu așa au înțeles apostolii și noi nu trebuie să ignorăm felul cum au interpretat ei 
cuvintele Mântuitorului.  După ani de zile și plin de Duhul Sfânt, Petru a avut o vedenie 
și anume „a văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru 
colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ.  În ea se aflau tot felul de 
dobitoace cu patru picioare și târâtoare de pe pământ și păsările cerului” (Fapte 10,9-
12; citate sunt versetele 11 și 12).  Când o voce l-a invitat să mănânce din ele, apostolul 
a răspuns hotărât: „Nicidecum, Doamne.  Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau 
necurat” (versetul 14).  Glasul i-a zis, după aceea: „Ce a curățit Dumnezeu, să nu 
numești spurcat” (versetul 15).  Interpretarea dată de Petru apelului ceresc a fost alta 
decât cea promovată de cei mai mulți cititori ai Bibliei: „Dumnezeu mi-a arătat să nu 
numesc pe niciun om spurcat sau necurat” (versetul 28).  Refuzul lui de a consuma carne 
de animale necurate arată că el și, implicit, apostolii, au înțeles altfel textul din Matei 
15,11 de cum îl înțeleg mulți alți oameni.     
 

 Să procedăm la fel cu textul de bază pe care îl studiem și anume, să ne întrebăm cum au 
înțeles apostolii afirmația Domnului despre iertarea sau neiertarea păcatelor, pentru că 
ei erau cei mai în măsură să știe lucrul acesta și noi trebuie să clădim, așa cum este și 
drept, pe interpretarea lor: „. . . fiind zidiți pe temelia apostolilor și a proorocilor, piatra 
din capul unghiului fiind Isus Hristos” (Efes 2,20).  Nicăieri și niciodată nu i-au spus ei 
cuiva că îl iartă de păcate.  De asemenea, în niciuna dintre scrierile lor nu au ridicat ei 
această pretenție și nu au promovat doctrina iertării păcatelor de către muritori.   
 

 Să fim foarte atenți la acest contrast între comportarea lui Isus față de păcătoși cu 
ocazia vindecărilor și aceea a apostolilor:                                                                                                                                                                         

Isus, către slăbănogul purtat de patru inși, înainte de a-l vindeca: „Fiule, păcatele îți sunt 
iertate” (Marcu 2,5).                                                                                                                                              

Petru și Ioan, la întâlnirea cu slăbănogul așezat la poarta templului numită „Frumoasă”; 
iată cuvintele lui Petru adresate lui: „Argint și aur n-am, dar ce am îți dau: în numele lui 
Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!”  (Fapte 3,1-11; citat este versetul 6).  Nimic 
despre iertarea păcatelor.  Nu ca Maestrul lor, deși vindecare s-a făcut.                                                                

Petru, adresându-se slăbănogului din Lida:  „Enea, Isus Hristos te vindecă; scoală-te și   
fă-ți patul” (Fapte 9,34).  De asemenea, nici vorbă de iertarea păcatelor.  Doar vindecare 
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în numele lui Isus Hristos.  De altfel, Petru a declarat cu putere în casa sutașului roman 
Corneliu: „Toți proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin numele 
Lui, iertarea păcatelor” (Fapte 10,43).                                                                                                              

Pavel „a zis cu glas tare” către ologul din Listra, „care nu umblase niciodată”: „Scoală-te 
drept în picioare” (Fapte 14,8-10; cuvintele citate sunt din versetele 8 și 10).  „Și el s-a 
sculat dintr-o săritură și a început să umble” (versetul 10).  Ologul a fost invitat să se 
ridice, iar el s-a ridicat și a mers, pentru prima dată în viața lui.  Deși nu se menționează, 
putem fi siguri că Pavel a făcut vindecarea aceea în numele lui Isus și a înțeles-o ca fiind 
făcută de Isus.  La fel ca și în celelalte cazuri, nu se spune că Pavel i-ar fi iertat păcatele.          

 Observați contrastul acesta cum nu se poate mai clar: Isus nu doar îi vindeca pe oameni, 
ci le și ierta păcatele, ceea ce nu observăm în acțiunile întreprinse de urmașii Săi.  Isus 
era Dumnzeu și era Fiul omului cel atotputernic și fără păcat; urmașii Lui erau păcătoși 
salvați prin har și aflați în slujba Lui pentru binele oamenilor, lucrând întotdeauna în 
numele Lui și prin puterea Lui. 
 

 Să citim cele două versete care preced textul principal (pe care îl studiem și în care Isus îi 
însărcinează pe apostoli să „ierte” unele păcate și să le „țină” pe altele), anume 
versetele 21 și 22: „‚Pace vouă!  Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.’  
După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: ‚Luați Duh Sfânt!’”  Aici avem:                                                                                               

- O trimitere: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.”  Tatăl L-a trimis 
pe pământ ca „să caute și să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19,10).  Urmașii Domnului 
erau trimiși să caute sufletele pierdute și să le aducă la Păstorul care le va salva.  Aceasta 
este marea trimitere în care sunt cuprinși toți credincioșii: „Duceți-vă și faceți ucenici din 
toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.  Și   
învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.  Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până 
la sfârșitul veacului.  Amin” (Mat 28,19.20).  „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți 
evanghelia la orice făptură.  Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va 
crede va fi osândit” (Marcu 16,15.16).                                                           

- O înzestrare: „Luați Duh Sfânt!”  Acea „suflare” a fost simbolică, o prevestire a 
experienței din Ziua Cincizecimii.  Despre experiența aceea, El a zis așa în ziua înălțării 
Sale la cer, deci cu zece zile înainte ca biserica să fie înzestrată cu puterea necesară 
pentru lucrarea la care erau trimiși: „Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul 
Sfânt peste voi și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la 
marginile pământului” (Fapte 1,8).  Înainte de rostirea acestei făgăduințe, El a zis: „Căci 
Ioan a botezat cu apă.  Dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt” 
(versetul 5). 

 Textul din Ioan 20,23 este cel mai bine explicat de apostolul Pavel în 2 Corinteni 5,17-20 
și anume: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.  Cele vechi s-au dus: 
iată că toate lucrurile s-au făcut noi.  Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, 
care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării; că, adică, 
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Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele 
lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări.  Noi, dar, suntem trimiși 
împuterniciți ai lui Hristos și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm 
fierbinte, în numele lui Hristos: împăcați-vă cu Dumnezeu!” 
 

 Când Mântuitorul Și-a dat viața pentru mântuirea oamenilor, Dumnezeu-Tatăl era în El; 
de fapt, întreaga Dumnezeire suferea pe cruce.  În felul acesta, Dumnezeu a împăcat 
lumea cu Sine, rămânând pentru fiecare libertatea de a intra în această împăcare sau nu, 
altfel apelul slujitorilor lui Hristos, apel fierbinte ca oamenii să se împace cu Dumnezeu, 
nu ar avea niciun sens.  Despre Hristos citim astfel în Evrei 7,25: „De aceea și poate să 
mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că 
trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei.”   
 

 Hristos mântuiește.  Hristos mijlocește.  Noi, oamenii, nu mântuim și nu mijlocim.  „Fiul 
omului are putere pe pământ să ierte păcatele” (Marcu 2,10).  Noi, oamenii, nu avem 
această putere.  Dar putem face ceva, parafrazându-l pe apostolul Petru, care a zis către 
ologul din naștere: „Aur și argint n-am (ca să-ți dau), dar ce am, îți dau” (vindecare în 
numele lui Isus Hristos din Nazaret, Fapte 3,1-11, cuvintele citate sunt din versetul 6).  
Nu avem putere de a mântui, de a ierta păcatele oamenilor, această putere o are 
Hristos.  Nu putem să dăm ce nu avem, dar avem ceva de dat și trebuie să dăm: să-i 
rugăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu și să-i rugăm fierbinte, pentru că suntem 
trimiși împuterniciți ai lui Hristos.  Ni s-a încredințat propovăduirea acestei împăcări, 
propovăduirea acestei iertări. 
 

 Cu ani în urmă, serviciul de intervenție la domiciliul bolnavilor, cunoscut acum sub 
numele de ambulanță, se numea salvare.  Oamenii numeau așa chiar mașina spitalului 
de urgență: „am văzut o salvare la colțul străzii”; „a venit salvarea și l-a luat”.  Ce era în 
acest caz salvarea?  O mașină și un grup de persoane calificate în primul ajutor, care 
veneau cu mașina serviciului respectiv pentru a duce un bolnav la spitalul de urgență.  
Nu mașina aceea îl salva și nici grupul însoțitor, dar așa era dus bolnavul la locul de 
salvare.  Cei sosiți cu mașina respectivă îl duceau la aceia care, în anumite limite, îl 
puteau salva.  Isus nu are limite, ci El mântuiește „în chip desăvârșit”.  Apostolii 
Domnului fac un singur lucru, asemenea agenților serviciului medical de salvare: îl duc 
pe cel aflat în criză, pe păcătos, pe cel pierdut, la Acela care îl poate salva, care îl poate 
mântui.  Singurul care o face.  Așa iertăm păcatele oamenilor.  Sau nu le iertăm. 
 

 Poate că vă vine în minte un text care pare să contrazică tot ce am spus până acum și 
anume cel din Iacov 5,16.  Să-l citim: „Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii 
pentru alții, ca să fiți vindecați.  Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui 
neprihănit.”  Suntem invitați să ne mărturisim unii altora păcatele.  Cum așa?  Nu le 
mărturisim înaintea lui Dumnezeu?  Iacov s-a referit la mărturisirea păcatelor, dar Pavel 
a vorbit chiar despre iertare: „Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pricină să se 
plângă de altul, iertați-vă unul pe altul.  Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi” (Col 
3,13).  Ba chiar Mântuitorul S-a exprimat așa: „Și, când stați în picioare de vă rugați, să 
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iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte 
greșelile voastre.  Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta 
greșelile voastre” (Marcu 11,25.26).   
 

 Pot oamenii să ierte păcate sau nu?  Iacov a vorbit numai despre mărturisire, Pavel și 
Isus despre iertare.  Iertare de ce?  De greșeli, deși Iacov se referă la mărturisirea 
păcatelor.  Când iertăm noi, ce iertăm?  Exact ca Dumnezeu?  Iertarea Lui ne încurajează 
și ne convinge să fim iertători, dar noi nu iertăm păcatul ca violare a legii divine; numai 
Dumnezeu poate face lucrul acesta.  Iertarea omenească este stingerea conflictelor, este 
reglementarea relațiilor, este o referire la aspectul păcatului care a produs durere în 
aproapele.  Mărturisim abaterile noastre, de orice fel, acelora pe care i-am vătămat și 
păgubit.  Atunci, pe plan omenesc totul este rezolvat.  Dar legea divină a fost călcată și 
acest aspect al căderii noastre este tratat numai de Dumnezeu. 
 

 Dumnezeu nici nu-l primește pe cel care nu și-a făcut omenește datoria, așa cum a 
arătat Domnul nostru Isus Hristos în Predica de pe Munte: „Așa că, dacă îți aduci darul la 
altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo 
înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul” 
(Mat 5,23.24).  Vinovatul trebuie să caute iertarea celui nevinovat; acolo este necesară o 
mărturisire, sinceră, clară, la subiect.  Biserica se bucură de o bună atmosferă și crește în 
har când credincioșii își mărturisesc astfel unii altora faptele care au rănit și care nu pot 
fi ignorate.  Mărturisiți-vă unii altora; iertați-vă unii pe alții.  Este vorba de reciprocitate. 
 

 Dar nicăieri nu recomandă Sfânta Scriptură spovedania, adică mărturisirea păcatelor în 
fața unui om care nu are nimic de a face cu ele, care nu a fost în niciun fel vătămat, dar 
care are pretenția de a ține locul lui Dumnezeu.  Aceasta este o blasfemie.  Și pentru că 
scriitorii Bibliei au recomandat mărturisire reciprocă, trebuie să ne întrebăm: 
mărturisește oare și duhovnicul ceva în fața celui care se prezintă înaintea lui pentru 
spovedanie?       
 

 În ce fel pot păcatele să fie „ținute”, adică neiertate?  În două feluri:                                                     

- Păcătosul refuză iertarea: „‚Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar, 
fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne 
întoarcem spre neamuri.’  . . .  Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare 
împotriva lor (a iudeilor refractari din Antiohia Pisidiei) și s-au dus în Iconia” (Fapte 13,46 
și 51).  „Fiindcă iudeii i se împotriveau și-l batjocoreau (în Corint), Pavel și-a scuturat 
hainele și le-a zis: ‚Sângele vostru să cadă asupra capului vostru; eu sunt curat.  De acum 
încolo, mă voi duce la neamuri’” (18,6).                                                                                                                                      

- Cel trimis de Hristos nu-și face lucrarea.  Iată ce a zis Mântuitorul către cei 
împotrivitori: „Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici!  Pentru că voi închideți oamenilor 
împărăția cerurilor: nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să 
intre” (Mat 23,13).  La fel a zis El către învățătorii legii: „Vai de voi, învățători ai legii!  
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Pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței: nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să 
intre i-ați împiedicat să intre” (Luca 11,52).  

 Repet trimiterea rostită de Mântuitorul: „Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și 
celor ce le veți ține vor fi ținute” (Ioan 20,23). Nu depinde totul de cei trimiși, pentru că 
aceia cărora ei le duc evanghelia, propovăduirea împăcării cu Dumnezeu, a iertării 
păcatelor, au libertatea de a decide pentru ei înșiși, în favoarea chemării sau împotriva 
ei, cu consecințe veșnice.  Acceptarea înseamnă iertare, respingerea înseamnă 
neiertare, ținerea păcatelor. 
 

 Dar nu depinde totul nici de destinatarii chemării la mântuire: dacă aceia care sunt 
trimiși refuză să se ducă, păcatele oamenilor nu sunt iertate, dar răspunderea pentru 
neglijarea misiunii este teribilă, înfricoșătoare și fatală: „Dacă însă străjerul va vedea 
venind sabia și nu va suna din trâmbiță și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia 
și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere 
sângele lui din mâna străjerului.  Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui 
Israel.  Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura Mea și să-i înștiințezi din partea 
Mea.  Când zic celui rău: ‚Răule, vei muri negreșit!’, și tu nu-i spui, ca să-l întorci de la 
calea lui cea rea, răul acelea va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din 
mâna ta” (Ezec 33,6-8).   
 

 Neîndeplinirea acestui mandat, adică neanunțarea păcătosului, reținerea din egoism, 
din neglijență sau trândăvie, a cheii cunoștinței adevărului salvator, duce în mod 
nefericit la pierderea unor suflete, dar sângele lor este cerut din mâna străjerilor.  
Străjerii pot cauza iertarea păcatelor sau ținerea lor, deschiderea împărăției cerurilor 
sau închiderea ei pentru suflete omenești.  Acestea pier în păcatele lor, dar cei trimiși și 
inactivi ajung răspunzători de ele.  
 

 Gândiți-vă puțin la ciudatul profet Iona.  Prima dată a încercat să evite misiunea pentru 
care era trimis la Ninive.  Dacă rămânea așa, locuitorii acelui oraș ar fi rămas neavertizați 
și ar fi murit nepocăiți, ar fi murit în păcatele lor după patruzeci de zile.  Iona i-ar fi 
păgubit de posibilitatea pocăinței.  El le-ar fi încuiat împărăția cerurilor, dar în acel caz 
poate că nici el nu ar fi intrat în ea.  Când, după peripețiile cunoscute, s-a dus totuși 
acolo, oamenii au auzit avertizarea și s-au pocăit, spre salvarea lor, pentru că Dumnezeu 
i-a iertat.  Acum el le-a descuiat împărăția cerurilor.    
 

 Pentru a contribui la iertarea și accesul oamenilor la cer, trebuie să fim noi înșine iertați, 
iar iertarea aceasta ne este oferită cu generozitate: „Cine își ascunde fărădelegile nu 
propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare” (Prov 28,13).  
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne 
curățească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1,9).  Avem destulă lumină cu privire la 
mărturisirea păcatelor: „Adevărata mărturisire este întotdeauna de un caracter precis și 
recunoaște anumite păcate.  Acestea pot fi de așa natură încât să fie aduse numai 
înaintea lui Dumnezeu; ele pot fi rele care trebuie să fie mărturisite indivizilor care au 
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suferit vătămare prin ele; sau pot avea un caracter public și atunci trebuie să fie 
mărturisite tot în public.  Dar orice mărturisire trebuie să fie precisă și la subiect, 
recunoscând chiar păcatele de care ești vinovat.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, 
pagina 38)     
 

 Prin urmare, noi nu le putem vesti altora cu succes iertarea, dacă nu suntem noi înșine 
mai întâi iertați.  Absolut deloc.  Altfel ar fi vorba de fățărnicie.  Zice apostolul Pavel:        
„. . . tu, deci, care-i înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți?  Tu, care propovăduiești: ‚Să 
nu furi’, furi?  Tu, care zici: ‚Să nu preacurvești’, preacurvești?  Tu, căruia ți-e scârbă de 
idoli, le jefuiești templele?  Tu, care te fălești cu legea, Îl necinstești pe Dumnezeu prin 
călcarea acestei legi?  Căci ‚din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între 
neamuri’, după cum este scris” (Rom 2,21-24).   
 

 Întâi trebuie să ne învățăm pe noi înșine, să reglementăm relațiile noastre cu Dumnezeu, 
înainte de a încerca să facem lucrul acesta cu alții.  Așa, și numai așa, trebuie să fie 
înțelese cuvintele Mântuitorului din Predica de pe Munte, care zic: „De ce vezi tu paiul 
din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?  Sau, cum 
poți zice fratelui tău: ‚Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău’, și, când colo, tu ai o bârnă 
într-al tău?  Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să 
scoți paiul din ochiul fratelui tău” (Mat 7,3-5).   
 

 Cei care au călătorit cu avionul știu că, înainte de decolarea lui, însoțitoarele de bord îi 
instruiesc pe călători timp de câteva minute cu privire la măsuri de luat în caz de pericol.  
Printre acestea, este vorba și despre scăderea presiunii aerului din avion, care se poate 
produce la un moment dat.  Atunci cade câte o mască în dreptul fiecărui pasager, care 
trebuie aplicată pe gură și pe nas, pentru a primi prin ea oxigen.  Sfatul este acesta: 
„Pune-ți masca întâi dumitale și apoi persoanei de alături care nu se poate ajuta, de 
regulă un copil.”  Este acesta egoism?  Nu, ci prudență, pentru că, dacă leșini, nu mai 
poți ajuta nici persoana de alături. 
 

 Pune-ți întâi dumitale masca de oxigen.  Stabilește relații binecuvântate, salvatoare, cu 
izvorul de mântuire și viață, și abia atunci vei putea fi de folos în mâna Domnului pentru 
a-i salva pe alții, după formula: salvat pentru a salva.   
 

 Revenim în final la întrebarea catolicului: dar de unde știu că Dumnezeu m-a iertat?  Iată 
cum ne vorbește în privința aceasta Inspirația: „Ți-ai mărturisit păcatele și în inimă le-ai 
înlăturat de la dumneata.  Te-ai hotărât să te predai lui Dumnezeu.  Acum du-te la El și 
cere-I să-ți spele păcatele și să-ți dea o inimă nouă.  Apoi să crezi că El va face aceasta, 
pentru că a făgăduit” (Steps to Christ/Calea către Hristos, paginile 49-50).  „Nu aștepta 
să simți că te-ai făcut sănătos, ci zi: ‚Cred lucrul acesta; e așa nu pentru că eu simt acest 
lucru, ci pentru că Dumnezeu l-a făgăduit’” (Ibid., pagina 51).   
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 Putem conta pe aceste cuvinte?  Bineînțeles că da și fără cea mai mică nesiguranță sau 
îndoială.  Asigurarea pe care ne-o dă apostolul neamurilor este: „În adevăr, făgăduințele 
lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt ‚da’; de aceea și ‚amin’, pe care-l spunem 
noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu” (2 Cor 1,20). 
 

 Iertații pornesc la drum și le povestesc altora cât de minunată este experiența lor, cât de 
fericiți sunt pentru că au fost iertați.  Ca să fie și alții iertați și mântuiți.  Aceasta să fie 
continua noastră preocupare și pasiune!  Să ne chinuiască neîncetat focul la care se 
referea profetul Ieremia: „Dacă zic: ‚Nu voi mai pomeni de El și nu voi mai vorbi în 
numele Lui!’, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele.  Caut 
să-l opresc, dar nu pot” (Ier 20,9).  Amin!       

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 212: „Isus îmi zice blând” 

Cântarea de închidere, 174: „Doamne, astăzi vin la tronul Tău!”   
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PROFEȚI ADEVĂRAȚI ȘI PROFEȚI FALȘI 

 În anul 1844, profetul Baha’ullah din Persia a fondat o religie mondială pe care a    
numit-o Baha’i, numărând în prezent circa 5 milioane de adepți și fiind prezentă în peste 
200 de țări.  Numele întemeietorului înseamnă în arabă „gloria lui Dumnezeu”, iar 
numele religiei nou-create înseamnă „glorie” sau „splendoare”.  Această religie predică 
unitatea spirituală a omenirii și susține că diverși profeți și mesageri au fondat în diferite 
timpuri credințele lor, iar fiecare dintre acele religii formează o parte dintr-o singură 
meta-religie, o revelație unită, sistematică, progresivă, o școală cu mulți învățători.   
 

 Așadar, toți profeții au fost adevărați profeți, potrivit cu această concepție.  Problema 
este că prin chiar această teză fundamentală religia respectivă se contrazice pe sine și 
face imposibilă înțelegerea ei.  Dacă toți profeții au fost adevărați, atunci și Isus a fost un 
profet adevărat, lucru pe care ei îl afirmă în mod clar.  Însă iată ce a zis Isus:                                                                                                  

- „Căci se vor scula hristoși mincinoși și prooroci mincinoși; vor face semne mari și 
minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși” (Mat 24,24).   

- „Păziți-vă de prooroci mincinoși.  Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinlăuntru 
sunt niște lupi răpitori.  Îi veți cunoaște după roadele lor” (Mat 7,15.16).   

 Isus a făcut distincție între prooroci adevărați și prooroci mincinoși sau falși.  El nu a zis 
că toți sunt falși, dar nu a zis nici că toți sunt adevărați.  Așa cum am văzut deja, El ne-a 
dat și un criteriu puternic de recunoaștere a lor, fie că sunt de un fel sau de altul: „Îi veți 
cunoaște după roadele lor.”  Este de neînțeles cum poate religia amintită mai înainte  
să-i accepte pe toți profeții, când aceștia nu au fost toți de aceeași orientare, ci adesea 
s-au combătut unii pe alții.   
 

 În Fapte 13,6-12, este relatată o experiență ciudată pe care Pavel și Barnaba au făcut-o 
pe insula Cipru: „După ce au străbătut toată insula până la Pafos, l-au întâlnit pe un 
vrăjitor, prooroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar-Isus” (versetul 6).  Acest vrăjitor și 
prooroc mincinos a încercat să zădărnicească strădania solilor lui Dumnezeu de a-l 
converti pe „dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept” (versetul 7), care arăta interes 
pentru evanghelie.  Mai departe e arătat că Pavel l-a mustrat pe împotrivitor, care și-a 
pierdut vederea pentru o vreme.   
 

 În versetul 1 din același capitol, Saul (Pavel) este numărat printre „prooroci și 
învățători”.  Astfel, Pavel era un prooroc al Domnului, iar Bar-Isus era un „prooroc 
mincinos”.  Așa îi numește Biblia.  Cel mincinos s-a străduit să strice lucrarea proorocului 
adevărat: după Baha’i, amândoi erau prooroci adevărați, fiind puși astfel pe picior de 
egalitate; nu este absurd? 
 

 Dumnezeu Și-a făcut lucrarea prin aceia pe care i-a chemat ca profeți, și prin mulți dintre 
ei ne-a dat și revelația Scripturilor Sfinte.  Aceștia au fost prooroci adevărați.  Diavolul   
și-a făcut și el lucrarea prin proorocii lui, prooroci falși, mincinoși.  Ceea ce la sfârșitul 
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Bibliei se numește „proorocul mincinos” (vezi Apocalipsa 19,20 și 20,10) este 
protestantismul decăzut, care continuă să pretindă că se conduce după regula „sola 
Scriptura” și predică din Biblie, dar pentru a susține o serie de amăgiri moștenite de la 
Babilon.  
 

 Proorocii mincinoși i-au întrecut întotdeauna numeric pe proorocii Domnului.  Iată două 
cazuri menționate în Biblie:                                                                                                                                                                         

- Aproape patru sute de prooroci din solda lui Ahab l-au încurajat pe împărat să se ducă 
la luptă împotriva sirienilor pentru a elibera Ramotul din Galaad; contrar soliei pozitive a 
acestor prooroci, Ahab nu a fost biruitor în Ramot, ci a fost ucis și bătălia a fost pierdută.  
Un singur prooroc, care era prooroc al Domnului, pe nume Mica, fiul lui Imla, a vorbit 
altfel, dar el a spus adevărul, chiar când solul care s-a dus să-l cheme la împărat a 
încercat să-l influențeze ca să vorbească asemenea proorocilor mincinoși (vezi 1 
Împărați 22,1-38).  Raportul numeric între cele două tabere de prooroci era de 1/400.  
Despre Mica, Ahab a zis: „Îl urăsc, căci nu-mi proorocește nimic bun, nu proorocește 
decât rău” (versetul 8).  „Răul” proorocit de Mica a fost îndemnul de a nu se duce la 
luptă, ca să scape cu viață.                                

- Secole mai târziu, o mulțime de prooroci mincinoși influențau poporul împotriva lui 
Ieremia și-l duceau în rătăcire, spre nenorocirea națiunii.  Iată câteva texte care se referă 
la ei: „Proorocii proorocesc neadevăruri” (5,31).  „De aceea, așa vorbește Domnul 
despre proorocii care, măcar că nu i-am trimis Eu, proorocesc totuși în numele Meu și 
zic: ‚Nu va fi nici sabie, nici foamete în țara aceasta’: proorocii aceștia vor pieri uciși de 
sabie și de foamete!”  (14,15).  „Eu n-am trimis pe proorocii aceștia și totuși ei au 
alergat, nu le-am vorbit și totuși au proorocit” (23,21).  „De aceea, să n-ascultați pe 
proorocii voștri, pe ghicitorii voștri, pe visătorii voștri, pe cititorii voștri în stele și pe 
vrăjitorii voștri, care vă zic: ‚Nu veți fi supuși împăratului Babilonului!’  Căci ei vă 
proorocesc minciuni, ca să fiți depărtați din țara voastră, ca să vă izgonesc și să pieriți” 
(27,9.10).   

 Având în vedere că există atât prooroci trimiși de Domnul, prooroci adevărați, cât și 
prooroci folosiți de Satana, prooroci falși, ce avem de făcut?  Să-i respingem pe toți, ca 
să fim mai siguri?  Eu cred că este un păcat la fel de mare să-i respingi pe proorocii 
Domnului, cum este acela de a-i asculta pe proorocii diavolului.  Apostolul Pavel ne dă 
sfatul acesta: „Nu disprețuiți proorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este 
bun” (1 Tes 5,20.21).  Așa cum se procedează la pescuit: „Împărăția cerurilor se mai 
aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești.  După ce s-a 
umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este 
rău” (Mat 13,47.48).  Luăm o hotărâre, de acceptare sau de respingere a proorocului, 
numai după ce l-am cercetat. 
 

 Și cum cercetăm profeții, dacă sunt trimiși de Dumnezeu sau nu?  Iată criteriile care ne 
sunt puse la dispoziție în Sfânta Scriptură:                                                                                                                            
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(01) Soliile profeților adevărați sunt întotdeauna în armonie cu Biblia; ei acceptă toată 
Biblia, toate Cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul zilei a șaptea: „’La lege și la mărturie!’   
Căci, dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isa 8,20).  
„Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă 
curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos” (2 Cor 2,17).                                                                                                                                                                          

(02) Ei mărturisesc că Domnul Isus Hristos a venit în trup: „Prea iubiților, să nu dați 
crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au 
ieșit mulți prooroci mincinoși.  Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: orice 
duh, care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu” (1 Ioan 
4,1.2).                                                                                                                                                                   

(03) Nu se înalță pe ei înșiși, ci pe Hristos: „Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci 
pe Domnul Isus Hristos” (2 Cor 4,5).                                                                                                     

(04) Nu-i lingușesc pe păcătoși, ci îi mustră, chiar dacă îi costă viața.  Așa a făcut Ioan 
Botezătorul (vezi Matei 14,1-12).  Aceasta este porunca de urmat: „Așa vorbește 
Domnul oștirilor: ‚N-ascultați cuvintele proorocilor care vă proorocesc!  Ei vă leagănă în 
închipuiri zadarnice, spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului’” (Ier 
23,16).                                                                     

(05) Prezicerile lor se împlinesc întotdeauna, cu excepția cazurilor când sunt profeții 
condiționale.  De exemplu, Iona a trebuit să le spună locuitorilor din Ninive că orașul lor 
va fi nimicit după patruzeci de zile, ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că ei au ascultat de 
avertizare și s-au pocăit (vezi Iona 3,1-10).  Când nicio condiție privind voința și 
atitudinea oamenilor nu este implicată, profețiile Domnului nu se poate să nu se 
împlinească: „Poate că vei zice în inima ta: ‚Cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va 
spune Domnul?’  Când ceea ce va spune proorocul acela în numele Domnului nu va avea 
loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul.  Proorocul acela l-a 
spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el” (Deut 18,21.22).  „. . . dacă un prooroc 
proorocește pacea, numai după împlinirea celor ce proorocește se va cunoaște că este 
cu adevărat trimis de Domnul” (Ier 28,9).  Dumnezeu garantează însă împlinirea 
prezicerilor necondiționale făcute prin profeții Lui: „Și Domnul mi-a zis: ‚Bine ai văzut, 
căci Eu veghez asupra cuvântului Meu, ca să-l împlinesc’” (Ier 1,12).                                                                 

(06) Se cunosc după roadele lor: „Păziți-vă de prooroci mincinoși. . . .  Îi veți cunoaște 
după roadele lor.  Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?”  (Mat 
7,15.16)        

 Darul profetic nu ar fi fost necesar dacă nu ar fi avut loc căderea în păcat, care l-a 
înstrăinat pe om de Dumnezeu; nu va mai exista după încheierea istoriei păcatului – 
„proorociile se vor sfârși” (1 Cor 13,8).  „Adam, în inocența lui, se bucurase de 
comuniune deschisă cu Făcătorul lui; însă păcatul a adus separare între Dumnezeu și om 
și numai ispășirea lui Hristos putea să pună un pod peste abis și să facă posibilă 
comunicarea binecuvântării sau mântuirii de la cer la pământ.  Omul era încă exclus de 
la apropiere directă de Creatorul său, însă Dumnezeu avea să comunice cu el prin 
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Hristos și prin îngeri” (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 67).  Prin 
Hristos și prin îngeri, dar într-o mare măsură au fost folosiți și profeți pentru această 
legătură: „După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin prooroci, în multe rânduri și 
în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus 
moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile” (Evr 1,1.2).    
 

 Darul profetic, ca orice dar duhovnicesc de altfel, însă mai mult decât toate, este dat 
„pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui 
Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la 
starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, 
plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și 
prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioși adevărului, în dragoste, să 
creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” (Efes 4,12-15).      
 

 Profeții lui Dumnezeu au fost rareori apreciați în timpul vieții lor; excepții pot fi Samuel, 
Natan, Gad, Ido și puțini alții.  Destui au fost însă profeții persecutați de împărați, de 
preoți și de popor, mulți dintre ei chiar omorâți.  Curios lucru, mulți dintre ei au fost 
ținuți în cinste mai târziu, așa cum a arătat Mântuitorul: „Vai de voi, cărturari și farisei 
fățarnici!  Pentru că voi zidiți mormintele proorocilor, împodobiți gropile celor 
neprihăniți și ziceți: ‚Dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la 
vărsarea sângelui proorocilor!’”  (Mat 23,29.30).  Au zis fariseii către orbul din naștere 
vindecat: „Tu ești ucenicul Lui (al lui Isus); noi suntem ucenicii lui Moise.  Știm că 
Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este” (Ioan 9,28.29).  Ucenici 
ai lui Moise?  Chiar nu s-ar fi unit cu Core, Datan și Abiram împotriva lui Moise?   
 

 Cum primeau proorocii Domnului descoperirile cerești?  Când Aaron și Maria l-au criticat 
pe Moise, Domnul i-a chemat la cortul întâlnirii și a zis: „Ascultați bine ce vă spun!  Când 
va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi 
vorbi într-un vis” (Num 12,6).  Deci, Dumnezeu le vorbea profeților prin vedenii și vise.  
Dar erau și alte mijloace de comunicare și anume: prin îngeri care vorbeau cu profeții 
(vezi Daniel 9,21-27), glasuri care erau auzite (vezi Apocalipsa 10,4.8), sau impresii 
mintale (vezi 1 Samuel 16,7; Fapte 10,19.20).  Când au primit comunicări divine care au 
devenit parte integrantă din Sfintele Scripturi, profeții au fost inspirați de Duhul lui 
Dumnezeu: „Căci nicio proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de 
la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21).   
 
„Dumnezeu a avut plăcerea de a comunica adevărul Său către lume prin agenți 
omenești, și El Însuși, prin Duhul Său cel Sfânt, a pregătit oameni și i-a împuternicit să 
facă lucrarea aceasta.  El a călăuzit mintea ca să aleagă ce să spună și ce să scrie.  
Comoara a fost încredințată vaselor de lut, și totuși ea este din Cer.  Mărturia este 
transmisă prin expresia imperfectă a limbii omenești, și totuși ea este mărturia lui 
Dumnezeu; iar copilul lui Dumnezeu, ascultător și credincios, vede în ea slava unei puteri 
divine, plină de har și de adevăr.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 
6-7) 
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 Existau mai multe mijloace prin care Dumnezeu le vorbea oamenilor, iar proorocia era 
unul dintre ele, prezentându-le oamenilor soliile cerești în cuvinte: „Serviciul solemn al 
jertfelor, închinarea de la sanctuar și exprimările profeților erau o revelație a lui 
Dumnezeu” (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 592).   
 

 Primul om despre care s-a spus că e profet a fost Avraam; Domnul a zis către Abimelec, 
împăratul Gherarului: „Acum, dă omului nevasta înapoi, căci el este prooroc, se va ruga 
pentru tine și vei trăi” (Gen 20,7).  Acesta este primul text din Biblie unde se vorbește 
despre un profet, unde apare acest cuvânt.  Totuși, în cartea lui Iuda, versetul 14, se 
spune: „Și pentru ei a proorocit Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam.”  Enoh a trăit cu 
multe secole înainte de Avraam.  Am putea crede că și alți patriarhi au fost profeți, dacă 
nu chiar toți.   
 

 Darul profetic nu este limitat la bărbați, cum niciun dar duhovnicesc nu se distribuie prin 
discriminare de rasă, naționalitate, vârstă sau gen.  În gneral, se vorbește despre opt 
femei din Sfânta Scriptură care au exercitat darul profetic: Maria, sora lui Moise (Exod 
15,20), Debora (Jud 4,4), Hulda (2 Cron 34,22), Ana, fiica lui Fanuel (Luca 2,36), patru 
fiice ale lui Filip, evanghelistul (Fapte 21,8.9).  Am putea extinde lista cu încă trei: Ana, 
mama lui Samuel, care, după nașterea pruncului, a rostit cuvinte profetice (vezi 1 
Samuel 2,1-10), Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, când fecioara Maria a intrat în 
casa ei (vezi Luca 1,42-45), și Maria însăși, cu aceeași ocazie (vezi versetele 46-55).   
 

 În Ioel 2,28-31, text la care vom reveni, se spune că, în zilele care preced a doua venire, 
Domnul va turna Duhul Lui „peste orice făptură” (versetul 28).  Printre primitorii 
Duhului, și care vor exercita darul profetic, vor fi și „fiicele voastre”, nu numai „fiii 
voștri” (versetul 28), și „roabe”, nu numai „robi” (versetul 29).  Este decizia și lucrarea 
suverană a Celui Atotputernic!    
 

 Prezența și activitatea profeților în popor, în biserică, nu se rezumă la scrierea de cărți 
sau rostirea de mesaje divine de mustrare sau încurajare, ci prin ei sunt date și sfaturi și 
îndrumări practice directe, personale sau colective.  Iată exemple:                                                                                                                         

- Saul, fiul lui Chiș, era în căutarea măgărițelor pierdute; când orice efort s-a dovedit 
zadarnic și nu mai știa ce să facă, el a zis către sluga sa: „Haide să ne întoarcem, ca nu 
cumva tatăl meu, lăsând măgărițele, să fie îngrijorat de noi” (1 Sam 9,5).  La care sluga a 
răspuns: „Iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază; tot ce 
spune el nu se poate să nu se întâmple.  Haidem dar la el; poate că ne va arăta drumul 
pe care trebuie să apucăm” (versetul 6).  Au făcut așa și profetul Samuel, fără să-l 
întrebe ei nimic, le-a spus că măgărițele s-au găsit (vezi versetul 20).                                                                               

- „În vremea aceea, s-au pogorât niște prooroci din Ierusalim la Antiohia.  Unul din ei, 
numit Agab, s-a sculat și a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea.  Și 
a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu” (Fapte 11,27.28).  „Fiindcă stăteam de 
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mai multe zile acolo, un prooroc, numit Agab, s-a pogorât din Iudea și a venit la noi.  A 
luat brâul lui Pavel, și-a legat picioarele și mâinile și a zis: ‚Iată ce zice Duhul Sfânt: ‚Așa îl 
vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și-l vor da în mâinile 
neamurilor’” (21,10.11).   

 Un profet adevărat a fost întotdeauna un sol al lui Dumnezeu, chemat să poarte soliile 
Lui către indivizi sau mase de oameni.  Au existat timpuri când astfel de comunicări 
lipseau sau nu erau frecvente, așa cum ni se spune în 1 Samuel 3,1: „Tânărul Samuel 
slujea Domnului înaintea lui Eli.  Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile 
nu erau dese.”  Au fost și alte asemenea timpuri, așa cum constata cu părere de rău 
Asaf: „Semnele noastre nu le mai vedem, nu mai este niciun prooroc și nu mai este 
nimeni printre noi care să știe până când . . .” (Ps 74,9).  Absența darului profetic nu este 
lipsită de urmări primejdioase, așa cum a declarat Solomon: „Când nu este nicio 
descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu” (Prov 29,18).  Așa a fost timpul de 
circa 400 de ani de la Maleahi până la Ioan Botezătorul, când nu s-a mai ridicat niciun 
profet în Israel; am putea numi timpul acela evul întunecat al poporului lui Dumnezeu 
din vechime.    
 

 Cuvântul profetic este vrednic de toată încrederea, mai mult chiar decât simțurile 
noastre fizice.  Așa ne-a spus apostolul Petru: „În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea 
și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit 
alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui.  Căci El a primit 
de la Dumnezeu-Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra 
Lui un glas, care zicea: ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.’  Și 
noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt” (2 
Pet 1,16-18).  Ce spune Petru aici este că el și alții (Iacov și Ioan) au văzut pe munte 
mărirea Domnului Isus și au auzit un glas din cer.  Au văzut și au auzit – două dintre 
simțurile fizice.  Dar el zice mai departe: „Și avem cuvântul proorociei făcut și mai tare    
. . .” (versetul 19).  Cuvântul profetic este „mai tare”, mai puternic, mai sigur decât văzul 
și auzul; acestea ne pot înșela sau pot fi imprecise, dar nu cuvântul profetic. 
 

 În același verset, Petru zice: „. . . la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină, care 
strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul de 
dimineață în inimile voastre.”  Fac foarte bine oamenii cât iau aminte la cuvântul 
profetic și fac foarte rău când îl ignoră.  Dumnezeu trimite astfel de descoperiri pentru 
că ne iubește și vrea să ne ferească de amăgiri. 
 

 Verbul „a prooroci” nu se referă exclusiv la activitatea proorocilor, incluzând preziceri 
sau nu.  Și alții pot „să proorocească”, fără a fi prooroci.  Așa învățăm din scrierile 
apostolului Pavel: „Urmăriți dragostea.  Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai 
ales să proorociți. . . .  Cine proorocește, dimpotrivă, le vorbește oamenilor, spre zidire, 
sfătuire și mângâiere” (1 Cor 14,1.3).  Prin urmare, cuvintele rostite pentru zidirea, 
sfătuirea și mângâierea oamenilor contează ca proorocire.  De asemenea: „Fiindcă 
puteți să proorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să 
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fie îmbărbătați” (versetul 31).  În capitolul 12,29, Pavel întreabă însă, așteptând un 
răspuns negativ: „Toți sunt prooroci?”  Deci nu toți au darul proorociei, dar în capitolul 
14,31 el a afirmat: „Fiindcă puteți să proorociți toți.”  Cum adică?  Dacă nu toți sunt 
prooroci, cum pot toți să proorocească?  Pentru că există și acest sens al verbului „a 
prooroci”, care se referă la vestirea Cuvântului, la zidire sufletească, sfătuire, învățare, 
îmbărbătare, mângâiere.   
 

 Misiunea proorocilor nu era ușoară.  Neîmplinirea datoriei avea consecințe îngrozitoare, 
pentru că era vorba despre soarta veșnică a unor ființe omenești: „Fiul omului, te pun 
păzitor peste casa lui Israel.  Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura Mea, să-i 
înștiințezi din partea Mea.  Când voi zice celui rău: ‚Vei muri negreșit!’, dacă nu-l vei 
înștiința și nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i scapi viața, acel om 
rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta!”  (Ezec 3,17.18) 
 

 Așa explică Spiritul Profetic: „Solia poate nu era plăcută pentru aceia cărora le era 
trimisă.   Poate că ei nu doreau ceva nou, ci doreau să continue așa cum făcuseră; însă 
Domnul îi trezea cu mustrări; El mustra cursul acțiunii lor.  El insufla viață nouă în aceia 
care dormeau la postul datoriei lor, care nu erau sentinele credincioase.  El le arăta 
răspunderea și că vor fi ținuți răspunzători pentru siguranța poporului.  Ei erau străjeri 
care nu trebuia să doarmă nici zi nici noapte.  Trebuia să observe vrăjmașul și să dea 
alarma pentru popor, pentru ca fiecare să fie la postul lui, pentru ca dușmanul, care nu 
dormea, să nu obțină nici cel mai mic avantaj.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii 
pentru predicatori, pagina 405) 
 

 Au existat profeți în timpurile Vechiului Testament, la fel și în perioada redactării Noul 
Testament.  Dar mai târziu?  Dar în zilele noastre?  Unii nu se pot împăca deloc cu 
gândul că ar fi mai existat profeți după scrierea Bibliei.  Aș putea însă să fac următoarele 
observații:                                                                                                                                                                                                            

(01) că nimeni nu poate astupa gura lui Dumnezeu, așa încât El să nu mai cheme profeți 
și să vorbească prin ei;                                                                                                                                 

(02) că Dumnezeu a promis darul profetic pentru zilele premergătoare revenirii 
Mântuitorului, așa cum se spune în Ioel 2,28-31;                                                          

(03 că unii profeți sunt amintiți în Biblie, dar ori nu au scris nicio carte, ori cărțile lor nu 
au fost cuprinse în canonul sacru, deci nu le cunoaștem, ca Natan și Gad (vezi 1 Cronici 
29,29), dar au fost profeți ai Domnului;                                                                                                                                                               

(04) că nicăieri în Biblie, în special la sfârșitul ei, nu întâlnim un text care să zică: „Acesta 
este ultimul profet; niciodată nu se va mai ridica altul în urma lui!”   

 Satana nu a încetat niciodată să lucreze prin profeții lui; de ce ar înceta Dumnezeu?  
Tocmai asemenea primejdii fac necesară lucrarea unor profeți trimiși de Dumnezeu.  
Profeții falși se cheamă singuri sau îi cheamă Satana.  Cei autentici nu-și permit 
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încumetarea de a vorbi în numele Domnului când Domnul nu a zis nimic.  Dar nu pot nici 
să rămână tăcuți dacă Dumnezeu îi trimite să le vorbească oamenilor.  
 
„Există mulți profeți falși în aceste zile, pentru care păcatul nu pare deosebit de 
respingător.  Ei se plâng că pacea poporului este tulburată în mod inutil prin mustrările 
și avertizările solilor lui Dumnezeu.  Cât despre ei, aceștia liniștesc sufletele păcătoșilor 
într-o pace fatală, prin învățăturile lor dulci și înșelătoare.  Așa era vechiul Israel legănat 
prin soliile lingușitoare ale preoților corupți.  Prezicerea lor de prosperitate era mai 
plăcută decât solia profetului adevărat, care îndemna la pocăință și supunere.”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 4, pagina 185) 
 

 Noul Testament numește profeția un dar duhovnicesc, dar al Duhului Sfânt.  Apostolul 
Pavel ne-a lăsat patru liste de daruri duhovnicești: Romani 12,6-8; 1 Corinteni 12,4-11; 
28-31; Efeseni 4,11-15.  În toate aceste liste este prezent, printre multe altele, darul 
profetic, de altfel singurul care apare în toate.  Biserica trebuie să aibă darul profetic, 
altfel este schilodită, este incompletă, nu este biserica adevărată a lui Dumnezeu, și 
lucrul acesta este cu atât mai valabil când este vorba despre biserica timpului din urmă: 
„. . . așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru 
Isus Hristos” (1 Cor 1,7).   
 

 Că biserica timpului din urmă, care pregătește lumea pentru revenirea Mântuitorului, 
trebuie să aibă neapărat darul profetic, reiese și din aceste texte care se găsesc în ultima 
carte a Bibliei: „Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița 
seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos” (Apoc 
12,17).  „Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui.  Dar el mi-a zis: ‚Ferește-te 
să faci una ca aceasta!  Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează 
mărturia lui Isus.  Lui Dumnezeu închină-te!’  (Căci mărturia lui Isus este duhul 
proorociei)” (19,10).   
 

 Cu multe secole mai înainte se precizase din partea Domnului că în timpul din urmă se 
va manifesta darul profetic: „După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și 
fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii.  
Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.  Voi face să se 
vadă semne în ceruri și pe pământ: sânge, foc și stâlpi de fum; soarele se va preface în 
întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și 
înfricoșată” (Ioel 2,28-31).  Așa a prevăzut Domnul că va fi „înainte de a veni ziua 
Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată”.  Ce zi poate fi aceea decât revenirea 
Domnului?  Iată cum este descrisă chiar de El Însuși: „Atunci se va arăta în cer semnul 
Fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci și-L vor vedea pe Fiul omului 
venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă” (Mat 24,30).  Da, zi mare și 
înfricoșată pentru cei pierduți, mare și binecuvântată pentru cei mântuiți.  
 

 Un timp îndelungat, Satana a făcut tot ce a putut ca să-i împiedice pe oameni de la 
cunoașterea Bibliei.  Când lucrul acesta a devenit imposibil datorită avântului 



 
P

ag
e3

1
4

 

Reformațiunii, el a recurs la procedeul opus, acela de a avea propriii lui predicatori.  De 
ce să nu citească oamenii Biblia, dacă scopurile lui sunt atinse prin răstălmăcirea ei?  În 
timpul nostru, când Sfânta Scriptură este foarte ușor de procurat, însă învățăturile ei 
denaturate în toate felurile posibile, oamenii au nevoie de îndrumare divină, ca să poată 
face deosebire între adevăr și minciună.  Au nevoie de cuvântul profetic auzit din nou, ca 
să fie eliberați de rătăciri și duși înapoi la Scripturi: „La lege și la mărturie!”  (Isa 8,20)   
 

 Să-I mulțumim din toată inima iubitului nostru Tată ceresc, pentru că nu ne-a lăsat în 
întuneric cu privire la Cuvântul Său, pradă amăgirilor viclene ale vrăjmașului.  Pentru că 
a adus la existență Biserica Rămășiței și ne-a oferit harul de a face parte din această 
biserică a adevărului și luminii cerești.  Pentru că în această biserică a trimis darul 
profetic pentru înțelegerea cu siguranță și claritate a voinței Sale.  Amin!     
 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 220: „Cel ce în Tatăl se încrede” 

Cântarea de închidere, 359: „O, Tată din ceruri!”   
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„ÎNCREDEȚI-VĂ ÎN PROOROCII LUI!”  

 Știți cine a rostit aceste cuvinte?  Cine?  Iosafat, împăratul lui Iuda.  Să vedem 
împrejurarea în care s-a exprimat el așa.  Potrivit capitolului 20 din 2 Cronici, o coaliție 
păgână se apropia de hotarele țării lui Iuda cu intenții agresive.  Era formată din „fiii lui 
Moab și fiii lui Amon și cu ei niște Maoniți” (versetul 1).  Absolut neprovocați, ei au venit 
să facă război împotriva poporului lui Dumnezeu.  Iosafat a fost înștiințat: „O mare 
mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hațațon-Tamar, 
adică En-Ghedi” (versetul 2).   
 

 Ce a făcut Iosafat?  Exact ce trebuia să facă un om al lui Dumnezeu, cum era el: „În 
spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să-L caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot 
Iuda” (versetul 3).  Care a fost reacția poporului?  Cea pozitivă: „Iuda s-a adunat să-L 
cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să-L caute pe Domnul” (versetul 
4).  Iosafat a fost unul dintre cei mai spirituali împărați ai lui Iuda.  I se poate imputa 
numai încuscrirea cu Ahab și colaborarea cu el în războiul pentru eliberarea Ramotului 
din Galaad.  Dar iată cum a reacționat el când a fost mustrat pentru aceasta: „Iehu, fiul 
proorocului Hanani, i-a ieșit înainte și i-a zis împăratului Iosafat: ‚Cum de l-ai ajutat tu pe 
cel rău și i-ai iubit pe cei ce-L urăsc pe Domnul?  Din pricina aceasta este mâniat Domnul 
pe tine.  Dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, căci ai înlăturat din țară idolii și ți-ai 
pus inima să-L caute pe Dumnezeu’” (19,2.3).  Iosafat a primit mustrarea, nu citim că l-ar 
fi pedepsit pe sol, așa cum făcuse tatăl său Asa cu văzătorul Hanani (vezi capitolul 16,7-
10).     
 

 Da, Iosafat și-a pus inima să-L caute pe Dumnezeu.  Nu citim, despre niciun alt împărat al 
lui Israel sau al lui Iuda, că ar fi avut un program de îndoctrinare a poporului, așa cum se 
spune despre Iosafat: „Iosafat a rămas la Ierusalim.  Apoi a mai făcut o călătorie prin 
mijlocul poporului, de la Beer-Șeba până la muntele lui Efraim, și i-a adus înapoi la 
Domnul, Dumnezeul părinților lor.  A pus judecători în toate cetățile întărite din țara lui 
Iuda, în fiecare cetate.  Și le-a zis judecătorilor: ‚Luați seama la ce veți face, căci nu 
pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veți 
rosti.  Acum, frica Domnului să fie peste voi; vegheați asupra faptelor voastre, căci la 
Domnul, Dumnezeul nostru, nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața 
oamenilor, nici nu se primesc daruri’” (versetele 4-7).   
 

 Și acum înapoi la criza pericolului de război.  Iosafat L-a căutat pe Domnul, a vestit un 
post și i-a invitat pe copiii lui Iuda să se prezinte înaintea Domnului.  Apoi s-a rugat în 
fața tuturor: „Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu 
stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor?  Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, 
așa că nimeni nu Ți se poate împotrivi?  Oare nu i-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe 
locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna 
de moștenire seminței lui Avraam care Te iubea?”  (Versetele 6 și 7).  Referindu-se apoi 
la acești agresori, Iosafat a zis în rugăciunea sa: „O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu 
pe ei?  Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi, care înaintează 
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împotriva noastră, și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine!”  
(Versetul 12) 
 

 Răspunsul la rugăciune nu a întârziat: „Atunci, Duhul Domnului a venit în mijlocul 
adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, 
levitul, dintre fiii lui Asaf.  Și Iahaziel a zis: ‚Ascultați, tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și 
tu, împărate Iosafat!  Așa vă vorbește Domnul: ‚Nu vă temeți și nu vă înspăimântați 
dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu.  Mâine, pogorâți-vă 
împotriva lor.  Ei se vor sui pe dealul Țiț, și-i veți găsi la capătul văii, în fața pustiei Ieruel.  
Nu veți avea de luptat în lupta aceasta; așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe 
care v-o va da Domnul.  Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați; mâine, 
ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi!’”  (Versetele 14-17)  
 

 Ce s-a întâmplat a doua zi?  Exact cum spusese proorocul Domnului: Domnul a luptat 
pentru ei.  Adversarii s-au măcelărit între ei și toată pustia aceea era plină de cadavre.  
Înainte însă ca acea izbăvire să aibă loc, împăratul a rostit către popor niște cuvinte care 
au rămas celebre pentru cititorii Cuvântului lui Dumnezeu: „A doua zi, au pornit           
dis-de-dimineață spre pustia Tecoa.  La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: ‚Ascultați-mă, 
Iuda și locuitorii Ierusalimului: ‚Încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, și veți fi 
întăriți!  Încredeți-vă în proorocii Lui și veți izbuti’” (versetul 20).  Textul ne spune mai 
departe că s-a organizat un serviciu religios de cântări pentru lauda Domnului 
Dumnezeu.  Atât au făcut și lupta a fost câștigată.   
 

 Încredere și cântare.  Încredere și laudă.  Încredere în Dumnezeu și încredere în 
proorocii Lui: dublă încredere.  Nici numai în Dumnezeu, nici numai în prooroci.  De fapt, 
nu poate exista una fără alta.  Iată ce ni se spune după trecerea de către Israel a Mării 
Roșii și înecarea egiptenilor: „Israel a văzut mâna puternică, pe care o îndreptase 
Domnul împotriva egiptenilor.  Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și 
în robul Său Moise” (Exod 14,31).   
 

 „Încredeți-vă în Domnul!  Încredeți-vă în proorocii Lui!”  „Veți fi întăriți, veți izbuti!”  Să 
ne încredem în Domnul: cine ar fi împotrivă?  Dar ne încredem și în proorocii Lui?  
Mântuitorul ne-a avertizat împotriva proorocilor falși: „Păziți-vă de prooroci mincinoși.     
. . .  Îi veți cunoaște după roadele lor!”  (Mat 7,15.16).  Am zis și o voi mai zice 
întotdeauna: „Este un păcat să te încrezi în prooroci mincinoși, dar nu este mai puțin 
păcat să nu te încrezi în proorocii Domnului.” 
 

 Iată în continuare, pe scurt, care sunt caracteristicile fundamentale ale profeților 
inspirați de Dumnezeu:     

(01) Soliile profeților adevărați sunt întotdeauna în armonie cu Biblia; ei acceptă toată 
Biblia, toate Cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul zilei a șaptea: „’La lege și la mărturie!’   
Căci, dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isa 8,20).  
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„Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă 
curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos” (2 Cor 2,17).                                                                                                                                                                          

(02) Ei mărturisesc că Domnul Isus Hristos a venit în trup: „Prea iubiților, să nu dați 
crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au 
ieșit mulți prooroci mincinoși.  Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: orice 
duh, care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu” (1 Ioan 
4,1.2).                                                                                                                                                                   
 
(03) Nu se înalță pe ei înșiși, ci pe Hristos: „Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci 
pe Domnul Hristos Isus” (2 Cor 4,5).                                                                                                     
 
(04) Nu-i lingușesc pe păcătoși, ci îi mustră, chiar dacă îi costă viața.  Așa a făcut Ioan 
Botezătorul (vezi Matei 14,1-12).  Aceasta este porunca de urmat: „Așa vorbește 
Domnul oștirilor: ‚N-ascultați cuvintele proorocilor care vă proorocesc!  Ei vă leagănă în 
închipuiri zadarnice, spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului’” (Ier 
23,16).                                                                     
 
(05) Prezicerile lor se împlinesc întotdeauna, cu excepția cazurilor când sunt profeții 
condiționale.  De exemplu, Iona a trebuit să le spună locuitorilor din Ninive că orașul lor 
va fi nimicit după patruzeci de zile, ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că ei au ascultat de 
avertizare și s-au pocăit (vezi Iona 3,1-10).  Când nicio condiție privind voința și 
atitudinea oamenilor nu este implicată, profețiile Domnului nu se poate să nu se 
împlinească: „Poate că vei zice în inima ta: ‚Cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va 
spune Domnul?’  Când ceea ce va spune proorocul acela în numele Domnului nu va avea 
loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul.  Proorocul acela l-a 
spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el” (Deut 18,21.22).  „. . . dacă un prooroc 
proorocește pacea, numai după împlinirea celor ce proorocește se va cunoaște că este 
cu adevărat trimis de Domnul” (Ier 28,9).  Dumnezeu garantează însă împlinirea 
prezicerilor necondiționale făcute prin profeții Lui: „Și Domnul mi-a zis: ‚Bine ai văzut, 
căci Eu veghez asupra cuvântului Meu, ca să-l împlinesc’” (Ier 1,12).                                                                 
 
(06) Se cunosc după roadele lor: „Păziți-vă de prooroci mincinoși. . . .  Îi veți cunoaște 
după roadele lor.  Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?”  (Mat 
7,15.16)        
 

 Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul istoriei marii lupte dintre bine și rău, diavolul își 
sporește eforturile de zădărnicire a lucrării lui Dumnezeu și de slăbire a credinței noastre 
în Cuvântul Său.  De aceea avem nevoie de cuvântul profetic mai mult decât oricând, 
pentru cunoașterea și evitarea curselor vrăjmașului.  Dumnezeu a avut grijă să-l 
înzestreze pe poporul Său cu darul profetic, așa cum ni se arată mai ales la sfârșitul 
Bibliei: „Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, 
care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos” (Apoc 12,17).  Ce 
este această mărturie?  Explicația este dată ceva mai departe: „Căci mărturia lui Isus 



 
P

ag
e3

1
8

 

este duhul proorociei” (19,10).  Aici este vorba despre duhul proorociei manifestat în 
ultima fază a existenței poporului lui Dumnezeu. 
 

 Un semn caracteristic important al bisericii lui Dumnezeu din zilele din urmă este și 
darul profetic.  Poate pretindem că ne încredem în Domnul, dar cum stăm cu încrederea 
în proorocii Lui?  Ca să-l scoată pe Israel din Egipt, Dumnezeu a folosit un profet: Moise.  
Ca să-l scoată pe poporul Său din Babilonul religios al zilelor din urmă, Dumnezeu a 
folosit un profet.  Pe cine?  La numai câteva săptămâni după 22 octombrie 1844, 
Dumnezeu a călăuzit prin descoperiri profetice o mișcare religioasă, rezultată din 
Mișcarea Millerită.  Anume, o tânără de 17 ani a avut viziuni, prin care situația poporului 
lui Dumnezeu a fost explicată și puținii credincioși încurajați.  
 

 Această biserică s-a născut cu Spiritul Profetic.  Fără el nu ar fi existat.  Mișcarea Adventă 
a fost salvată de la fărâmițare cel puțin de trei ori prin intervențiile lui Dumnezeu pe 
calea darului profetic:                                                                                                                                        
 
- la sfârșitul anului 1844, imediat după marea dezamăgire a milleriților;                                                                                        
- în 1888, când au fost dezbateri furtunoase în legătură cu modul de îndreptățire a 
păcătoșilor;                                                                                                                                                                   
- în ultimii ani ai secolului al 19-lea și primii ai secolului al 20-lea, când doctorul John 
Kellog, un om foarte influent, a încercat să introducă panteismul în această mișcare.   
 

 În toată istoria omenirii, trei femei ies în evidență ca foarte importante în planul lui 
Dumnezeu, mai mult decât oricare altele: Eva, „mama tuturor celor vii” (Gen 3,20), deci 
prin care noi toți avem viața aceasta, Maria, prin care S-a născut Mântuitorul lumii, care 
ne dă viața veșnică, și Ellen G. White, prin care Cerul ne-a dat un potop de lumină 
spirituală acum, aproape de încheierea istoriei păcatului, pentru a ne conduce la viața 
veșnică.   
 

 Unii  protestanți pretind că adventiștii de ziua a șaptea nu se țin de principiul protestant 
Sola Scriptura, pentru că, pe lângă Biblie, ei au și scrierile sorei Ellen G. White.  Scuzați, 
nu sunt pe lângă Biblie, ci sunt o manifestare a învățăturii biblice despre daruri 
duhovnicești, așa cum se arată în Romani 12,6-8, 1 Corinteni 12,4-11 și apoi versetele 
28-31, și în Efeseni 4,11-15.     
 

 În Fapte 13,1, se spune că în Antiohia „erau niște prooroci și învățători” – toți prooroci și 
învățători sau unii prooroci și alții învățători.  Dacă luăm această ultimă variantă, atunci 
trebuia să fie cel puțin doi prooroci, ca să fie „prooroci” și nu „prooroc”.  Unul era precis 
Pavel, el a fost un prooroc.  Care din ceilalți patru: „Barnaba, Simon numit Niger, Luciu 
din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod”?  Cel puțin încă 
unu din cei patru – dar cărți nu ne-au rămas de la el sau de la ei.  Agab este amintit în 
Fapte 11,27.28 și 21,10.11.  Primul text zice: „În vremea aceea, s-au pogorât niște 
prooroci din Ierusalim la Antiohia.  Unul din ei, numit Agab . . .”.  Deci, erau mai mulți.  În 
biserică trebuie să existe prooroci ai Domnului: ce spun ei, ce fac ei, nu este tradiție, 
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este doar împlinirea cuvântului biblic despre daruri duhovnicești.  O biserică în care nu 
există toate aceste daruri nu este biserica adevărată a Domnului.   
 

 În mărturisirea de credință a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este inclus și acest 
articol: „Unul dintre darurile Duhului Sfânt este profeția.  Acest dar este un semn de 
identificare a bisericii rămășiței și s-a manifestat în lucrarea Ellenei G. White.  Ca servă a 
Domnului, scrierile sale sunt o sursă continuă și autoritară de adevăr, care oferă bisericii 
mângâiere, îndrumare, instruire și corectare.  Ele, de asemenea, arată clar că Biblia este 
standardul prin care orice învățătură și experiență trebuie să fie verificate.”  (Seventh-
day Adventists Believe . . ./Adventiștii de Ziua a Șaptea cred . . ., din 1988, pagina 216) 
 

 În ce raport se află scrierile acestea, pe care le numim Spiritul Profetic sau Spiritul 
Profeției, cu Biblia?  În aceeași carte, la pagina 227, se afirmă: „Scrierile lui Ellen White 
nu sunt un înlocuitor al Scripturii.  Ele nu pot fi așezate pe același nivel.  Sfintele Scripturi 
stau singure, standardul unic prin care scrierile sale și oricare altele trebuie să fie 
judecate și față de care să fie supuse.”  Totuși, așa cum Ellen White însăși a notat: 
„Faptul că Dumnezeu Și-a făcut cunoscută voința către oameni prin Cuvântul Său nu a 
făcut inutilă prezența continuă și călăuzirea Spiritului Sfânt.  Din contra, Spiritul a fost 
făgăduit de Mântuitorul nostru ca să deschidă Cuvântul către servii Săi, să ilumineze și 
să aplice învățăturile lui” (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, Introducere, 
pagina vii).  
 

 A fost Ellen G. White o profetesă autentică?  Extrem de smerită, dânsa nu a pretins 
niciodată acest titlu, dar toate faptele dovedesc că a fost, într-adevăr, o profetesă 
adevărată.  De remarcat este faptul că toți profeții falși pretind că sunt profeți (autentici, 
desigur!) și o spun cu multă fanfară.  Dacă verificăm viaţa şi activitatea sa prin criteriile 
menţionate acum, ajungem la singura concluzie posibilă: că această persoană a fost 
chemată de Dumnezeu şi înzestrată cu darul profetic.  Cea mai bună dovadă este 
studierea cărţilor pe care le-a scris. 
 

 Deși avidă de învățătură, a trebuit să întrerupă școala la vârsta de 9 ani, datorită unui 
accident care i-a afectat respirația și a suferit mult din cauza aceasta.  Dacă admitem că 
frecventarea școlii primare începea la vârsta de 7 ani, rezultă că era în clasa a treia când 
a trebuit să întrerupă.  Deci, această persoană, cu atât de puțină educație școlară, a scris 
cărți despre sănătate și nutriție care îi pun în uimire pe oamenii de știință de astăzi, la 
130 de ani de când dânsa a scris așa.  Dânsa a promovat dieta vegetariană, arătând că, 
în zilele din urmă, animalele vor fi bolnave.  Astăzi, tot mai mulţi oameni se tem să 
consume carne, din pricina înfricoşătoarelor boli afectând lumea animală.  Urmând 
sfaturile sale, noi, adventiștii de ziua a șaptea, am ajuns cel mai sănătos grup de oameni 
de pe glob (conform cu revista americană Reader’s Digest din noiembrie 2005).  Cum se 
explică lucrul acesta?  Profet fals? 
 

 Viața, activitatea și scrierile sorei Ellen G. White trec ușor testul de recunoaștere a unui 
adevărat profet.  Mai mult decât atât, dânsa este cea mai tradusă scriitoare din toată 
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istoria literaturii și cel mai tradus autor american de orice gen.  Scrierile sale acoperă o 
vastă gamă de subiecte, incluzând religie, educație, relații sociale, evanghelizare, 
profeție, publicații, nutriție și administrație.  Capodopera sa despre viața creștină 
eficientă, Steps to Christ, a fost publicată în mai mult de 140 de limbi.   
 

 Adventiștii de ziua șaptea cred că Ellen G. White a fost mai mult decât o scriitoare 
talentată: ei cred că dânsa a fost chemată de Dumnezeu ca mesager special ca să atragă 
atenția lumii la Sfintele Scripturi și să contribuie la pregătirea oamenilor pentru cea de a 
doua venire a lui Hristos.  De la vârsta de 17 ani, până când a murit la 70 de ani după 
aceea, Dumnezeu i-a dat aproximativ 2.000 de viziuni și vise.  Viziunile variau în lungime 
de la mai puțin de un minut până la aproximativ patru ore, timp în care nu respira, așa 
cum s-a constatat de oameni competenți.    
 

 Cunoștințele și sfaturile primite prin aceste descoperiri le-a scris pentru a fi împărtășite 
altora.  De aceea, scrierile sale sunt acceptate de adventiștii de ziua a șaptea ca inspirate 
și calitatea lor excepțională este recunoscută chiar de cititori ocazionali.  Auziți o părere 
din afara bisericii noastre și anume, a unui conducător de biserică penticostală română 
din Australia, care, referindu-se la Ellen G. White, a zis: „Eu nu mă pronunț, pentru că 
poate chiar a fost o profetesă adevărată.”  Dar alții au exprimat aprecieri și mai clare în 
legătură cu chemarea profetică a acestei autoare.                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 Cea mai importantă serie a cărților sale este Conflictul veacurilor, constând din cinci 
cărți: Patriarhi și profeți, Profeți și regi, Hristos, Lumina lumii, Faptele apostolilor, 
Tragedia veacurilor.  Alte cărți ale sale sunt: Parabolele Domnului Hristos, Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, Calea către Hristos, Experiențe și viziuni, Schițe din viață, Istoria 
mântuirii, Mărturii pentru comunitate în 9 volume, Divina vindecare, Sfaturi pentru 
dietă și hrană, Căminul adventist, Îndrumarea copilului, Solii pentru tineret, Mărturii 
pentru predicatori, Educație, Fundamentele educației creștine și altele.  A scris, de 
asemenea, foarte multe articole pentru reviste.  Unele dintre cărțile menționate constau 
din citate culese din asemenea articole sau incluse în alte cărți ale sale și grupate în jurul 
unui anumit subiect; deci, avem cărți scrise de dânsa chiar așa cum apar și compilații din 
scrierile sale.    
 

 Ellen G. White a scris cartea Tragedia veacurilor (în original The Great Controversy).  În 
zilele noastre, se împlinesc preziceri făcute de dânsa în urmă cu peste 100 de ani.  De 
exemplu, papa a devenit cel mai onorat oaspete în Statele Unite ale Americii şi este 
persoana cea mai respectată în întreaga lume.  Este singurul conducător religios care a 
ținut o cuvântare în fața ambelor camere ale Congresului Statelor Unite, eveniment care 
a avut loc în toamna anului 2015!  America protestantă a stabilit relaţii diplomatice cu 
Vaticanul în 1984.  În timpul când Ellen a scris că America va da mâna cu papalitatea, o 
asemenea transformare era de necrezut, deoarece America era în mod ferm 
anticatolică.  Mulţi dintre primii colonişti fugiseră din Europa din cauza prigonirilor 
papale.  Împlinirea profeţiei este uimitoare.   
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 Există o organizaţie în Alabama numită United Prison Ministries International.  La 
mijlocul anilor 1990, această organizaţie a ajutat Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din 
România să tipărească 80.000 de exemplare ale cărţii Hristos, Lumina lumii, de Ellen G. 
White.  Această carte a fost distribuită în mod gratuit în închisorile din România.  La 
scurt timp după aceea, doamna Shirlie F. Lobmiller, fostă gardiană în Sistemul 
Corecţional American timp de 17 ani, a vizitat România şi i s-a spus de către conducătorii 
sistemului închisorilor că „jumătate din gardieni ar putea fi concediaţi datorită 
schimbărilor produse în viaţa deţinuţilor după citirea acestei cărţi” (potrivit cu o 
scrisoare pe care am primit-o de la doamna Shirlie F. Lobmiller în 1996).  O carte care 
schimbă viaţa celor mai înrăiţi criminali, aşa cum şi Biblia face, nu poate fi decât 
inspirată de Duhul lui Dumnezeu.  Ellen G. White a fost, cu adevărat, o profetesă a 
Domnului. 
 

 Orice lucru bun poate fi folosit şi în mod greşit, inclusiv scrierile produse de Ellen G. 
White (de fapt și Biblia!).  Iată unele dintre aceste întrebuințări greșite ale scrierilor sale:                                               

(01) folosirea lor în locul Bibliei;                                                                                                              
(02) folosirea lor mai presus de Biblie;                                                                                                       
(03) folosirea lor mai mult decât Biblia;                                                                                                          
(04) citarea lor pentru a justifica puncte de credință;                                                                                                               
(05) folosirea lor ca un ciocan pentru ciorovăieli teologice.                                                                        

 Când este însă folosită așa cum trebuie, această literatură este extrem de folositoare 
pentru cititorii individuali și pentru biserică.  Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a fost 
binecuvântată peste măsură prin aceste scrieri inspirate.  Cei care citesc și tratează așa 
cum trebuie aceste scrieri iubesc și înțeleg mai mult Biblia, Îl iubesc mai mult pe 
Mântuitorul, sunt mai spirituali și mai activi în lucrarea câștigării de suflete pentru 
împărăția lui Dumnezeu.   
 

 În legătură cu principiul protestant Sola Scriptura (Biblia şi numai Biblia ca singura 
regulă de credinţă și practică), Ellen G. White a scris: 
 
„În Cuvântul Său, Dumnezeu le-a încredinţat oamenilor cunoştinţa necesară pentru 
mântuire.  Sfintele Scripturi trebuie să fie acceptate ca o descoperire autoritară, 
infailibilă a voinţei Sale.  Ele sunt standardul de caracter, descoperitorul doctrinelor şi 
testul experienţei.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, Introducere, pagina vii)  

„Îţi recomand, stimate cititor, Cuvântul lui Dumnezeu ca regula credinţei şi practicii tale.  
Prin acel Cuvânt urmează să fim judecaţi.  Dumnezeu a făgăduit în acel Cuvânt că va da 
viziuni ‚în zilele din urmă’, nu ca o nouă regulă de credinţă, ci pentru mângâierea 
poporului Său şi pentru corectarea celor ce se depărtează de adevărul Bibliei.  În felul 
acesta a procedat Dumnezeu cu Petru când era pe cale să-l trimită să predice neamurilor 
(Fapte 10).”  (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 78) 
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 Așa cum am arătat la începutul acestei predici, Iosafat, împăratul lui Iuda, şi-a îndemnat 
poporul, în momente de înspăimântătoare criză naţională, cu următoarele cuvinte: 
„Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii Ierusalimului!  Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru 
şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în proorocii Lui şi veţi izbuti” (2 Cron 20,20).   
 

 Iată acum patru citate din Spiritul Profetic, ca să gustați frumusețea acestor scrieri:                                  
 
- „După ce a strâns bogăţiile universului şi a slobozit resursele puterii nemărginite, El le 
pune pe toate în mâinile lui Hristos şi zice: ‚Toate acestea sunt pentru om.  Foloseşte 
aceste daruri ca să-l convingi că nu există iubire mai mare decât a Mea pe pământ sau în 
cer.  Cea mai mare fericire a lui o va găsi iubindu-Mă pe Mine’” (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 57).                                                                                                           
 
- „Noi nu avem nimic de temut în legătură cu viitorul, decât dacă vom uita calea pe care 
ne-a condus Domnul și învățătura Lui din istoria noastră trecută” (Life Sketches/Schițe 
din viață, pagina 196).                                                                                                               
 
- „Prin ascultarea Sa desăvârşită, El a făcut posibil ca fiecare fiinţă omenească să asculte 
de poruncile lui Dumnezeu.  Când ne supunem lui Hristos, inima este unită cu inima Sa, 
voinţa este contopită cu voinţa Sa, mintea devine una cu mintea Sa, gândurile sunt 
aduse în captivitate faţă de El; noi trăim viaţa Lui” (Christ’s Object Lessons/Parabolele 
Domnului Hristos, pagina 312).                                                                                                                                  
 
- „Dumnezeu are un scop când trimite încercări peste copiii Săi.  El nu-i conduce 
niciodată altfel de cum ar alege ei să fie conduși dacă ar putea să vadă sfârșitul de la 
început și să discearnă slava scopului pe care acestea îl îndeplinesc” (Prophets and 
Kings/Profeți și regi, pagina 578). 
 

 „Încredeți-vă în Domnul și veți fi întăriți.  Încredeți-vă în proorocii Lui și veți izbuti.”  
Amin!     

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 136: „Noi avem un Domn în ceruri”  

Cântarea de închidere, 637: „Vorbeşte-mi Tu, Isuse!” 
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CONFIRMAREA CUVÂNTULUI PROFETIC                                                                                                                    

I.  Generalități  

 O profeție divină se poate împlini sau nu.  Cum???  Exact așa cum am spus, dar un singur 
fel de profeție poate intra în categoria aceasta și anume profeția condițională.  Și nici 
aceasta oricând și oricum.  Ieremia le-a spus locuitorilor din țara lui Iuda că, dacă refuză 
să asculte de cuvântul Domnului, vor merge în robie în Babilon.  Iudeii puteau să rămână 
în țara lor și să prospere.  Aceasta era dorința lui Dumnezeu și de aceea a insistat de ei 
prin proorocii Lui să se pocăiască.  Dar ei au respins toate apelurile Domnului și atunci 
au mers în robie pentru șaptezeci de ani, pricinuind o durere inestimabilă pentru 
profetul plângerilor.   
 

 Iată un caz invers.  Dumnezeu l-a trimis pe Iona în țara asirienilor, ca să strige împotriva 
locuitorilor din Ninive: „Încă patruzeci de zile și Ninive va fi nimicită!”  (Iona 3,4).  Cele 
patruzeci de zile au trecut și Ninive nu a fost nimicită, spre dezamăgirea profetului, care 
ar fi dorit pieirea vrăjmașilor poporului său.  Și de ce nu a fost Ninive nimicită?  Pentru 
că locuitorii ei s-au pocăit într-un mod exemplar și poate unic în istoria lumii (vezi 
versetele 5-10).  O profeție condițională se poate împlini sau nu, în funcție de atitudinea 
acelora cărora le este adresată.    
 

 Atât despre profețiile condiționale.  Ba ceva mai mult.  Cineva zicea cândva că nu există 
profeții condiționale, ci numai făgăduințe condiționale.  E un joc de cuvinte, pentru că o 
făgăduință poate fi o profeție și o profeție poate fi o făgăduință.  În astfel de cazuri, ori 
zicem făgăduință condițională, ori zicem profeție condițională, zicem același lucru. 
 

 Altfel, profețiile necondiționale ale Domnului se împlinesc.  Nimic și nimeni nu poate 
împiedica împlinirea lor.  Așa a fost cu prima venire a lui Hristos: sute de profeții din 
Vechiul Testament ținteau către prima Sa venire și către misiunea Sa.  El S-a arătat „când 
a venit împlinirea vremii” (Gal 4,4).  Satana a făcut tot ce a putut pentru împiedicarea 
venirii Lui, adică pentru zădărnicirea profețiilor.                                                                                       

- A început, să zicem, cu faraon, dacă nu chiar mai înainte.  Acest despot poruncise ca 
toți băieții evrei să fie uciși la naștere, ceea ce nu s-a întâmplat (Exod 1,15-21), apoi a 
cerut să fie aruncați în râu (vezi versetul 22).                                                                                                                                        

- Gândiți-vă, de asemenea, la încercarea lui Haman de a extermina poporul iudeu (vezi 
Estera 3,5-15).                               

- La fel s-a străduit diavolul timp de trei săptămâni să-l influențeze pe împăratul Persiei 
ca să nu permită repatrierea iudeilor, astfel încât profeția celor șaptezeci de săptămâni 
să fie zădărnicită.  Dar îngerul Gabriel, ajutat de voievodul Mihail, a stăruit pe lângă 
împărat și decretul a fost dat (vezi Daniel 10,12.13), iar Satana a fost înfrânt.                                                                  
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- Când Pruncul divin era pe cale să Se nască, balaurul nevăzut stătea gata să-L înghită 
(vezi Apocalipsa 12,4), ceea ce n-a reușit.  Odată ce Pruncul era născut, diavolul a mai 
făcut încercarea de a-L ucide prin soldații împăratului Irod (vezi Matei 2,16-18).  

 Toate profețiile divine necondiționale se împlinesc la vremea lor.  Dar există și o altă 
caracteristică a lor, care constituie esența acestei predici și anume, confirmarea 
împlinirii lor.  Adică Dumnezeu nu doar rostește o profeție și aceasta se împlinește pe 
tăcute, neobservată de nimeni.  Atunci chiar că nu ar avea niciun rost.  Nu așa.  
Împlinirea unei profeții trebuie să fie confirmată cu tărie și claritate.  Oamenii trebuie 
făcuți atenți la faptul că a existat o asemenea profeție și că s-a împlinit cu adevărat, la 
vremea ei.  Nu înainte.  Nu după aceea.                                                                                                       

II.  Prima profeție care a implicat o perioadă precisă de timp 

 Primul loc din Biblie unde apare cuvântul „prooroc” este Geneza 20,7 și l-a folosit 
Dumnezeu despre servul sau prietenul Său Avraam.  Abimelec, crezând că Sara era sora 
lui Avraam, a adus-o la curtea împărătească.  Înainte de a încerca să se atingă de ea, 
Dumnezeu a intervenit: „Atunci, Dumnezeu i S-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a 
zis: ‚Iată, ai să mori din pricina femeii, pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.’  
Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: ‚Doamne, vei omorî Tu oare chiar și un 
neam nevinovat?  Nu mi-a spus el că este soră-sa?  Și n-a zis ea însăși că el este        
frate-său?  Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate.’  Dumnezeu i-a zis în vis: 
‚Știu și Eu că ai lucrat cu inimă curată: de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva 
Mea.  Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea.  Acum, dă omului nevasta înapoi; căci 
el este prooroc, se va ruga pentru tine și vei trăi.  Dar, dacă n-o dai înapoi, să știi că vei 
muri negreșit, tu și tot ce-i al tău’” (Gen 20,3-7). 
 

 Avraam era prooroc.  Așa a zis Dumnezeu despre el și așa era.  S-ar putea aminti mai 
multe comunicări făcute de Dumnezeu către Avraam sau prin Avraam, care se califică 
drept profeții, dar ne vom opri la una singură.  Aceasta se găsește Geneza 15,7-21.  
Domnul i-a promis că îi va da țara în care se afla, adică țara Canaanului (vezi versetul 7).  
Avraam a întrebat: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni?”  
(Versetul 8).  Atunci, Dumnezeu i-a poruncit să efectueze un serviciu ceremonial 
complex, care este descris în versetele 9-17.  În acel context, Dumnezeu a declarat: „Să 
știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară, care nu va fi a ei; acolo va fi robită și o 
vor apăsa greu, timp de patru sute de ani.  Dar pe neamul căruia îi va fi roabă îl voi 
judeca Eu; și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății” (versetele 13 și 14).   
 

 Patru sute de ani?  Pavel zice în Galateni 3,17: „Iată ce vreau să zic: ‚un testament, pe 
care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi desființat, așa ca făgăduința să fie 
nimicită de legea venită după patru sute treizeci de ani.  Căci, dacă moștenirea ar veni 
din lege, nu mai vine din făgăduință; și Dumnezeu printr-o făgăduință a dat-o lui 
Avraam’” (Gal 3,17.18).  Aici este vorba despre Dumnezeu și despre Avraam, despre 
făgăduință și despre moștenire.  Unde găsim această relatare?  Chiar în Geneza 15, unde 
am citit.  Versetul 7 zice: „Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca să-ți 
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dau în stăpânire țara aceasta.”  Nu era vorba numai de moștenire, ci și de înmulțirea 
neamului lui, iar în Sămânța lui aveau să fie binecuvântate toate neamurile pământului.   
 

 Făgăduință, nu?  Și aluzie la moștenire, pe care Dumnezeu i-a promis-o.  Aceasta era 
însă o repetare.  Iată când i-a făgăduit Dumnezeu așa de prima dată: „Domnul îi zisese 
lui Avram: ‚Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o 
voi arăta.’ . . .  Domnul i S-a arătat lui Avram și i-a zis: ‚Toată țara aceasta o voi da 
seminței tale.’  Și Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase” (Gen 12,1.7).  
Versetul 4 ne informează că „Avram avea șaptezeci și cinci de ani, când a ieșit din 
Haran.”   
 

 Astfel, Avram a primit prima dată făgăduința când era în vârstă de șaptezeci și cinci de 
ani.  În Geneza 16,16, citim că „Avram era de optzeci și șase de ani, când i-a născut Agar 
pe Ismael.”  Vedenia menționată în capitolul 15 a fost înainte de nașterea lui Ismael.  În 
legătură cu aceste date și cu mențiunea lui Pavel cu privire la patru sute treizeci de ani, 
avem această explicație: „Dacă Pavel se referă la prima făgăduință făcută lui Avram în 
Haran (Gen 12,1-3), cei 430 de ani au început când Avram era în vârstă de 75 de ani 
(cap. 12,4).  Cei 400 de ani de asuprire ar începe atunci după 30 de ani, când Avram avea 
105 ani și fiul său Isaac 5 ani (cap 21,5)” (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 1, pagina 314).        
 

 Prin urmare, patru sute treizeci de ani au trecut de când a fost chemat Avraam, la 75 de 
ani, și până când a fost dată legea la Sinai, care a fost doar la o lună după ieșirea copiilor 
lui Israel din Egipt, deci la foarte scurt timp după aceea, în același an.  De la chemare și 
până la nașterea lui Isaac, au trecut 30 de ani, deci au rămas 400 de ani, amintiți de 
Dumnezeu în capitolul 15.  Să ne amintim cum i-a spus Dumnezeu: „Să știi hotărât că 
sămânța ta va fi străină într-o țară, care nu va fi a ei (alta decât cea făgăduită); acolo va 
fi robită și o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani” (Gen 15,13).  
 

 Acum să reținem faptul că Avraam a fost profetul căruia Dumnezeu i-a făcut această 
descoperire.  S-a împlinit profeția?  Nu era condițională, de aceea s-a împlinit cu 
siguranță.  Iată ce ni se spune în Exodul 12,40.41: „Șederea copiilor lui Israel în Egipt a 
fost de patru sute treizeci de ani.  Și, după patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua 
aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului.”  „Tocmai în ziua aceea”.  Nu an, 
nu lună sau săptămână: chiar în ziua când s-a terminat perioada de patru sute de ani.  
Ce precizie!  Ce înțelepciune dumnezeiască! 
 

 Dacă socotim însă vârstele patriarhilor, începând cu Avraam și terminând cu Iacov, vom 
constata însă că nu puteau fi patru sute de ani de robie în Egipt.  Iată acest calcul:                                                                

- la nașterea lui Isaac, Avraam avea 100 de ani, deci trecuseră numai 25 de ani de la 
chemare (Gen 21,5);                                                                                                                                                                   
- la nașterea lui Iacov, Isaac avea 60 de ani (25,26);                                                                                                      
- când a ajuns în Egipt, Iacov avea 130 de ani (47,9).                                                                                                  
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Să adunăm aceste vârste: 25 + 60 + 130 = 215. 

 Septuaginta, adică traducerea greacă a Vechiului Testament, zice: en ge Aigypto kai en 
ge Chanaan, adică „în țara Egiptului și în țara Canaanului”.  Deci nu numai în Egipt s-a 
aflat poporul Domnului în cursul acelor patrusute treizeci de ani, de la chemarea lui 
Avraam, sau patru sute de ani, amintiți în Geneza 15, ci în Canaan și în Egipt.  Adică 
strămoșul poporului și urmașii lui au petrecut un total de patru sute treizeci de ani în 
Canaan și în Egipt.  De la chemare până la părăsirea Egiptului.   
 

 De ce se zice însă în traducerea românească și în multe altele numai „Egipt”?  Pentru că 
imperiul egiptean includea și Canaanul: „Țara Canaanului era atât de dependentă de 
Egipt în timpul perioadei patriarhale, încât regii egipteni o considerau de fapt a lor și se 
refereau la ea așa.  În cursul dinastiei a optsprezecea, ai cărei regi au controlat atât 
Palestina cât și Siria, Moise putea să includă, în mod corect, Canaanul în termenul Egipt, 
folosit în Exodul 12,40” (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a șaptea, volumul 1, pagina 314).     
 

 Prin urmare, perioada de 430 de ani se împarte în două părți egale: 215 ani în Canaan, 
215 ani în Egipt.  Când acești 430 de ani de la chemare sau 215 ani de ședere în Egipt     
s-au încheiat, „tocmai în ziua aceea”, Domnul Și-a scos poporul din Egipt.  S-a ținut de 
cuvântul dat lui Avraam!  Extraordinar de precis și de interesant!  De ce a încercat Moise 
să-i elibereze cu 40 de ani mai înainte?   
 

 Dar altceva ne interesează acum, în cadrul acestei teme, și anume, să răspundem la 
două întrebări:                                                                                                                                                                           

(01) Cine a fost profetul căruia Dumnezeu i-a dat descoperirea cu privire la perioada 
aceea?  Acel profet a fost Avraam: „Căci el este prooroc” (Gen 20,7).                                                                                                                                                                

(02) Cine a fost profetul prin care Dumnezeu a confirmat împlinirea acelei profeții?  Acel 
profet a fost Moise: „Le voi ridica din mijlocul fraților lor un prooroc ca tine, voi pune 
cuvintele Mele în gura lui și el le va spune tot ce-i voi porunci Eu” (Deut 18,18).  „În 
Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față” 
(Deut 34,10).  „Și a început de la Moise și de la toți proorocii și le-a tâlcuit, în toate 
Scripturile, ce era cu privire la El” (Luca 24,27).   

 Astfel, în legătură cu aceeași perioadă profetică, Dumnezeu S-a folosit de doi profeți: 
unul căruia i-a descoperit-o, Avraam, și altul prin care a confirmat împlinirea ei, Moise.  
Aceasta este o formulă biblică de care avem nevoie mai departe.                                                                                                                    

III.  Ultima perioadă de probă pentru poporul Israel 

 Când poporul ales se afla încă în captivitatea babiloniană, Dumnezeu a precizat că i se va 
mai acorda o perioadă de probă de șaptezeci de săptămâni profetice, adică 490 de ani.  
Iată profeția: „Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra 
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cetății tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până 
la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea 
vedeniei și proorociei și până la ungerea Sfântului sfinților.  Să știi dar și să înțelegi că, de 
la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la 
Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi, timp de șasezeci și două de săptămâni, 
piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare.  După aceste 
șasezeci și două de săptămâni, Unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. . . .  El va face un 
legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să 
înceteze jertfa și darul de mâncare . . .” (Dan 9,24-27).   
 

 Textul acesta precizează că perioada amintită va ajunge până la Unsul, adică Mesia, care 
este Hristos.  Dar când începe?  Două fragmente din textul citat ne ajută să răspundem 
la această întrebare:                                                                                                                                                                             

- „de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului” (versetul 25);                                          
- „șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău” (versetul 24).    

 Poporul lui Daniel era poporul iudeu; pentru ei erau hotărâte sau determinate sau tăiate 
șaptezeci de săptămâni profetice, 490 de ani.  Tăiate de unde?  Dintr-o perioadă mai 
lungă, nu putea fi altfel.  Care perioadă?  Din capitolul 8 aflăm că, în timp ce îngerul 
Gabriel îi explica o anumită vedenie, profetul a leșinat și discuția nu a putut continua 
(versetele 18 și 27).  Mai înainte ni se spune că un sfânt ceresc a răspuns la niște 
întrebări ale altui sfânt: „În câtă vreme se va împlini vedenia despre desființarea jertfei 
necurmate și despre urâciunea pustiirii?  Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș 
și oștirea?”  (Versetul 13).  Răspunsul a fost: „Până vor trece două mii trei sute de seri și 
dimineți; apoi sfântul locaș va fi curățit!”  (Versetul 14) 
 

 Avem de a face cu o viziune întreruptă: este amintită o perioadă de 2300 de „seri și 
dimineți”, adică zile, dar fiind zile profetice sunt ani; un glas a strigat: „Gavrile, 
tâlcuiește-i vedenia aceasta!”  (Versetul 16).  „Tâlcuirea” nu a avut loc datorită 
neputinței lui Daniel de a suporta mai departe împrejurarea, dar Gabriel a venit din nou 
și i-a explicat vedenia: „Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia!”  (9,23).    
Astfel, în capitolul 9 apare perioada de 490 de ani.  Deci:                                       

- 2300 de ani în prima parte a vedeniei;                                                                                                          
- 490 de ani în a doua parte a vedeniei.    

 Logic este să admitem că perioada mai mică a fost tăiată de la începutul celei lungi și nu 
de la mijloc sau de la sfârșit.  Prin urmare, ambele perioade au același început: în Daniel 
8,14, ni se spune până când durează 2300 de ani: până când „sfântul locaș va fi curățit”.  
În Daniel 9,25, ni se spune când începe acea perioadă: la „darea poruncii pentru zidirea 
din nou a Ierusalimului”.  Acea poruncă sau decret s-a dat în anul 457 înainte de Hristos, 
de către împăratul persan Artaxerxe Longimanus.  Iată acum schema cuprinzând 
perioada de 490 de ani: 
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457 în. Hr. toamna   27 d. Hr. toamna    31 d. Hr. primăvara     34 d. Hr. toamna                                                
(decretul persan)      (botezul lui Isus)     (răstignirea lui Isus)   (uciderea lui Ștefan) 

 E necesară o scurtă explicare a datelor și a evenimentelor respective.  Decretul 
împăratului persan pentru rezidirea Ierusalimului a fost pus în aplicare în toamna anului 
457 înainte de Hristos.  Perioada de 70 de săptămâni se împarte în trei părți: 

7 săptămâni  +  62 de săptămâni  +  1 săptămână  =  70 de săptămâni 

Adunând 7 cu 62, avem 69 de săptămâni sau 483 de ani; aceștia s-au încheiat în toamna 
anului 27 al erei creștine, când El, Cârmuitorul, a fost uns la botez cu Duhul Sfânt (vezi 
Matei 3,13-17 și Luca 3,1.21.22).  Acela era anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar.  
Săptămâna a șaptezecea se împarte în două: la mijlocul ei, adică în primăvara anului 31, 
Unsul a fost „stârpit”, adică răstignit, fără să aibă nimic, pentru că nu a rămas în 
mormânt, ci a înviat.  Exact la jumătatea săptămânii a șaptezecea, El a făcut „să înceteze 
jertfa și darul de mâncare”, prin jertfa Sa, spre care ținteau toate jertfele; chiar în clipa 
morții Sale, „perdeaua dinlăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos” (Mat 
27,51), marcând sfârșitul sistemului ceremonial.   

 Mântuitorul lucrase pentru poporul iudeu timp de trei ani și jumătate.  După înălțarea  
Sa la cer, ucenicii Lui au lucrat pentru poporul iudeu alți trei ani și jumătate, adică restul 
săptămânii a șaptezecea.  Mântuitorul le spusese: „. . . să mergeți mai degrabă la oile 
pierdute ale casei lui Israel” (Mat 10,6).  Și la ultima trimitere El a precizat: „Ci voi veți 
primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, 
în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1,8).  Întâi s-a predicat 
în Ierusalim și în toată Iudea, apoi mai departe. 
 

 În toamna anului 34 după Hristos, diaconul Ștefan a făcut în fața Sinedriului o elocventă 
prezentare a planului de mântuire realizat prin Hristos, dar conducătorii au respins 
apelul și au lepădat evanghelia, iar pe solul lui Dumnezeu l-au ucis cu pietre.  
Evenimentul acesta a marcat încheierea perioadei celor 490 de ani rezervați din 2300 ca 
timp special de probă pentru poporul iudeu.  După aceea, evanghelia a fost trimisă mai 
departe oricărei națiuni, Dumnezeu lucrând de acum prin biserica Sa, care este Israelul 
spiritual.    
 

 Să rămânem la partea perioadei de 70 de săptămâni care duce până la botezul 
Domnului Isus Hristos la sfârșitul săptămânii a 69-a, adică în anul 27 al erei creștine.  
Dumnezeu a folosit un profet prin care profeția aceea a fost descoperită poporului 
Său, iar profetul acela a fost Daniel.  Împlinirea profeției, care însemna venirea lui 
Mesia, trebuia confirmată de un alt profet.  Cine a fost acel profet?  A fost Ioan 
Botezătorul.  Iată cum a vestit el în public împlinirea profeției:                     

- „Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă 
nu cumva este el Hristosul, Ioan, drept răspuns, le-a zis tuturor: ‚Cât despre mine, eu vă 
botez cu apă, dar vine Acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt 



 
P

ag
e3

2
9

 

vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintelor.  El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc’” 
(Luca 3,15.16).                                                                                                                                                    

- „A doua zi, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el și a zis: ‚Iată Mielul lui Dumnezeu, care 
ridică păcatul lumii!  El este Acela despre care ziceam: ‚După mine vine un om, care este 
înaintea mea, căci era înainte de mine.  Eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta 
am venit să botez cu apă, ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.’  Ioan a făcut următoarea 
mărturisire: ‚Am văzut Duhul pogorându-Se din cer ca un porumbel și oprindu-Se peste 
El.  Eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: ‚Acela, peste care 
vei vedea Duhul pogorându-Se și oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.’  Și eu 
am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu’” (Ioan 1,29-34). 

 Filip a declarat către Natanael: „Noi L-am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în 
lege și proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif” (Ioan 1,45).  Iar Petru a confirmat 
această constatare în a doua sa predică raportată în cartea Faptele Apostolilor: „De 
asemenea, toți proorocii, de la Samuel și ceilalți, care au urmat după el și au vorbit, au 
vestit zilele acestea” (Fapte 3,24).  Proorocii au vorbit despre venirea Salvatorului lumii; 
Daniel a scris cuvintele îngerului Gabriel că va veni „Unsul (Mesia), Cârmuitorul” (Dan 
9,25).   
 

 Profetul care a confirmat sosirea timpului, împlinirea profețiilor cu privire la apariția lui 
Mesia, care chiar L-a arătat cu mâna ca fiind „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul 
lumii” (Ioan 1,29), care L-a atins cu mâinile lui și L-a botezat (vezi Matei 3,13-17), a fost 
Ioan Botezătorul.  Aceeași formulă divină s-a aplicat: un profet lansează profeția despre 
o perioadă profetică, alt profet anunță împlinirea ei.  Acest rol al lui Ioan Botezătorul a 
fost dublat de Mântuitorul Însuși, care a zis: „S-a împlinit vremea și împărăția lui 
Dumnezeu este aproape.  Pocăiți-vă și credeți în evanghelie” (Marcu 1,15).                                                                                                                                                                                 

IV.  Cea mai lungă perioadă profetică 

 Dacă scădem din cei 2300 de ani cei 490, rezervați pentru poporul lui Daniel, obținem 
diferența de 1810 ani.  Adăugați la 34, ei ne duc până în toamna anului 1844.  Iată 
schema completă: 

457 în. Hr.   27 d. Hr. toamna    31 d. Hr. primăvara     34 d. Hr. toamna     1844 toamna                                                   
toamna        (botezul lui Isus)     (răstignirea lui Isus)  (uciderea lui Ștefan)   (judecata            
(decretul                                                                                                                          începe)                                               
persan) 

 Textul din Daniel 8,14 zice: „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi 
sfântul locaș va fi curățit.”  Prin urmare, până în toamna anului 1844, mai precis în ziua 
de 22 octombrie, când trebuia să fie Ziua de Ispășire conform calculului iudeilor karaiți, 
care țineau cont de anul agricol din Palestina, ca să rămână în termenii legii mozaice.  În 
ziua aceea s-au terminat cei 2300 de ani: din 457 toamna înainte de Hristos, până în 
toamna (22 octombrie) anului 1844 după Hristos.  Chiar atunci s-au încheiat anii aceia.  
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Putem să-l parafrazăm pe Moise, care a scris așa despre Exod: „Și, după patru sute 
treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului.”  
„Tocmai în ziua aceea” s-a împlinit profeția pe care Domnul a făcut-o către Avraam și 
prin Avraam în Geneza 15,13.14.  La fel putem zice: „Tocmai în ziua aceea, 22 octombrie 
1844, a început curățirea sfântului locaș.”   
 

 Care locaș sfânt?  În timpul acela, nu mai exista un templu al lui Dumnezeu pe pământ: 
templul din Ierusalim fusese părăsit de Dumnezeu în primăvara anului 31 după Hristos 
(„vi se lasă casa pustie”, Matei 23,38); slujbele din el își încetaseră valabilitatea când 
Isus murise pe cruce („îndată, perdeaua dinlăuntrul templului s-a rupt în două, de sus 
până jos”, 27,51) și templul fusese distrus de romani în anul 70.  Dar cu începere din 
ziua de 22 octombrie 1844, sfântul locaș, adică templul, urma să fie curățit.  Care 
templu?  Ne este arătat în Evrei 8,1.2: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că 
avem un Mare Preot, care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 
ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci 
de Domnul.”  Sau în Apocalipsa 11,19: „Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost 
deschis și s-a văzut chivotul legământului Său, în templul Său.”   
 

 Templul lui Dumnezeu din cer urma să fie curățit.  Curățit de ce?  Aș zice ca apostolul 
Pavel în Evrei 9,5: „Nu este vremea să vorbim acum cu de-a-măruntul despre aceste 
lucruri.”  Capitolul 16 din Leviticul arată cum se făcea curățirea sanctuarului pământesc 
o dată pe an, în ziua a zecea a lunii a șaptea.  Era o curățire simbolică de păcatele 
acumulate asupra sfântului locaș în cursul anului prin jertfele aduse.  Acea curățire era și 
o lucrare de judecată.  Curățirea templului ceresc înseamnă îndepărtarea rapoartelor 
care conțin păcatele poporului lui Dumnezeu.  Aceasta este judecata pre-adventă sau de 
cercetare, care a început în 1844 și se termină la încheierea harului.  La această judecată 
s-a referit Petru în prima sa epistolă, capitolul 4,17: „Căci suntem în clipa când judecata 
stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu.”  De asemenea, în Evrei 10,30, se spune: 
„Domnul va judeca pe poporul Său.”   
 

 Revenim la esența predicii acesteia și anume la ce am descoperit: că o profeție este 
adusă printr-un profet și împlinirea ei confirmată printr-un alt profet.  Profeția celei mai 
lungi perioade raportate în Biblie, aceea de 2300 de ani, a fost scrisă de Daniel în 
capitolul 8,14 al cărții sale, în urma descoperirii cerești.  El nu a înțeles-o, dar a scris-o 
pentru mai târziu; i s-a spus așa: „Iar vedenia cu serile și diminețile, de care a fost vorba, 
este adevărată.  Tu, pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremi 
îndepărtate” (8,26).  Aceeași idee este redată în capitolul 12,4: „Tu însă, Daniele, ține 
ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea, până la vremea sfârșitului.  Atunci mulți o 
vor citi și cunoștința va crește.” 
 

 Formula revelație-confirmare, care a operat în mod magistral la profeția despre cei 400 
de ani, primită de Avraam și confirmată de Moise, de asemenea la profeția despre cei 
490 de ani, primită de Daniel și confirmată de Ioan Botezătorul, trebuie să funcționeze și 
în cazul profeției privitoare la cei 2300 de ani.  Daniel a primit profeția, iar aceasta s-a 
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împlinit în 1844.  Cine a confirmat împlinirea ei?  În primele două cazuri, avem        
profet-profet.  Dar acum?  Daniel a primit profeția despre 2300 de ani și el era profetul 
Domnului; nu ar fi normal să apară un profet și ca să confirme împlinirea acestei 
profeții? 
 

 Milleriții au așteptat revenirea Domnului în ziua de 22 octombrie 1844.  Calculul era 
precis, dar Domnul nu a venit.  Greșeala lor a constat în înțelegerea eronată a 
evenimentului ce urma să aibă loc atunci: nu venirea Domnului, ci începutul timpului 
judecății.  De fapt, milleriții predicaseră așa, dar credeau că judecata înseamnă nimicirea 
nelegiuiților prin revenirea Domnului.  La numai câteva săptămâni după acea 
dezamăgire, Domnul a avut grijă să-i lumineze și să-i mângâie prin darul profet ic pe 
sincerii căutători de adevăr.  El a chemat o tânără de 17 ani, Ellen Harmon, devenită prin 
căsătorie Ellen G. White, la slujba de profetesă.   
 

 Prin serva Sa umilă, Dumnezeu a explicat grupei de credincioși de atunci cauza 
dezamăgirii.  Dânsa a scris așa: „Mi s-a arătat teribila dezamăgire a poporului lui 
Dumnezeu, că nu L-au văzut pe Isus la timpul așteptat.  Ei nu știau de ce Mântuitorul lor 
nu a venit, pentru că nu puteau vedea nicio dovadă că timpul profetic nu se încheiase.  
Îngerul a zis: ‚A eșuat cuvântul lui Dumnezeu?  Nu Și-a împlinit Dumnezeu făgăduința?  
Nu; El a împlinit tot ce a făgăduit.  Isus S-a ridicat și a închis ușa locului sfânt din 
sanctuarul ceresc, a deschis o ușă în locul preasfânt și a intrat ca să curețe sanctuarul.  
Toți cei ce așteaptă cu răbdare vor înțelege misterul.  Omul a greșit, dar nu a fost niciun 
eșec de partea lui Dumnezeu.  Tot ce a făgăduit Dumnezeu s-a realizat; dar omul a 
crezut în mod eronat că pământul este sanctuarul care trebuie curățit la sfârșitul 
perioadelor profetice.  Așteptarea omului a eșuat, nu făgăduința lui Dumnezeu.’”  (Early 
Writings/Experiențe și viziuni, paginile 250-251)   
 

 Explicația dată de înger a fost repetată de serva Domnului: „Subiectul sanctuarului a fost 
cheia care a dezlegat misterul dezamăgirii din 1844.  El a deschis înțelegerii un sistem 
complet de adevăr, coerent și armonios, arătând că mâna lui Dumnezeu condusese 
marea mișcare adventă și descoperind datoria prezentă, prin aceea că a adus la lumină 
poziția și lucrarea poporului Său.  Așa cum ucenicii lui Isus, după teribila lor noapte de 
chin și dezamăgire, ‚s-au bucurat când L-au văzut pe Domnul’, tot așa s-au bucurat acum 
aceia care așteptaseră prin credință a doua Sa venire.  Ei Îl așteptaseră să vină în slavă ca 
să-i răsplătească pe slujitorii Lui.  Când speranțele lor au fost zădărnicite, ei L-au pierdut 
din vedere pe Isus și au strigat împreună cu Maria la mormânt: ‚L-au luat pe Domnul 
meu și nu știu unde L-au pus.’  Acum, în sfânta sfintelor, ei L-au văzut din nou pe El, 
Marele lor Preot milostiv, urmând să apară în curând ca rege și liberator al lor.  Lumină 
de la sanctuar a iluminat trecutul, prezentul și viitorul.”  (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, pagina 423)    
 

 Să luăm aminte și la această mărturie: „’Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost 
deschis și s-a văzut chivotul legământului Său, în templul Său’ (Apocalipsa 11,19).  
Chivotul legământului lui Dumnezeu este în sfânta sfintelor, a doua încăpere a 
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sanctuarului.  În serviciul sancturului pământesc, care a servit drept ‚chipul și umbra 
lucrurilor cerești’, această încăpere se deschidea numai în Ziua cea Mare de Ispășire 
pentru curățirea sanctuarului.  De aceea, anunțul că templul lui Dumnezeu a fost deschis 
în cer și s-a văzut chivotul legământului Său arată către deschiderea locului preasfânt al 
sanctuarului ceresc în 1844, când Hristos a intrat acolo ca să efectueze lucrarea finală a 
ispășirii.  Aceia care prin credință L-au urmat pe Marele lor Preot când Și-a început 
lucrarea în locul preasfânt au văzut chivotul legământului Său.  Când au studiat subiectul 
sanctuarului, ei au ajuns să înțeleagă schimbarea din lucrarea Mântuitorului și au văzut 
că El oficia acum înaintea chivotului lui Dumnezeu, pledând pe baza sângelui Său în 
favoarea păcătoșilor.”  (Ibid., pagina 433)  
 

 Textele Scripturilor Sfinte nu au greșit niciodată, nici în cazul profeției privind perioada 
de 2300 de ani.  Nici nu a rămas profeția neîmplinită, atunci când i-a sosit vremea.  
Problema a fost că oamenii, sinceri și dornici a se întâlni cu Domnul, și derutați de opinia 
creștinătății majoritare cum că sanctuarul ar fi pământul, L-au așteptat pe Domnul când 
nu era momentul să vină.  Bună dorință, greșit plasată, iar rezultatul a fost o zguduitoare 
decepție.  Ce a salvat mișcarea aceea religioasă de la prăbușire și dispariție?  Cuvântul 
profetic!  Lucrarea lui Dumnezeu printr-un instrument al Său: profetesa a primit 
descoperiri explicative ale profeției și ale confuziei credincioșilor. 
 

 Profetul Daniel a primit profeția referitoare la perioada de 2300 de ani.  El nu a înțeles-o 
și nici nu i-a fost explicată, ci i s-a spus să o pecetluiască, pentru că „este cu privire la 
niște vremi îndepărtate” (Dan 8,26).  I s-a cerut, de asemenea: „Tu, însă, Daniele, ține 
ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea, până la vremea sfârșitului.  Atunci mulți o 
vor citi și cunoștința va crește” (12,4).  Descifrarea și confirmarea acelei profeții a fost 
făcută de Dumnezeu prin intermediul altui profet, profetul zilelor din urmă, Ellen G. 
White. 
 

 De data aceasta, Dumnezeu nu S-a limitat la un profet pentru confirmarea  împlinirii 
profeției.  El a chemat la existență o mișcare profetică, un grup de îngeri, adică soli, care 
reprezintă Mișcarea Adventă, poporul lui Dumnezeu din zilele din urmă, popor care 
pregătește lumea și calea pentru revenirea Mântuitorului.  Isus nu putea veni ca să 
găsească o lume în întregime confuză.  El urma să lămurească aspectele abandonate ale 
adevărului, creând un popor purtător și vestitor al întregului adevăr biblic mântuitor, 
liber de tradițiile și răstălmăcirile care bântuiseră în lumea creștină până atunci. 
 

 Despre acest popor chemat din întuneric la lumina adevărului și însărcinat cu ducerea 
acestui adevăr la întreaga omenire se vorbește în capitolul al paisprezecelea din ultima 
carte a Bibliei.  Acolo apar trei îngeri zburând, care se adresează lumii întregi.  Aceștia 
sunt simboluri ale poporului advent.  Iată conținutul acestor solii:                                                                                                                        

(01) Primul înger „zicea cu glas tare: ‚Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit 
ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele 
apelor!’”  (Versetul 7).  Aici este atrasă atenția la sosirea ceasului judecății, adică 
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judecata poporului lui Dumnezeu, curățirea sanctuarului ceresc.  Este anunțată astfel 
venirea momentului când cei 2300 de ani s-au încheiat și ce lucrare are loc atunci.                                                               

(02) Al doilea înger denunță păcatele Babilonului, adică ale creștinătății apostaziate: „A 
căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul 
mâniei desfrânării ei!”  (Versetul 8).  Acestui înger i se alătură un altul, amintit în 
capitolul 18,1-4, „care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui”.  Acesta 
adaugă detalii cu privire la căderea Babilonului: „A ajuns un locaș al demonilor, o 
închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte”, deci 
este dominat de spiritism.  Se apelează apoi la cei sinceri să părăsească acest sistem 
nelegiuit: „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu 
fiți loviți cu urgiile ei!”  Dumnezeu are un popor în mijlocul Babilonului, care este somat 
să iasă de acolo.  Și unde să se ducă?  Fără îndoială, să se unească neapărat cu aceia care 
deja ascultă de Dumnezeu în toate lucrurile: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” (14,12).                                                                                                                

(03) Al treilea înger are un mesaj mai complex; în primul rând, el avertizează împotriva 
primirii semnului fiarei, despre care este vorba în capitolul 13 și înseamnă impunerea 
prin lege a sabatului fals de către alianța dintre fiara ieșită din mare și proorocul 
mincinos care-i promovează agenda: „Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și 
primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, 
turnat neamestecat în paharul mâniei Lui. . .” (versetele 9-11).  În continuare, este 
descris pe scurt poporul lui Dumnezeu, la care trebuie să adere cei ce vor să scape de 
nenorocirile cauzate de compromisurile spirituale: ei sunt sfinții lui Dumnezeu, ei au 
răbdare în încercări și în persecuții, ei păzesc poruncile lui Dumnezeu, deci toate Cele 
Zece Porunci, fiind păzitori ai Sabatului biblic, și credința lui Isus – în El și cum a avut-o 
El.                                          

V.  Încheiere 

 Am amintit în această predică cinci profeți, dintre care unii au primit o profeție și și alții 
au confirmat împlinirea ei.  Iată cum îi numește Biblia:                                                                                     

- Avraam: „El este prooroc” (Gen 20,7); „prietenul lui Dumnezeu” (Jac 2,23; Isa 41,8).                                                 

- Moise: „În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut 
față în față” (Deut 34,10).                                                                                                                                                   

- Daniel, primitorul profeției despre 490 de ani, hotărâți pentru poporul iudeu.                                                                                                                                 

- Ioan Botezătorul: „Atunci ce ați ieșit să vedeți?  Un prooroc?  Da, vă spun, și mai mult 
decât un prooroc” (Mat 11,9).  „Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu    
s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul” (versetul 11).                                                           

- Din nou Daniel, primitorul profeției despre cei 2300 de ani.  El a fost astfel calificat prin 
cuvinte îngerești: „Daniele, om preaiubit și scump . . .” (Dan 10,11).  „. . . căci tu ești 
preaiubit și scump” (9,23).  „Nu te teme de nimic, om prea iubit!  Pace ție!  Fii tare și cu 
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inimă!”  (10,19).  Mântuitorul l-a recunoscut drept profet: „De aceea, când veți vedea 
‚urâciunea pustiirii’, despre care a vorbit proorocul Daniel . . .” (Mat 24,15).                                                  

- Ellen G. White: „De ce nu am pretins a fi un prooroc?  Pentru că, în aceste zile, mulți 
care pretind cu îndrăzneală că sunt prooroci sunt o rușine pentru cauza lui Hristos și 
pentru că lucrarea mea cuprinde mult mai mult decât înseamnă cuvântul ‚prooroc ’.” . . .  
A pretinde că sunt o proorociță este ceva ce nu am făcut niciodată.  Dacă alții mă 
cheamă cu acel nume, eu nu am nicio controversă cu ei.  Însă lucrarea mea a cuprins 
atât de multe domenii, încât nu mă pot numi altfel decât un mesager trimis să poarte o 
solie de la Domnul către poporul Său și să pornească la lucru în orice domeniu pe care El 
îl indică”.  (Articolul „A Messenger/Un mesager”, publicat în Review and Herald din 26 
iulie 1906)   

 În rezumat: prooroc, niciun alt prooroc ca el, mai mult decât un prooroc, prooroc plus,  
adică mai mult decât înseamnă cuvântul „prooroc”. 
 

 Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul profetic, care este mai tare și mai sigur 
decât simțurile noastre fizice (vezi 2 Petru 1,19).  Acesta este „o lumină care strălucește 
într-un loc întunecos”; avem nevoie de această lumină, ca să ne strălucească, să ne 
protejeze și să ne călăuzească în acest timp extrem de întunecos, „până se va crăpa de 
ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile” noastre!  Amin!   
 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 538: „Din cer, din sfântul Sanctuar” 

Cântarea de închidere, 521: „Bate ceasul vremii” 
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CĂRȚILE APOCALIPSEI                                                                                                                                                       

(01) Generalități despre Apocalipsa 

 Ortografia corectă a titlului ultimei cărți din Biblie este „Apocalipsa” și nu „Apocalips” 
sau, cu articol, „Apocalipsul”, cum zic cei mai mulți.  De ce?  Pentru că este redarea 
netradusă a cuvântului grec apocalipsis, care este de gen feminin și nu masculin sau 
neutru.  De aceea, trebuie să ne exprimăm așa: „în Apocalipsa”, „în cartea Apocalipsei”, 
„autorul Apocalipsei” și nu altfel.  Și ce înseamnă „Apocalipsa”?  Înseamnă descoperire, 
fiind tot de genul feminin, ca și în greacă.  Normal ar fi fost să fie tradus acest cuvânt și 
titlul cărții să fie „Descoperirea”.  Lăsat netradus, termenul a creat o impresie de 
nebulos, de ascuns, de catastrofal, ca, de exemplu, „situație apocaliptică”.  
 

 Mai este un aspect ciudat în felul cum este redat titlul cărții în românește și în alte limbi 
și anume, faptul că acesta apare așa: „Apocalipsa lui Ioan”.  Dar primele cuvinte ale cărții 
sunt: „Descoperirea lui Isus Hristos”.  Așa trebuia să fie și titlul, nu „Descoperirea lui 
Ioan”, ci „Descoperirea lui Isus Hristos”.  Ioan nu a descoperit nimic, ci lui i s-a descoperit 
tot ce apare în carte, iar el a fost scriitorul acestor comunicări divine. 
 

 Poate că motivul pentru care cartea i-a fost atribuită prin titlu lui Ioan, fiul lui Zebedei și 
ucenicul iubit al Domnului, a fost pentru a o deosebi de alte „Apocalipse”, apocrife, 
scrise de diverși alți indivizi, atribuite în mod fictiv unor personaje biblice și care circulau 
în primele secole de după moartea apostolilor.  Iată care erau acestea: Apocalipsa lui 
Avraam, Apocalipsa lui Moise, Apocalipsa lui Ilie, Apocalipsa lui Ezdra, Apocalipsa lui 
Petru, Apocalipsa lui Pavel, Apocalipsa Fecioarei Maria, dacă acestea erau singurele.  Se 
consideră că ele circulau paralel cu cărțile pe care le avem noi acum și cititorii nu făceau 
deosebire între ele, până când s-a stabilit Canonul Noului Testament, cu numai 27 de 
cărți acceptate ca inspirate.              
 

 Prin urmare, cartea a 66-a a Sfintei Scripturi este o descoperire.  Ea nu a fost destinată a 
fi pusă sub obroc, evitată, temută, răstălmăcită.  Chiar versetul 3 din primul capitol 
risipește mitul indescifrabilității, când zice: „Ferice de cine citește și de cei ce ascultă 
cuvintele acestei proorocii și păzesc lucrurile scrise în ea!”  Ați reținut?  Este ferice de 
cine citește aceste cuvinte, de cine le ascultă (probabil dacă nu le poate citi) și păzește 
lucrurile scrise în ea.  Această „păzire” înseamnă punere în practică.  Dumnezeu nu este 
nedrept să ne ofere o scriere care nu se poate înțelege, iar apoi să ne tragă la răspunere 
dacă nu facem ce scrie în ea. 
 

 Apocalipsa este descoperire, este comunicare divină de idei și de învățături.  Iată traseul 
pe care l-a urmat această descoperire, potrivit cu primul verset: Dumnezeu-Tatăl, 
Domnul Isus Hristos, îngerul Său, Ioan, toți credincioșii.  Să reținem aceste cinci trepte: a 
plecat de la Dumnezeu-Tatăl și trebuie să ajungă la toți „robii Săi”.  Vă puteți închipui 
Biblia fără Apocalipsa?  Ar fi neterminată, dar ar lipsi tocmai concluzia, tocmai 
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rezolvarea problemelor, tocmai restaurarea tuturor lucrurilor, revenirea la Edenul 
pierdut prin păcătuire.  Biblia s-ar termina tragic și ar da prilej la confuzie și disperare.   

(02) Chiar că este Descoperirea lui Isus Hristos 

 Persoana slăvită a Mântuitorului este figura centrală a cărții a 66-a din Biblie.  Este 
descoperirea lui Isus Hristos pentru că El apare pretutindeni în carte, fiind prezent în 68 
de locuri sub 17 nume și titluri diferite: (01) Isus (de 6 ori: 14,12; 17,6; 19,10; 19,10; 
20,4; 22,16); (02) Hristos (de 4 ori: 11,15; 12,10; 20,4; 20,6); (03) Isus Hristos (de 6 ori: 
1,1; 1,2; 1,5; 1,9; 1,9; 12,17); (04) Domn (de 4 ori: 11,8; 14,13; 15,4; 16,5); (05) Domnul 
Isus (o dată: 22,20); (06) Domnul Isus Hristos (o dată: 22,21); (07) Domnul domnilor (de 
două ori: 17,14; 19,16); (08) Împăratul împăraților (de două ori: 17,14; 19,16);                           
(09) Domnul împăraților pământului (o dată: 1,5); (10) Mihail (o dată: 12,7);                                
(11) Cuvântul lui Dumnezeu (o dată: 19,13); (12) Fiu al omului (de două ori: 1,13; 
14,14); (13) Leul din seminția lui Iuda (o dată: 5,5); (14) Rădăcina lui David (o dată: 5,5); 
(15) Rădăcina și Sămânța lui David (o dată: 22,16); (16) Luceafărul strălucitor de 
dimineață (o dată: 22,16); (17) Miel/Mielul/Mielului (de 33 de ori: 5,6; 5,8; 5,12; 5,13; 
6,1; 6,3; 6,5; 6,7; 6,9; 6,12; 6,16; 7,9; 7,10; 7,14; 7,17; 8,1; 12,11; 13,8; 14,1; 14,4; 14,4; 
14,10; 15,3; 17,14; 17,14; 19,7; 19,9; 21,9; 21,14; 21,22; 21,23; 22,1; 22,3).       
 

 Hristos poate fi găsit, în mod explicit sau implicit, în toate capitolele și anume:                                                                                                               

- Capitolul 1: Ioan L-a întâlnit în viziune, prezent în biserică, și a descris înfățișarea Lui.       

- Capitolele 2-3: Isus vorbește către Ioan și prin el către șapte biserici.                                                    

- Capitolele 4-5: O viziune a cerului și a tronului divin, iar Isus apare ca Miel junghiat.                                                           

- Capitolul 6: Mielul rupe pecețile 1-6 ale cărții din mâna dreaptă a Celui ce șade pe 
scaunul de domnie.                                                                                                  

- Capitolul 7: Mielul este glorificat împreună cu Tatăl pentru lucrarea mântuirii.                               

- Capitolele 8 și 9: Mielul rupe pecetea a șaptea și apare ca Mare Preot, înainte de a se 
vorbi despre șase dintre cele șapte trâmbițe, din care sună șapte îngerii.   

- Capitolul 10: Isus este îngerul puternic care ține în mână o cărticică deschisă.                                     

- Capitolul 11: Isus este numit „Domnul lor” (în versetul 8) și este răstignit prin rebeliune 
și ateism; în versetul 15, se spune că „îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță”, apoi se 
declară că „împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său”.                                                                                            

- Capitolul 12: Se naște Copilul de parte bărbătească iar acesta este răpit la cer.  Înainte 
de aceea, avusese loc un război în cer între Mihail, care este Hristos, și balaur.  Mihail 
obținuse biruința, iar balaurul și îngerii lui fuseseră expulzați din cer.                                                                                                  

- Capitolul 13: Versetul 8 vorbește despre „cartea vieții Mielului, care a fost junghiat”.              
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- Capitolul 14: Cei 144.000 stau cu Mielul pe Muntele Sionului; ei au scrise pe frunte 
numele Mielului și pe cel al Tatălui Său.  Capitolul se încheie cu cea de a doua venire a 
lui Hristos.                                                                                                                                                                                                    

- Capitolul 15: Este menționată cântarea Mielului, alături de cântarea lui Moise.                             

- Capitolul 16: Aici sunt descrise cele șapte plăgi de pe urmă, dar în versetul 15 Hristos 
zice: „Iată, Eu vin ca un hoț.  Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele . . .”.  În 
versetul 17, se aude din nou glasul Său, care zice: „S-a isprăvit!”, exact așa cum zisese pe 
cruce (vezi Ioan 19,30).                                                                                                                                                     

- Capitolul 17: Aici se vorbește despre mucenicii lui Isus (în versetul 6) și despre războiul 
lumii împotriva Mielului, care îi biruiește, pentru că El este Domnul domnilor și 
Împăratul împăraților (vezi versetul 14).                                                                                                                                                                                                                                   

- Capitolul 18: Aici se arată judecata puterii politico-religioase care s-a încumetat să ia 
locul lui Hristos și să contrafacă lucrarea Lui.                                                                                    

- Capitolul 19 este plin de Hristos, numit Mielul care face nuntă; apoi este descrisă pe 
larg venirea Sa în slavă, călare pe un cal alb, urmat de oști cerești călări pe cai albi.                                        

- Capitolul 20: Sfinții împărățesc împreună cu Hristos o mie de ani.                                                                                                                                                   

- Capitolul 21: Cetatea sfântă este numită „nevasta Mielului” (în versetul 9); numele 
apostolilor Mielului sunt pe temeliile cetății (vezi versetul 14); în cetate nu există un 
templu, pentru că „Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca și Mielul sunt templul ei” 
(versetul 22), iar cetatea nu are nevoie de soare sau de lună, ca s-o lumineze, pentru că 
Mielul este lumina ei (vezi versetul 23).                                                                                                           

- Capitolul 22: Tronul lui Dumnezeu-Tatăl și al Mielului sunt în cetatea sfântă (vezi 
versetul 3).  Isus spune că El l-a trimis pe îngerul Lui să adeverească aceste lucruri pentru 
biserici (în versetul 16).  El Se prezintă ca fiind „Rădăcina și Sămânța lui David, Luceafărul 
strălucitor de dimineață” (același verset) și anunță de trei ori venirea Sa: „Iată, Eu vin 
curând!”  (Versetele 7 și 12).  „Da, Eu vin curând!”  (Versetul 20).  Penultimul verset 
conține o rugăciune: „Amin!  Vino, Doamne Isuse!”  Iar ultimul verset este o urare 
generală: „Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toți!  Amin!”                                                                                                                                         

(03) Doctrină în Apocalipsa 

 Cartea este extrem de bogată în doctrină; ea vorbește despre: Trinitate, Biblie, 
creațiune, originea răului, planul de mântuire, Cele Zece Porunci, întruparea, moartea, 
învierea și a doua venire a Fiului lui Dumnezeu, credința lui Isus, iertarea păcatelor, 
îndreptățirea prin credință, sfințirea, sanctuarul, biserica, biserica rămășiței, misiunea ei 
mondială, Spiritul Profeției, căsătoria, mediul ambiant, viață, moarte, înviere, judecată, 
mileniu, noul pământ, veșnicia.                                                                                                                                             

(04) Însăși cartea Apocalipsa 



 
P

ag
e3

3
8

 

 De aici înainte ne vom referi la cărțile despre care este vorba în ultima carte a Sfintelor 
Scripturi.  Este oare vreodată vorba în ea chiar de ea însăși, adică de Apocalipsa?  Da, în 
următoarele texte:                                                                                                                                          
 
- Capitolul 22,7: ”Și iată, Eu vin curând!  Ferice de cel ce păzește cuvintele proorociei din 
cartea aceasta!”                                                                                                                                                
 
- Versetul 9: „Dar el mi-a zis: ‚Ferește-te să faci una ca aceasta!  Eu sunt un împreună 
slujitor cu tine și cu frații tăi, proorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta.  
Închină-te lui Dumnezeu!’”                                                                                                                            
 
- Versetul 18: „Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă 
va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.”                          
 
- Versetul 19: „Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei proorocii, îi va 
scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea 
aceasta.”                                                                                                                                                             
 
- Posibil cartea la care ne referim în secțiunea următoare.                                                                                             

(05) Despre ce carte este vorba în capitolul 1,10.11?   

 Să vedem ce se spune în acest text: „Și am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul 
unei trâmbițe, care zicea: ‚Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă.  Ce vezi, 
scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, 
Filadelfia și Laodicea.’”  Versetele 12-20 descriu viziunea în care Ioan L-a întâlnit pe 
Domnul Isus Hristos apărut în slavă.  Înaintea Lui a căzut ca mort, dar Isus l-a ridicat și l-a 
întărit.  El i-a cerut să scrie într-o carte ce vede și s-o trimită la cele șapte biserici 
menționate. 
 

 „Scrie o carte (într-o carte) și trimite-o celor șapte biserici.”  Despre ce carte este vorba 
aici?  Am consultat fel de fel de comentarii pentru a găsi răspunsul necesar, dar ce am 
constatat se poate încadra în una dintre aceste alternative:                                                                                                                                                       
 
(01) comentatorii nu au sesizat această întrebare;                                                                        
(02) nu o consideră importantă;                                                                                                  
(03) nu au un răspuns la ea și de aceea o evită;                                                                                 
(04) se gândesc la toată cartea Apocalipsei, pentru a da, totuși, un răspuns.   
 

 Trebuie să clarific ce vreau să spun.  Hristos a avut un mesaj pentru fiecare dintre cele 
șapte biserici amintite de El.  Ce i s-a cerut oare lui Ioan să scrie?                                                                                         

- O scrisoare către fiecare biserică, în care să fie cuprins numai mesajul special, 
individual, rostit de Mântuitorul pentru ea, deci șapte scrisori separate?           
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- O carte cu toate cele șapte scrisori, trimisă la fiecare dintre ele, așa încât fiecare 
biserică să le aibă pe toate și să știe și ce a zis Isus către celelalte?                                                                                    

- O carte cu toate descoperirile primite, adică ce numim Apocalipsa, urmând a fi trimisă 
în întregime către fiecare dintre cele șapte biserici, așa cum o avem și noi? 

 La ce S-a referit Isus când i-a poruncit lui Ioan: „Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o 
celor șapte biserici”?  În cazul în care nu există nicio soluție mulțumitoare, lăsăm 
întrebarea deschisă, așa încât fiecare cercetător al Bibliei să mediteze asupra ei.  În 
favoarea ultimei soluții ar pleda cuvintele „ce vezi”: „Ce vezi scrie într-o carte . . .” (1,11).  
Și Ioan a văzut multe, de la capitolul 1 până la capitolul 22.             

(06) Cartea din mâna dreaptă a Celui Preaînalt 

 Despre ea este vorba în Apocalipsa 5,1: „Apoi, am văzut în mâna dreaptă a Celui ce 
ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe dinafară, pecetluită cu 
șapte peceți.”  „Cartea” era un sul de carte, așa cum era cazul în secolul 1, când scria 
Ioan.  Iată ce ni se spune mai departe despre această carte:                                                  
 
- Era „scrisă pe dinlăuntru și pe dinafară” (versetul 1).                                                                                 
 
- Era „pecetluită cu șapte peceți” (același verset).                                                                                        
 
- „Un înger puternic” a întrebat „cu glas tare”: „Cine este vrednic să deschidă cartea și   
să-i rupă pecețile?”  (Versetul 2)                                                                                      
 
- „Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată 
deschide cartea, nici să se uite în ea” (versetul 3).                                                                                            
 
- Ioan a „plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se 
uite în ea” (versetul 4).                                                                                                                                     
 
- În fine, „unul din bătrâni” l-a potolit: „Nu plânge!”  (Versetul 5)                                                               
 
- De ce?  Pentru că se găsise soluția: „Iată că Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui 
David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei” (același verset).                                     
 
- Răspunsul bătrânului nu a rămas neelucidat, pentru că imediat după aceea Ioan a văzut 
soluția în persoană: „Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între 
bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel.  Părea junghiat și avea șapte coarne și șapte 
ochi, care sunt cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul” (versetul 6).    
  

 Cheia întregului episod este cuvântul „Miel”.  Un Miel atotvăzător stătea în picioare, 
care era poziția acțiunii.  El părea junghiat.  Și era din seminția lui Iuda, Rădăcina lui 
David.  Iată ce spune El Însuși în capitolul 22,16: „Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul Meu să 
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vă adeverească aceste lucruri pentru biserici.  Eu sunt Rădăcina și Sămânța lui David, 
Luceafărul strălucitor de dimineață.”  Miel, junghiat, din sămânța lui David, Isus.  Chiar 
acest text Îl identifică exact, pentru că El Se recomandă așa.  Dar să contemplăm și alte 
texte:                                                                                                                                                                                    
 
- Ioan 1,29: „A doua zi, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el și a zis: ‚Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!’”                                                                                                                                                                                              
 
- 1 Petru 1,18.19: „. . . căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost 
răscumpărați din felul deșert de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci 
cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană.”                                                        
 
- Isaia 53,7: „Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l 
duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.” 
 

 Nu poate fi mai clar: în viziunea din Apocalipsa 5,1-14, în special versetele 1-6, este 
vorba despre Hristos, Mântuitorul lumii, Mielul fără cusur și fără prihană, Mielul lui 
Dumnezeu, care Și-a dat viața ca să ridice păcatul lumii.  De aceea, cartea din mâna 
dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie se referea la mântuirea păcătoșilor.  Un 
singur mijloc de mântuire există (vezi Fapte 4,12 și Ioan 3,16).  Nu există altul.  Dacă nu 
ar fi existat nici acest mijloc de mântuire, Ioan ar fi fost îndreptățit să plângă, ba chiar 
întreaga rasă umană ar fi fost sortită pieirii.  Soluția problemei a găsit-o Dumnezeu, care 
a răscumpărat lumea prin sacrificiul Fiului Său.   
 

 Aceasta spune cartea din Apocalipsa 5, și-I vom mulțumi Mielului în vecii vecilor pentru 
că a deschis-o și i-a rupt pecețile, așa cum au cântat cele patru făpturi vii și cei douăzeci 
și patru de bătrâni: „Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat 
și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice 
limbă, din orice norod și de orice neam.  Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru 
Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ!”  (Apoc 5,9.10)      

(07) Cărticica deschisă 

 Capitolul 10 începe cu cuvintele: „Apoi, am văzut un alt înger puternic, care se pogora 
din cer, învăluit într-un nor.  Deasupra capului lui era curcubeul; fața lui era ca soarele și 
picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc.  În mână ținea o cărticică deschisă” (versetele 1 
și 2).  Cine este acest înger puternic?  Să vedem mai exact ce se spune aici despre el:                      
 
- Se spune că era „învăluit într-un nor”; despre niciunul dintre îngerii obișnuiți ai cerului 
nu se spune așa ceva undeva în Biblie.  Hristos este Cel care „vine pe nori” (Apoc 1,7); „Îl 
vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă” (Mat 
24,30).   
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- Se spune că „deasupra capului lui era curcubeul”.  Iarăși, niciun înger obișnuit nu este 
descris undeva așa.  Curcubeul este deasupra tronului lui Dumnezeu: „. . . pe scaunul 
acesta de domnie ședea Cineva.  Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis 
și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smaragd 
la vedere” (Apoc 4,2.3).  Cum curcubeul este asociat cu tronul divin, acest „înger 
puternic” trebuie să fie „Îngerul feței Domnului”, despre care este vorba în multe locuri 
în Vechiul Testament și care este Hristos, de exemplu: „Îngerul care este înaintea Feței 
Lui i-a mântuit” (Isa 63,9).  Iată un „Înger” care mântuiește!                                                                                                                                             
 
- Se spune, de asemenea, că „fața lui era ca soarele”; despre niciun înger obișnuit nu se 
spune undeva așa.  Dimpotrivă, exact aceasta este descrierea făcută de Ioan 
Mântuitorului, așa cum L-a întâlnit în prima viziune: „. . . fața Lui era ca soarele, când 
strălucește în toată puterea lui” (Apoc 1,16).                                                                                                    
 
- De asemenea, în descrierea acestui înger puternic se spune: „. . . picioarele lui erau ca 
niște stâlpi de foc”.  În capitolul 1,15, Ioan arată, referindu-se la Hristos, că „picioarele 
Lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor”, deci, tot foc.   
 

 Un lucru foarte important din viziunea capitolului 10 este ce se spune în versetul 2 și 
anume: „În mână ținea o cărticică deschisă.”  Am găsit astfel încă una dintre cărțile 
Apocalipsei.  Nu o carte mare, ci una mică, o „cărticică”.  Îngerul „a pus piciorul drept pe 
mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare, cum răcnește un leu” (versetele 
2 și 3).  Astfel, ce este scris în cărticica aceea se vestește pe mare și pe uscat și „cu glas 
tare, cum răcnește un leu”.  Aceasta este o propovăduire universală.  O face Hristos, 
este inițiativa Lui, glasul Lui, dar știm că El are pe pământ slujitori prin care lucrează.  
Prin urmare, este vorba de un popor activ, care lucrează pentru Dumnezeu pe tot 
pământul. 
 

 Textul descrie cărticica aceea ca fiind deschisă.  În greacă nu este folosit adjectivul 
„deschis”, cum ar fi un câmp deschis, ci verbul „a deschide” la participiu.  În românește, 
distincția aceasta nu reiese la prima vedere, dar cuvântul grecesc înseamnă că acea 
carte a fost deschisă de cineva.  Accentul se pune pe acțiunea de a o deschide.  Era 
închisă și a fost deschisă.   
 

 Ce carte poate fi aceea?  E o carte profetică, dacă a fost închisă, deci sigilată, și apoi a 
fost deschisă.  Nu poate fi alta decât cartea profetului Daniel, care pentru o vreme 
îndelungată a fost ascunsă și sigilată.  Auziți ce citim acolo despre cartea în sine:                                                 
 
- „Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea, până la vremea 
sfârșitului.  Atunci, mulți o vor citi și cunoștința va crește” (Dan 12,4).  Deschiderea cărții 
este această citire și înțelegere a ei de către mulți.                                                                         
 
- „Iar vedenia cu serile și diminețile, de care a fost vorba, este adevărată.  Tu, 
pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremi îndepărtate” (8,26).                                                                    
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- „Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului” (versetul 17).  
 

 Carte pecetluită, vedenie pecetluită până la vremea sfârșitului, când va fi citită și 
înțeleasă.  Multe profeții din cartea lui Daniel au fost înțelese înainte de vremea 
sfârșitului, ca, de exemplu, aceea din capitolul 9,24-27, cu privire la venirea lui Mesia și 
încetarea sacrificiilor animale.  Chiar în primele secole ale erei creștine a fost înțeleasă, 
într-o anumită măsură, profeția cu privire la cele patru imperii universale, din Daniel, 
capitolul al doilea.  Nici nu putea fi altfel, pentru că Daniel i-a spus lui Nebucadnețar că 
imperiul lui este cel dintâi, capul de aur, și că vor urma încă trei imperii.  Imperiile al 
doilea și al treilea au fost lămurite chiar de îngerul Gabriel în capitolul 8,20.21, anume că 
berbecul este împărăția mezilor și a perșilor, iar țapul împărăția Greciei. 
 

 Deci, nu toată cartea lui Daniel era rezervată pentru vremea sfârșitului, ci vedenia 
pecetluită, cea cu cele 2300 de seri și dimineți.  În secolul al 19-lea, cercetători ai Bibliei 
au aflat cum trebuie înțeleasă aceea profeție, cu perioada de timp care chiar s-a încheiat 
în ziua de 22 octombrie 1844.  Hristos a deschis cărticica,mai precis vedenia ascunsă 
până la vremea sfârșitului, prin Mișcarea Adventă. 
 

 Revenind la capitolul 10 din Apocalipsa, constatăm că lui Ioan i s-a spus să ia cărticica 
deschisă din mâna îngerului și să o mănânce, ceea ce a și făcut.  Rezultatul a fost cel 
prezis de înger și anume, cărticica a fost dulce în gura lui, dar i-a amărât pântecele.  
Dulceața a fost bucuria Milleriților că Domnul va veni la încheierea anilor menționați în 
Daniel 8,14.  Amărăciunea a constat în faptul că Domnul nu a venit.  Mulți dintre ei s-au 
lepădat de speranța revenirii Domnului, dar un grup a cercetat mai departe, și așa s-a 
născut Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.   
 

 Evenimentul la care se referea profeția nu era sfârșitul lumii, ci venirea ceasului judecății 
(vezi Apocalipsa 14,6.7).  Până să Se arate Domnul în glorie mai era o lucrare de făcut: 
„Trebuie să proorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați” 
(Apoc 10,11).  Aceasta este lucrarea de evanghelizare finală a lumii, care se face prin 
biserica rămășiței și care este urmată de revenirea Mântuitorului.       

(08) „Niște cărți au fost deschise” 

 Capitolul al douăzecilea se încheie cu scena judecății divine.  Vizionarul se exprimă 
astfel: „Și i-am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de 
domnie.  Niște cărți au fost deschise. . . .  Și morții au fost judecați după faptele lor, după 
cele ce erau scrise în cărțile acelea” (Apoc 20,12).  O scenă similară este descrisă de 
profetul Daniel: „Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au așezat niște scaune de 
domnie.  Și un Îmbătrânit de zile a șezut jos. . . .  S-a ținut judecata și s-au deschis 
cărțile” (Dan 7,9.10).     
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 Nu este nevoie de o inteligență savantă pentru a pricepe despre ce este vorba aici.  Se 
ține judecata, în prezența Celui Îmbătrânit de zile.  Morții, deci cei care au încheiat viața 
aceasta și de care sunt răspunzători, sunt judecați.  Pe ce bază?  Pe baza celor scrise în 
niște cărți, care au fost deschise.  Acestea trebuie să fie dosarele lor penale, rapoartele 
în care s-a înregistrat totul despre ei.  Acum ei sunt puși față în față cu trecutul lor: „Căci 
Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot 
ce este ascuns, fie bine, fie rău” (Ecl 12,14). 
 

 Există două extreme de gândire cu privire la judecata divină:                                                                     

- Că Dumnezeu îi urmărește pe oameni în mod răutăcios, ca să-i prindă cu ceva greșit și 
apoi să-i pedepsească pentru aceasta, și că o face chiar cu o deosebită plăcere.                          

- Că Dumnezeu nu ține cont de faptele oamenilor, pentru că El este iubire și nu-Și poate 
permite să pedepsească vreodată pe cineva. 

 Cei care se încadrează la prima extremă sunt sub influența Celui Rău, care a urmărit 
întotdeauna să creeze o imagine dezgustătoare și înfricoșătoare despre Dumnezeu, așa 
cum se exprimă mult mai bine serva Domnului:                                                                                                     
 
„Dumnezeu a legat inimile noastre de El prin nenumărate mărturii în cer și pe pământ.  
Prin lucrurile naturii și prin cele mai profunde și mai gingașe relații pământești pe care 
inimile omenești le pot cunoaște, El a căutat să ni Se descopere.  Totuși, acestea 
reprezintă iubirea Sa doar într-un mod imperfect.  Cu toate că au fost date toate aceste 
dovezi, vrăjmașul binelui a orbit mințile oamenilor, astfel încât ei au privit la Dumnezeu 
cu frică; ei și L-au închipuit ca sever și neiertător.  Satana i-a determinat pe oameni să   
și-L imagineze pe Dumnezeu ca pe o ființă al cărei atribut principal este dreptatea rigidă 
– cineva care este un judecător sever, un creditor aspru, riguros.  El L-a descris pe 
Creator ca pe o ființă care urmărește cu ochi gelos ca să observe abaterile și greșelile 
oamenilor, astfel încât să-i poată lovi cu judecăți.  Tocmai pentru a îndepărta această 
umbră neagră, descoperind lumii iubirea infinită a lui Dumnezeu, a venit Isus ca să 
trăiască printre oameni.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, paginile 10-11)  
 

 La a doua extremă sunt iubitorii păcatului, care, sub influența subtilă a vrăjmașului, 
consideră că Dumnezeu este ca unul dintre ei, un bunic tolerant și nepăsător, care 
acceptă orice și care niciodată nu va pronunța vreo judecată asupra cuiva.  Aceștia ar 
face bine să țină cont de următoarea mărturie inspirată:                                                                                                                              
 
„Lucrarea fiecărui om trece prin fața lui Dumnezeu și este înregistrată drept credincioșie 
sau necredincioșie.  În dreptul fiecărui nume în cărțile din cer sunt trecute cu teribilă 
exactitate fiecare cuvânt rău, fiecare act egoist, fiecare datorie neîmplinită și fiecare 
păcat secret, cu orice prefăcătorie vicleană.  Avertismente cerești sau mustrări neglijate, 
momente irosite, ocazii nefolosite, influența exercitată spre bine sau spre rău, cu 
urmările ei vaste, toate sunt notate de îngerul raportor.”  (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, pagina 482) 
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 Apostolul Pavel a fost conștient și ne-a făcut conștienți de universalitatea judecății, când 
a scris: „Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, 
pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când 
trăia în trup” (2 Cor 5,10).  De asemenea: „Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău?  Sau 
pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău?  Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de 
judecată al lui Hristos” (Rom 14,10).   

(09) Cartea vieții 

 Există o serie de texte în Sfânta Scriptură care se referă la cartea vieții, fie că e numită 
direct sau doar se face aluzie la ea, și anume: Exodul 32,32.33; Psalmul 69,28; Daniel 
12,1; Luca 10,20; Filipeni 4,3; Apocalipsa 3,5; 13,8; 17,8; 20,12; 20,15; 21,27.  Dintre 
toate aceste unsprezece texte care se referă la cartea vieții, șase, adică peste jumătate, 
se găsesc în ultima carte a Bibliei.  Se cuvine să le avem acum în fața ochilor pe toate 
șase:                                                                                                                                                            
 
- Capitolul 3,5: „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe.  Nu-i voi șterge 
nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și 
înaintea îngerilor Lui.”                                                                                                                                                 
 
- 13,8: „Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost 
scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului, care a fost junghiat.”                                
 
- 17,8: „Fiara, pe care ai văzut-o, era și nu mai este.  Ea are să se ridice din adânc și are 
să se ducă la pierzare.  Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la 
întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și 
va veni.”                                                                                                                                                                   
 
- 20,12: „Și i-am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de 
domnie.  Niște cărți au fost deschise.  Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea 
vieții.  Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile 
acelea.”                          
 
- 20,15: „Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc.”                                  
 
- 21,27: „Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în 
minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții Mielului.”   
 

 Ce este cartea vieții, propriu-zis?  Este un catalog în care Dumnezeu scrie nume.  Din 
punctul de vedere al cărții vieții, oamenii se împart în trei categorii:                                                          
 
(03) Cei ale căror nume nu au fost niciodată scrise în cartea vieții (vezi Apocalipsa 13,8 și 

17,8).                                                                                                                                                                 
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(02) Cei ale căror nume au fost scrise în cartea vieții, dar au fost șterse (vezi Exodul 
32,32.33; Psalmul 69,28).                                                                                                                                
 
(03) Cei ale căror nume au fost scrise în cartea vieții și rămân acolo (Apocalipsa 3,5). 
 

 În Evrei 12,23, se vorbește „de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri”.  Isus 
i-a sfătuit pe cei șaptezeci de ucenici: „. . . bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în 
ceruri” (Luca 10,20).  În ceruri, adică în cartea vieții, se scriu numele celor întâi născuți 
sau născuți din nou, numele ucenicilor lui Isus.  Cum nașterea din nou se face „din apă și 
din Duh” (Ioan 3,5), botezul este momentul când un nume este scris în cer.  Nu știm cum 
procedează Dumnezeu cu cei care au parte de viața veșnică fără să fi avut vreodată 
ocazie să fie botezați, dar El este Judecătorul și El decide în oricare caz.   
 

 Spiritul Profetic face următoarea precizare cu privire la momentul înscrierii unui nume în 
cartea vieții: „Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, puteri infinite și atotștiutoare, îi primesc pe aceia 
care intră cu adevărat în relație de legământ cu Dumnezeu.  Ei sunt prezenți la fiecare 
botez, ca să-i primească pe candidații care au renunțat la lume și L-au primit pe Hristos 
în templul sufletului.  Acești candidați au intrat în familia lui Dumnezeu și numele lor 
sunt înscrise în cartea vieții Mielului.”  (Manuscrisul 27½ din 1900, publicat în Seventh-
day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 
6, pagina 1075) 
 

 De altfel, așa cum a declarat apostolul Pavel, „cunoaștem în parte și proorocim în parte” 
(1 Cor 13,9).  Și în privința aceasta, cunoștințele noastre sunt limitate, pentru că iată ce 
zice Spiritul Profetic: „El (Hristos) a acceptat darurile copiilor și i-a binecuvântat pe 
dătători, înscriind numele lor în cartea vieții” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 564).  Numele unor copii înscrise în cartea vieții!  
 

 Am zis că unele nume nu au fost niciodată scrise în cartea vieții și am menționat două 
texte care spun lucrul acesta.  Aceștia nu au făcut niciodată un legământ cu Dumnezeu și 
sunt pierduți.  Dar la fel se întâmplă cu aceia ale căror nume au fost scrise în cartea 
vieții, dar au fost șterse de acolo.  Judecata casei lui Dumnezeu (vezi 1 Petru 4,17), adică 
a celor scriși în cartea vieții, este judecata de cercetare, care se desfășoară de la 22 
octombrie 1844 până la încheierea harului.   
 

 Inspirația profetică face această precizare: „Când devenim copii ai lui Dumnezeu, 
numele noastre sunt scrise în cartea vieții Mielului și rămân acolo până la timpul 
judecății de cercetare.  Atunci, numele fiecărui individ va fi strigat și raportul său 
examinat de Acela care declară, ‚Știu faptele tale.’  Dacă, în acea zi, va ieși în evidență că 
nu ne-am pocăit pe deplin de toate faptele noastre rele, numele noastre vor fi șterse din 
cartea vieții și păcatele noastre vor sta împotriva noastră.”  (Signs of the Times/Semnele 
timpului din 6 august 1885, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 987)      
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 Să luăm aminte la această interesantă mărturie: „Domnul dorește ca noi să apreciem 
marele plan de mântuire, să înțelegem înaltul nostru privilegiu de copii ai lui Dumnezeu 
și să umblăm înaintea Lui în ascultare, cu mulțumiri cordiale.  El dorește ca noi să-I slujim 
printr-o viață nouă, cu bucurie, în fiecare zi.  El tânjește să vadă recunoștință țâșnind în 
inimile noastre pentru că numele noastre sunt scrise în cartea vieții Mielului, pentru că 
putem arunca toate grijile noastre asupra Aceluia care Se îngrijește de noi.”  (Christ’s 
Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 299).  Ați reținut?  Faptul că 
numele noastre sunt scrise în cartea vieții este un privilegiu, un har, nu este un drept 
sau o cucerire bazată pe merite personale.   
 

 Frați, surori și prieteni, să ne bucurăm că numele noastre sunt scrise în ceruri, în cartea 
vieții, dacă am făcut legământul cu Dumnezeu prin botez.  Dacă nu, să facem imediat 
experiența aceasta a împăcării cu Dumnezeu, pentru ca numele noastre să fie scrise 
acolo.  Și fie ca numele noastre ale tuturora să fie păstrate în cartea vieții pentru 
veșnicie!  Amin!   
 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 162: „Ador puterea salvatoare” 

Cântarea de închidere, 210: „Eu sunt înscris în Cartea vieții”  
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MARI PROFEȚII APOCALIPTICE 

 Împărțirea Bibliei în capitole și versete este de folos pentru orientare, însă a fost făcută 
de oameni, de aceea nu poate fi perfectă.  Geneza 1 nu ar trebui să se termine cu 
versetul 31, ci ar trebui să includă și primele 3 versete din capitolul 2, care ar deveni 
astfel versetele 32, 33 și 34 ale primului capitol.  Iar capitolul 2 ar trebui să înceapă cu 
versetul 4.  De ce așa?  Pentru că întreaga săptămână trebuia să apară în capitolul 1, 
inclusiv ziua a șaptea, care a fost plasată în capitolul următor. 
 

 Pasajele Scripturilor nu sunt întotdeauna în ordine cronologică și nici mereu complete în 
același capitol.  Iată două exemple din ultima carte a Bibliei, pe care o numim 
Apocalipsa:                                                       

- Capitolul 12,7-9 vorbește despre războiul din cer, dar în versete precedente, anume   
1-5, avem scena nașterii Mântuitorului, care a avut loc mult mai târziu.                                        

- Capitolul 21,1-3 descrie coborârea cetății sfinte pe pământ, dar ea apăruse deja în 
capitolul 20,9, fiind înconjurată de nelegiuiții înviați, conduși de Satana.     

 Aici nu sunt greșeli sau scăpări, ci procedee literare bine gândite, adică punerea în față a 
ceea ce este proeminent, a ceea ce scriitorul vrea să scoată în evidență.  În primul caz, 
un balaur așteaptă nașterea unui Prunc și este gata să-L înghită.  Balaur?  Care?  De 
unde a apărut?  Răbdare, acum ni se arată originea lui.  În cel de al doilea, cetatea sfântă 
este asediată.  Cetatea sfântă?  Care cetate și cum a ajuns aici?  Așteptați și veți afla 
răspunsul în capitolul următor.     
 

 Multe credințe religioase concep istoria ca având o mișcare circulară, repetându-se 
iarăși și iarăși.  Biblia prezintă timpul ca desfășurându-se liniar, mișcându-se într-o 
anumită direcție, de la un început distinct către un sfârșit distinct.   
 

 Hristos este Profetul absolut.  Nu numai că El a vorbit prin toți profeții, inspirându-i prin 
Duhul Său, dar El Însuși a schițat succint dezvoltări istorice de importanță indiscutabilă.  
Astfel, numai în capitolul 24 din Evanghelia după Matei, avem trei preziceri cruciale:                                                                    

(01) despre distrugerea Ierusalimului;                                                                                                                   
(02) despre marea strâmtorare scurtată în interesul celor aleși;                                                      
(03) despre revenirea Sa glorioasă. 

 Sunt oare profețiile biblice perfecte?  Sunt, fără cea mai mică îndoială.  Dar este 
înțelegerea noastră cu privire la profeții perfectă?  Da și nu.  Da, pentru că interpretarea 
profețiilor fundamentale a trecut cu bine proba timpului – acestea au fost înțelese în 
mod treptat de către reformatori, preluate de milleriți, încorporate și mai bine înțelese 
în adventism.  Nu, pentru că înțelegerea unora dintre ele a necesitat unele corectări și 
îmbunătățiri prin trecerea timpului și desfășurarea evenimentelor.  Așa a fost cazul cu 
profeția despre Armaghedon din Apocalipsa 16,14.16.  Dar în profețiile care au devenit 
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stâlpi ai credinței advente nu este necesară nicio îmbunătățire, și nicio revizuire nu este 
binevenită.  Să mergem împreună cu biserica.   
 

 Prezicerile profetice au devenit fapte istorice, atât acelea care acoperă perioade 
îndelungate de timp, cât și cele cu împlinire imediată.  Exemple pentru acestea din urmă 
ar fi visele lui faraon explicate de Iosif (vezi Geneza 41,15-36 și împlinirea în capitolele 
următoare) sau profețiile lui Agab cu privire la foamete (vezi Fapte 11,27.28) și la 
arestarea lui Pavel (vezi Fapte 21,10.11, cu împlinire în restul capitolului).  Astfel, 
prezicerile au devenit realități istorice, de aceea metoda istorică de explicare a 
profețiilor este singura corectă, așa cum arată și Spiritul Profetic: „Istoria pe care marele 
EU SUNT a însemnat-o în cuvântul Său, unind verigă după verigă în lanțul profetic, de la 
veșnicia din trecut până la veșnicia din viitor, ne spune unde ne aflăm astăzi în scurgerea 
veacurilor și ce poate fi așteptat în timpul ce vine.  Tot ce a prezis profeția că va avea 
loc, până în timpul prezent, s-a găsit în paginile istoriei, și noi putem fi siguri că tot ce 
urmează încă să vină va fi împlinit în ordinea ei.”  (Education/Educație, pagina 178)   
 

 Unele evenimente istorice au fost produse de Dumnezeu, dorite de El sau aprobate de 
El.  Altele au fost doar îngăduite de El sau au fost consecințe inevitabile ale neascultării 
oamenilor, prezise de Dumnezeu.   
 

 Nu toate împărățiile, republicile, țările, popoarele, evenimentele sau persoanele au fost 
prefigurate în profețiile biblice în mod explicit, de exemplu: Primul și Cel de al Doilea 
Război Mondial, despărțirea Republicii Muntenegru de Serbia, apariția lui Marx, Stalin, 
Osama bin Laden.  Profețiile au vizat unele dezvoltări istorice care în mod special au 
afectat lucrarea lui Dumnezeu și biserica Sa.   
 

 O profeție este cel mai bine înțeleasă după ce s-a împlinit.  Aceasta nu este o șiretenie, 
pentru că, privind înapoi după împlinire, vedem cât de înțelept a fost Dumnezeu, 
cunoscând faptele înainte de a avea loc.  Isus le-a zis iudeilor: „Stricați templul acesta și 
în trei zile îl voi ridica” (Ioan 2,19).  Evanghelistul explică mai departe: „Dar El le vorbea 
despre templul trupului Său.  Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii Lui și-au 
adus aminte că le spusese vorbele acestea; și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le 
spusese Isus” (versetele 21 și 22).  În legătură cu intrarea lui Isus în Ierusalim, se spune 
așa: „Ucenicii Lui n-au înțeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a fost proslăvit 
Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu 
privire la El” (12,16).   
 

 Trebuie să fim foarte prudenți cu privire la profețiile care nu s-au împlinit încă.  Tatăl 
meu a fost pastor și destul de bun cunoscător al Bibliei și al Spiritului Profetic.  Când însă 
a fost ales John Kennedy președinte al Statelor Unite în noiembrie 1960, tatăl meu a zis 
către mine: „Acesta este primul președinte al Americii care este de religie catolică.  El va 
lua legătura cu Roma și lucrurile vor evolua spre legea duminicală.”  Nu a fost așa.  
Kennedy a promis public că nu va primi ordine de la Vatican, iar după mai puțin de 3 ani 
de președinție a fost asasinat.   
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 S-au făcut multe profeții pripite în legătură cu anul 1964, cu anul 2000, cu anul 2012 și 
alte preziceri eronate.  Toate s-au dovedit false.  E bine să nu facem niciun fel de 
profeții.  Să rămânem la cele din Biblie, să le studiem bine pe cele împlinite, să așteptăm 
cu răbdare împlinirea celor rămase.  Ultimul an profetic a fost 1844.  De atunci, lucrarea 
adventă s-a format și înaintează.  Când această lucrare se va încheia, atunci va veni 
sfârșitul, adică arătarea în slavă a Domnului Isus Hristos (vezi Matei 24,14).   
 

 Să luăm acum aminte la cinci elemente foarte importante care apar în profețiile biblice:                               

(01) Persoana Domnului Isus Hristos – El este centrul întregului discurs profetic.  Iată-L 
prezent în cele două „Apocalipse” – cea din Vechiul Testament, care este cartea 
profetului Daniel, și cea din Noul Testament, cartea de la sfârșitul Bibliei:                                                                                                                                                                                       

- În Daniel 7,13.14, El vine la Cel Îmbătrânit de zile ca un Fiu al omului.                                                                                     

- În Daniel 9,24-27, este descrisă prima Sa venire.                                                                                         

- În Apocalipsa 1,1 se spune, chiar de la începutul cărții, că este „descoperirea lui Isus 
Hristos”.                                                                                                                                                                 

- Tot în capitolul 1, este menționată venirea Lui pe nori (în versetul 7), iar mai târziu Isus 
i Se arată lui Ioan într-o viziune, având șapte stele în mâna dreaptă și aflându-Se în 
mijlocul a șapte sfeșnice de aur.                                                             

- În capitolele 2 și 3, El vorbește către cele șapte biserici.                                                         

- În capitolul 5, El este prezentat ca Miel junghiat, adorat de îngeri și de alte ființe din 
ceruri și de pretutindeni.                                                                                                                                                         

- În capitolele 6,1-17 și 8,1, se arată că Mielul rupe cele șapte peceți.                                                                            

- În capitolul 7, versetul 10, Mielul este adorat împreună cu Tatăl pentru lucrarea 
mântuirii, iar în versetul 17, se spune că Mielul „va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele 
apelor vieții”.                                                                                                 

- În capitolul 10, El apare cu un picior pe uscat și cu unul pe mare și jură că nu va mai fi 
timp.                                                                                                                                                                   

- În capitolul 12, este arată nașterea Lui și înălțarea Lui la cer.                                                                                           

- În capitolul 13, se vorbește despre cartea vieții Mielului, junghiat de la întemeierea 
lumii (vezi versetul 8).                                                                                                                                                                       

- În capitolul 14, este prezentat ca un Miel urmat de cei 144.000 și este descrisă 
revenirea Sa în slavă.                                                                                                                                                          

- În capitolul 15, este menționată „cântarea Mielului” (versetul 3).                                                                                    
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- În capitolul 16, El zice: „Iată, Eu vin ca un hoț.  Ferice de cel ce veghează și își păzește 
hainele” (versetul 15).                                                                                                                                        

- În capitolul 17, El este numit „Domnul domnilor și Împăratul împăraților” (versetul14) 
și apare ca biruitor în războiul pe care I-l fac puterile lumii neconvertite.                                                                                          

- În capitolul 19, este descrisă nunta Mielului (vezi versetele 6-9) și venirea Sa ca 
Împărat călare pe un cal alb, ca să-i nimicească pe adversarii Săi (în versetele 11-16).                                                                                                                

- În capitolul 20, se vorbește despre împărăția de 1.000 de ani a lui Hristos (vezi 
versetele 4 și 6).                                           

- Capitolul 21 o descrie pe mireasa Mielului, sfânta cetate (vezi versetele 9-27), iar El 
apare ca ținând loc de templu (în versetul 22) și fiind făclia cetății (în versetul 23).                                                                            

- Capitolul 22 este plin de referiri la Hristos: din scaunul de domnie al Mielului iese un 
râu cu apa vieții (versetul 1) și numele Lui va fi pe frunțile mântuiților (versetul 4).  El Se 
recomandă așa: „Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și 
Sfârșitul” (versetul 13).  De asemenea: „Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul Meu să vă 
adeverească aceste lucruri pentru biserici” (versetul 16).  El promite de trei ori: „Eu vin 
curând” (versetele 7,12 și 20), iar credincioșii răspund: „Amin, vino, Doamne Isuse!”  
(Versetul 20).  Cartea se încheie cu urarea: „Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu 
toți!  Amin!”  (Versetul 21)                                  

(02) Evanghelia veșnică, adică „vestea bună” a unui Mântuitor (Luca 2,10) și „puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuire” (Rom 1,16), este vestită pe plan global.  A fost o 
evanghelizare mondială în secolul 1 (vezi Coloseni 1,6.23), urmează o altă evaghelizare 
mondială în zilele din urmă, când evanghelia cea veșnică este vestită de trei îngeri care 
zboară în întreaga lume (vezi Apocalipsa 14,6-12).                                                                                                                                                

(03) Sanctuarul, călcat în picioare de cornul cel mic (vezi Daniel 8,11.13), este restaurat, 
curățit, are loc judecata (vezi Daniel 8,13.14; Leviticul 16,1-34); Evrei 9,22-26); 
Apocalipsa 14,6.7).  Sanctuarul din cer este văzut de Ioan (în Apocalipsa 11,19 și 15,5-8) 
și de Hiram Edson în 1844.                                                                                                                                                                             

(04) Biserica, despre care se vorbește în Apocalipsa 12,6.13-16, este prigonită de balaur, 
rămășița ei fiind amintită în versetul 17.                                                                                            

(05) Restaurarea tuturor lucrurilor este descrisă în Apocalipsa, capitolele 21 și 22.   

 Termenii profetici și simbolurile profetice nu trebuie să fie niciodată interpretate în mod 
arbitrar, ci cheile lor trebuie să fie găsite în Biblie; ele trebuie să aibă o legătură naturală, 
logică cu aceste chei.  Iată astfel de elemente:                                                                                                                        

- Părțile chipului din Daniel 2, care reprezintă patru împărății mondiale, încep cu 
Babilonul, de aceea este ușor de distins celelalte trei (vezi versetele 36-40).                                                                                                                                                                
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- Fiarele din Daniel 7, care reprezintă aceleași puteri sau împărății, primesc o descriere 
mai detaliată (vezi versetele 17 și 23).                                                                                     

- Apele, care sunt națiuni (conform cu Apocalipsa 17,15), nu sunt simbolice în capitolul 
16,3.4, unde sunt transformate în sânge la plăgile a doua și a treia.                                                                                                                       

- Pământul, care reprezintă un teritoriu nepopulat sau foarte puțin populat, este în 
contrast cu apele (vezi capitolul 13,11).                                                                                                                                                                            

- Coada, „proorocul care îi învață pe oameni minciuni” (Isa 9,15), se aplică la trâmbițele 
a cincea și a șasea (vezi Apocalipsa 9,10.19).     

 Astfel, explicarea profețiilor de importanță mondială trebuie să înceapă cu studierea 
chipului visat de Nebucadnețar și explicat de profet în Daniel 2.  Acolo întâlnim patru 
părți ale unui chip omenesc uriaș, reprezentând patru împărății, a patra fiind fărâmițată 
în zece regate.  Aceste împărății sunt reluate în Daniel 7 sub forma unor fiare, 
adăugându-se la fiara a patra, adică la imperiul roman, ridicarea unei puteri politico-
religioase numită cornul cel mic, care apare din nou în capitolul următor.  Această 
putere revine în Apocalipsa, capitolele 13,17 și 18, ca o fiară care iese din mare, ca o 
femeie șezând pe o fiară, ca o cetate mare judecată de Dumnezeu și arsă de tot în foc.  
După cum se vede, forma de compoziție a unor profeții este repetare și extindere.  Dacă 
însă nu se pornește de la Daniel 2, se ajunge la interpretări fanteziste.   
 

 Observăm astfel unele paralelisme în profeții.  Așa cum am arătat, cornul cel mic din 
Daniel 7 și 8 apare din nou în Apocalipsa 13 ca o fiară care se ridică din mare.  Că este 
vorba despre aceeași putere se poate observa cel puțin din următoarele caracteristici:                                                 

- rostește cuvinte de hulă împotriva Celui Preaînalt (Dan 7,25; Apoc 13,6);                                                       

- face război împotriva sfinților Celui Preaînalt (Dan 7,21; Apoc 13,7);                                                   

- timpul de dominație este absolut același: o vreme, două vremi și o jumătate de vreme 
(3,5 x 360 = 1.260, Dan 7,25) sau patruzeci și două de luni (42 x 30 = 1.260 de ani, Apoc 
13,5), timp în care i se dă putere să lucreze.     

 Pentru calcularea perioadelor profetice trebuie pornit de la textele din Numeri 14,34 și 
Ezechiel 4,6, unde o zi este echivalată cu un an.  Dacă formula aceasta se aplică la aceste 
perioade profetice, calculul este ușor de făcut și se verifică perfect.  Cele mai clare 
aplicații de felul acesta sunt:                                                   

- Profeția celor 70 de săptămâni sau 490 de ani din Daniel 9,24-27, corelată cu Daniel 
8,14; ea duce la botezul Domnului Isus în toamna anului 27, la răstignirea Sa în 
primăvara anului 31, și la încetarea statutului de neam ales pentru poporul iudeu în 
toamna anului 34.  Este vorba despre ultima săptămână, a șaptezecea, răstignirea 
Mântuitorului având loc chiar în mijlocul ei.                                                                                                                                                             
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- Profeția celor 42 de luni, sau o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, sau 1.260 de 
ani, care au început în anul 538 și s-au încheiat în 1798.    

 Pentru descifrarea numărului 666 din Apocalipsa 13,18, trebuie urmărite toate 
referințele biblice despre această fiară și calculate valorile numerice ale literelor din 
numele pe care ea și le pune în mod ostentativ.  Orice altă încercare, ruptă de contextul 
profetic biblic, este o pură fantezie și este periculoasă.        
 

 Cercetarea profețiilor nu este un simplu joc mintal, ci o necesitate vitală.  Dumnezeu nu 
a pus în Biblie profețiile ca să fie ignorate.  Iată două texte care trebuie să-l convingă pe 
orice om sincer de importanța studierii profețiilor:                                                                                                                             

- 2 Petru 1,19: „Și avem cuvântul proorociei, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați 
aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și 
va răsări Luceafărul de dimineață în inimile voastre.”  Apostolul susține că profeția este 
mai sigură decât organele de simț, decât ce a văzut și a auzit el pe Muntele Schimbării la 
Față.  De asemenea, el zice că este bine să luăm aminte la cuvântul profetic.                                         

- Luca 24,25.26: „Atunci, Isus le-a zis: ‚O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este 
vorba să credeți tot ce au spus proorocii!  Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și 
să intre în slava Sa?’”  Isus i-a mustrat pe oameni pentru că nu credeau tot ce au spus 
profeții, însă, ca să creadă, ei trebuie să cunoască profețiile respective, iar ca să le 
cunoască, trebuie să le studieze.  El Însuși a făcut în continuare apel la profețiile 
Vechiului Testament, pentru a dovedi necesitatea ca El să sufere și să învieze din morți. 

 Zicem adesea că pe oamenii care nu cred în existența lui Dumnezeu nu-i putem 
convinge de acest adevăr cu Biblia, care pentru ei nu are nicio importanță.  Așa este, de 
aceea am fost contrariat când, vizionând înregistrarea unei dezbateri publice între un 
credincios și un evoluționist ateu, am constatat că cel dintâi făcea dese referiri la Biblie: 
„Există o carte, care explică aceste lucruri!”  Cum să-i aduci ateului un astfel de 
argument?  Pentru el nu are nicio valoare.  Acolo lucrează alte procedee: evidențierea 
unor lacune, contradicții și falsificări din teoria evoluționistă, prezentarea de fapte din 
natură care demonstrează că este imposibilă existența lumii, în toată complexitatea și 
frumusețea ei, fără o gândire nemărginită care să o fi proiectat și executat.  
 

 Și, totuși, Biblia nu poate fi exclusă dintr-o astfel de demonstrație.  Și ateilor li se poate 
vorbi despre Biblie, dar nu citând din ea așa cum facem când vorbim cu credincioșii.  
Putem arăta istoria apariției Sfintei Scripturi, armonia ei internă, în ciuda faptului că a 
fost scrisă de mulți scriitori, de-a lungul unei îndelungate perioade de timp, rezistența ei 
incredibilă în ciuda luptelor neîncetate pentru nimicirea ei și altele. 
 

 Printre aceste fapte uimitoare, care ridică Biblia mai presus de tot ce au putut gândi sau 
scrie oamenii, este cuvântul profetic.  Dacă arătăm profețiile fundamentale, cu 
perioadele de timp implicate, și oferim dovezile istorice ale împlinirii acestor profeții, 
orice om bine intenționat și cinstit va trebui să cedeze.  Da, profeția este osatura Bibliei.  
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Dacă s-ar scoate tot calciul din oase, cred că acestea s-ar sfărâma complet.  Eliminați 
profețiile din Biblie și ați adus-o la nivelul oricărei alte cărți.  Sau poate că nu, pentru că 
rămân celelalte argumente, pomenite până aici, dar se pierde foarte mult din valoarea și 
puterea ei, așa cum Samson, odată pierzând semnul legământului prin tunderea părului, 
a fost slăbit și a ajuns, cel puțin pentru o vreme, ca oricare alt om. 
 

 Nu numai că Biblia se dovedește pe ea însăși și rămâne extraordinară datorită 
cuvântului profetic, dar tot ce credem noi despre Divinitate și veșnicie stă în picioare 
prin prezența și lucrarea ei.  Dacă vă clătinați vreodată în credință, trecându-vă prin 
suflet adieri de îndoială cu privire la existența lui Dumnezeu, gândiți-vă imediat la 
cuvântul profetic și vă veți regăsi echilibrul.  Nu poate fi altfel.  Absolut deloc. 
 

 Multe religii ale lumii, dacă nu toate, au cărți pe care le consideră sacre, dar niciuna nu 
are material profetic cu perioade și date încifrate, care să se dovedească veritabile în 
fața istoriei.  Biblia este unică și rămâne unică.  Omul nu poate să cunoască viitorul nici 
măcar când se află imediat în fața lui: nu poate ști dinainte rezultatul întrecerilor 
sportive, al cursului valutelor sau al evoluției evenimentelor.  Se pot face estimări, ca la 
starea vremii, înmulțirea populației sau tendința fenomenelor economice, dar adesea 
acestea greșesc, iar estimările nu se pot face într-un gol, ci au nevoie de niște date pe 
care să se bazeze. 
 

 Dacă omul nu poate prezice ce se va întâmpla în secunda următoare, nu este oare 
uimitor faptul că în profeție s-au făcut preziceri cu zile, luni, ani și secole, înainte ca 
evenimentele respective să se producă?  Ba da, pentru că acolo a fost la lucru mintea lui 
Dumnezeu.  Dar cum poate El să vadă înainte în timp?  Pentru că la El nu există timp, nu 
există trecut, prezent și viitor, ci un prezent etern.  El este atotvăzător, atotștiutor, 
atotputernic, atotprezent.   
 

 Compunerea profețiilor a fost opera Duhului Sfânt, așa cum ni se spune clar: „Căci nicio 
proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați 
de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21).  Dar și descifrarea lor o face tot Duhul Sfânt, aceeași minte 
divină care le-a adus la existență.  Doi profeți au afirmat lucrul acesta și anume:                         
 
(01) Iosif: „Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu” (Gen 40,8), a zis el către paharnicul și 
pitarul lui faraon, închiși în aceeași temniță unde se afla și el.  Când faraon a zis către el: 
„Am visat un vis.  Nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis, îndată 
după ce l-ai auzit” (41,15), Iosif a răspuns, smerit și înțelept: „Nu eu!  Dumnezeu este 
Acela care va da un răspuns prielnic lui faraon” (versetul 16).  Ceea ce însemna: 
Dumnezeu a dat visul și El îl va tălmăci.                                                                                                       
 
(02) Daniel.  Arioc a zis către împăratul Nebucadnețar: „Am găsit între prinșii de război ai 
lui Iuda un om, care va da împăratului tâlcuirea!”  (Dan 2,25).  Când a fost dus în fața 
împăratului, acesta l-a întrebat: „Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și 
tâlcuirea lui?”  (Versetul 26).  Răspunsul smerit și înțelept al lui Daniel a fost: „Ce cere 
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împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în 
stare s-o descopere împăratului.  Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele 
și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe 
urmă. . . .  Însă, dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o 
înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului 
tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi” (versetele 27.28.30).  
 

 A zis apostolul Petru: „Fiindcă, mai întâi de toate, să știți că nicio proorocie din Scriptură 
nu se tâlcuiește singură” (2 Pet 1,20).  Nicio proorocie nu se tâlcuiește singură: atunci 
cum?  Iată un răspuns inspirat: „Adevărurile care urmează să constituie marele întreg 
trebuie să fie cercetate și acumulate, ‚puțin aici, puțin acolo’ (Isa 28,10).  Când sunt 
cercetate astfel și puse laolaltă, ele vor fi găsite ca potrivindu-se perfect unul cu altul.  
Fiecare evanghelie este un supliment pentru celelalte, fiecare profeție o explicație a 
alteia, fiecare adevăr o dezvoltare unui alt adevăr.”  (Education/Educație, paginile 123-
124)   
 

 Cunoașterea materialului profetic este o binecuvântare, dar implică și răspundere, așa 
cum a zis Mântuitorul: „Cui i s-a dat mult, i se va cere mult și cui i s-a încredințat mult, i 
se va cere mai mult” (Luca 12,48).  Ascultați această mărturie semnificativă: „Pe măsură 
ce am urmărit lanțul profeției, adevăr descoperit pentru timpul nostru a fost văzut și 
explicat în mod clar.  Noi suntem răspunzători pentru privilegiile de care ne bucurăm și 
pentru lumina care strălucește pe cărarea noastră” (Testimonies for the Church/Mărturii 
pentru comunitate, volumul 2, pagina 692).    
 

 Mai mult în legătură cu această răspundere înfricoșată de a asculta de îndrumarea 
cuvântului profetic: „Trebuie să umblăm în lumina care strălucește asupra noastră, altfel 
acea lumină va deveni întuneric.  Dumnezeu ne cere să manifestăm față de lume, în 
caracterul și lucrările noastre, acea măsură a spiritului de armonie și unitate care este în 
concordanță cu adevărurile sacre pe care le mărturisim și cu spiritul acelor profeții care 
se împlinesc în aceste zile din urmă.  Adevărul care a atins înțelegerea noastră și lumina 
care a strălucit asupra sufletului ne va judeca și ne va osândi, dacă întoarcem spatele și 
refuzăm să fim conduși de ele.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 1, paginile 262-263)    
 

 Pentru privilegiile acestea trebuie să-I mulțumim din toată inima slăvitului nostru Tată 
ceresc.  Dat fiind faptul că ele implică o răspundere serioasă, să veghem în permanență 
și să-I cerem ajutor pentru credincioșie deplină!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 398: „O, ce nespusă fericire!”  

Cântarea de închidere, 422: „Venim din Cuvântul de Domnul rostit”  
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EFES ȘI LAODICEA 

 Apostolul Ioan L-a întâlnit pe Domnul Isus Hristos într-o viziune pe insula greacă Patmos, 
unde era exilat și deținut „din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui 
Isus Hristos” (Apoc 1,9).  Era ziua sfântă a Domnului când Duhul lui Dumnezeu l-a luat în 
stăpânire și l-a făcut să audă „un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe” (versetul 10).  
Glasul acela, încă neidentificat de Ioan, i s-a adresat cu porunca de a scrie ce vede către 
șapte biserici din Asia Mică și anume: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și 
Laodicea.  Nu erau singurele biserici din Asia Mică, dar au fost numite acestea șapte.  
După ce i s-a trasat sarcina aceasta, Ioan a dorit să vadă cine îi vorbește, și atunci s-a 
întors și L-a văzut pe Mântuitorul apărut în slavă.  El a făcut mai departe descrierea 
corpului și a îmbrăcăminții Mântuitorului, arătând și alte lucruri văzute în viziune, apoi a 
zis: „Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort” (versetul 17). 
 

 Duse erau zilele în care Ioan se pleca pe pieptul lui Isus când ședeau la o masă.  Maestrul 
era acum proslăvit și înfățișarea Lui l-a copleșit pe ucenic.  Dar Domnul l-a întărit și a 
vorbit cu el mai departe, dându-i detalii despre ce trebuia să scrie către fiecare dintre 
cele șapte biserici.  Aceste mesaje umplu capitolele 2 și 3 din Apocalipsa.   
 

 Am zis că acestea nu erau singurele biserici din Asia Mică.  Două altele sunt menționate 
în Noul Testament și anume: Colose (Col 1,2) și Ierapole (4,13).  Dar Ioan nu a primit 
poruncă să scrie și către aceste biserici, ci numai către cele șapte menționate împreună 
în Apocalipsa 1,11 și individual în capitolul 2, versetele 1, 8, 12 și 18, și în capitolul 3, 
versetele 1, 7 și 14.  De ce această selecție?  Pentru mai multe motive, pe care le-a avut 
Mântuitorul în vedere.  Iată o triplă aplicare a acestei noțiuni de șapte biserici:                                                                                                    

(01) În primul rând, aceste șapte biserici sau comunități creștine locale, care existau în 
Asia Mică în momentul când Ioan primea viziunea.                                                                                                          

(02) În al doilea rând, șapte perioade în istoria creștinismului, de la înălțarea lui Isus la 
cer și până la revenirea Sa în slavă.  Descrierea stării bisericilor locale corespunde foarte 
bine cu aceea a bisericii în acele șapte perioade istorice, pe care le voi menționa în 
continuare.                                                                                                                                                          

(03) În al treilea rând, trăsături caracteristice ale acelor șapte biserici asiatice se pot 
găsi în mod simultan în creștinismul zilelor din urmă și sfaturile către ele sunt încă 
necesare.   

 Iată pe scurte cele șapte perioade din istoria creștinismului, despre care este vorba:                                                                 

(01) Efes, care înseamnă, după unii, „vrednică de dorit”, reprezintă biserica din primul 
secol, mai exact de la înălțarea Domnului Isus Hristos la cer și până la sfârșitul acelui 
secol.                               

(02) Smirna, care, după o explicație, vine de la termenul „muron”, o gumă aromatică, 
deși amară, provenită de la un copac arabic, și este simbolic pentru perioada 
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creștinismului de la anul 100 până în anul 313, când împăratul roman Constantin cel 
Mare, prin Edictul din Milan, a legalizat creștinismul.  Această perioadă, de circa 213 ani, 
a fost timpul prigonirilor sângeroase ale Romei păgâne împotriva urmașilor Domnului 
Isus Hristos.                                                                    

(03) Pergam este un nume de însemnătate nesigură, dar sensurile de „cetățuie” sau 
„acropolis” au fost acceptate și reprezintă istoria bisericii de la 313 până la 538, timp în 
care creștinismul s-a amestecat cu păgânismul și a rezultat Biserica Romano-Catolică.  În 
acest timp, papalitatea și-a consolidat hegemonia religioasă și politică în Europa de 
apus.                                                                                                                                                             

(04) Tiatira, care înseamnă, probabil, „aroma plăcută a muncii”; aceasta a fost biserica 
din timpul întunecat al evului mediu, din anul 538, când papalitatea a fost înscăunată 
prin forță imperială, mai exact prin generalul Belizarius, trimis de împăratul Justinian, și 
până la timpul Reformațiunii, adică secolele 14, 15 și 16, deși anul 1517 este considerat 
anul declanșării procesului Reformațiunii prin acțiunile lui Martin Luther în Germania.                          

05) Sardes are, după unii, sensul de „cântare de bucurie” sau „ceva care rămâne” sau 
„ceva nou”.  Acesta a fost timpul de la startul Reformațiunii, incluzând secolele 
următoare, al 17-lea și al 18-lea, o perioadă de raționalism, care a influențat gândirea 
teologică, conducând la o evlavie lipsită de putere.                                                                                                                                             

(06) Filadelfia se traduce din greacă prin „iubire frățească”; perioada aceasta a acoperit 
ultimele decenii ale secolului al 18-lea și prima jumătate a secolului al 19-lea, o perioadă 
de redeșteptări religioase în creștinism.  În timpul acesta, s-au dezvoltat diferite mișcări 
în protestantism, ale căror obiective erau să facă religia mai plină de viață și mai 
personală.                                                                                                                                                                     

(07) Laodicea înseamnă „judecarea poporului” sau „un popor judecat”.  Despre această 
perioadă, avem următoarea informație simplă și clară: „Solia laodiceană este aplicabilă 
la toți cei ce mărturisesc a fi creștini (vezi Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 6, pagina 77).  Timp de peste un secol, adventiștii de ziua a șaptea 
au recunoscut că solia către laodiceeni are și o aplicare specială la ei înșiși” (Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, 
pagina 761).   

 Cele șapte biserici și soliile către ele, așa cum apar în capitolele 2 și 3 din Apocalipsa, au 
fost studiate foarte bine și s-a scris multe despre ele.  De asemenea, s-au ținut multe 
seminare și predici evanghelistice inspirate din aceste pasaje.  Vom pune însă, în această 
predică, față în față, prima și ultima biserică, adică Efes și Laodicea.  Iată mai întâi o 
comparație între ele:                                                                                                                                               

(01 Sunt singurele care au o înțelegere corectă a tuturor adevărurilor fundamentale pe 
care Dumnezeu le-a comunicat omenirii, fără niciun fel de tradiții omenești și 
superstiții păgâne.                                                                                                                                                               
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(02) Amândouă recunosc și țin Cele Zece Porunci, așa cum i le-a dat Dumnezeu lui 
Moise, scrise de mâna Sa.                                                                                                                                                             

Prima biserică avea această înțelegere clară despre Decalog:                                                          

- „Deci, prin credință, desființăm noi legea?  Nicidecum.  Dimpotrivă, noi întărim legea” 
(Rom 3,31).                                                                                                                                                              

- „Așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună” (7,12).                      

- „Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea 
poruncilor lui Dumnezeu” (1 Cor 7,19).   

- „Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de 
toate” (Iac 2,10).                                                                                                                                                          

În legătură cu ultima biserică, se spune așa:                                                                                                     

- „Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care 
păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos” (Apoc 12,17).                                          

- „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” 
(14,12).                                                                                                                                                              

(03) Amândouă au darul profetic, împreună cu toate celelalte daruri duhovnicești.   

Despre prima biserică, se spune astfel:                                                                                                           

- „În biserica din Antiohia, erau niște prooroci și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, 
Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul” 
(Fapte 13,1).                                                                                                                                                             

- „Iuda și Sila, care și ei erau prooroci, i-au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe 
cuvinte” (15,32).                                                                                                                                                    

- „În vremea aceea, s-au pogorât niște prooroci din Ierusalim la Antiohia.  Unul din ei, 
numit Agab, s-a sculat și a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea.  Și 
a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu” (11,27.28).                                                                         

Despre ultima biserică, Biblia a precizat așa:                                                                                                   

- „Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care 
păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos” (Apoc 12,17).                                                     

Și ce este „mărturia lui Isus Hristos”?  Ni s-a dat această definiție: „Căci mărturia lui Isus 
este duhul proorociei” (19,10).  Apostolul Pavel a scris multe despre darurile 
duhovnicești, iar în textul din 1 Corinteni 1,7 el a afirmat: „. . . așa că nu duceți lipsă de 
niciun fel de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos.”  El le scria 
corintenilor, dar lucrul acesta este cu atât mai valabil despre ultima biserică, aceea care 
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chiar „așteaptă arătarea Domnului nostru Isus Hristos”, numele ei chiar conținând acest 
adevăr crucial.                                                                                                                                                              

(04) Amândouă Îl înalță pe Isus Hristos ca fiind singurul Mântuitor al păcătoșilor.                            

Așa făcea prima biserică:                                                                                                                                   

- „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, 
în care trebuie să fim mântuiți” (Fapte 4,12).                                                                                                                                             

- „Căci n-am vrut să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit” (1 Cor 
2,2).                                                                                                                                                                         

- „În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea 
Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de 
lume” (Gal 6,14).                                                                                                                                                

- „Căci este un singur Dumnezeu și este un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: 
Omul Isus Hristos” (1 Tim 2,5).                                                                                                                                      

- „. . . căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din 
felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump 
al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană” (1 Pet 1,18.19).                                                                                                          

Așa face și ultima biserică:                                                                                                                   

Susținând aceste declarații ferme ale Sfintelor Scripturi și altele ca ele, Biserica 
Adventiștilor de Ziua a Șaptea Îl prezintă lumii pe Hristos ca Mântuitor, ca Mijlocitor și ca 
Mare Preot, în această ultimă ipostază fiind singura confesiune religioasă care Îl prezintă 
astfel.  E și normal, pentru că acești credincioși sunt prezentați în Apocalipsa ca având 
credința lui Isus: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credința lui Isus” (Apoc 14,12).                                                                                                                   

Iată această credință concretizată în formularea dintr-un manual de doctrină adventistă 
de ziua a șaptea: „Dumnezeu- Fiul cel etern S-a întrupat în Isus Hristos.  Prin El au fost 
create toate lucrurile, caracterul lui Dumnezeu este descoperit, mântuirea omenirii este 
efectuată și lumea este judecată.  Dumnezeu cu adevărat pentru veșnicie, El a devenit și 
om cu adevărat, Isus Hristosul.  El a fost conceput prin Duhul Sfânt și născut din fecioara 
Maria.  A trăit și a fost ispitit ca ființă omenească, însă a exemplificat în mod perfect 
neprihănirea și iubirea lui Dumnezeu.  Prin minunile Sale, El a manifestat puterea lui 
Dumnezeu și a fost atestat ca fiind Mesia cel făgăduit de Dumnezeu.  A suferit și a murit 
de bună voie pe cruce pentru păcatele noastre și în locul nostru, a fost înviat din morți și 
S-a înălțat ca să slujească în sanctuarul ceresc în favoarea noastră.  El va veni din nou în 
slavă pentru eliberarea finală a poporului Său și restabilirea tuturor lucrurilor.”  
(Seventh-day Adventists Believe . . ./Adventiștii de ziua a șaptea cred . . .,, pagina 36)   
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(05) Prima și ultima biserică sunt singurele universale, a căror lucrare cuprinde 
întreaga lume.                                                                                                                                                                     

Așa citim despre prima biserică:                                                                                                                    

- „. . . cuvântul adevărului evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, 
unde dă roade și merge crescând, ca și între voi” (Col 1,5.6).                                                                

- „. . . nădejdea evangheliei, pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi 
de sub cer . . .” (versetul 23).                                                                                                                             

Au dus evanghelia în toată lumea, la orice făptură, pentru că așa le-a poruncit Hristos:                     

- „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură” (Marcu 16,15).                

- „Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori 
în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1,8).  

Ultima biserică are aceeași sarcină:                                                                                                                 

- „Trebuie să proorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați” 
(Apoc 10,11).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- „Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veșnică, 
pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei 
limbi și oricărui norod” (14,6).                                                                                                                                                                                                                  

- „Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de 
mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârșitul” (Mat 24,14).   

 Învățătura de credință pornită de la Hristos și propovăduită de apostoli în primul secol, 
prin aceea biserică primară numită Efes în Apocalipsa 2,1-7, a fost păstrată mai departe 
după moartea apostolilor, însă treptat s-au strecurat amăgiri și răstălmăciri.  Așa cum 
prevăzuse apostolul Pavel: „Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi 
răpitori, care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor 
învăța lucruri stricăcioase, ca să-i atragă pe ucenici de partea lor” (Fapte 20,29.30).  Așa 
a avertizat și apostolul Petru: „În norod s-au ridicat și prooroci mincinoși, cum și între voi 
vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare” (2 Pet 2,1).  
 

 „La început, experiența bisericii din Efes a fost caracterizată prin simplitate și pasiune 
neprefăcute.  Era manifestată o iubire însuflețită, fierbinte, sinceră pentru Hristos.  
Credincioșii se bucurau de iubirea lui Dumnezeu, pentru că Hristos era în inimile lor ca o 
prezență permanentă.  Lauda lui Dumnezeu era pe buzele lor și atitudinea lor de 
recunoștință coincidea cu recunoștința familiei cerești.  Lumea a luat cunoștință de 
faptul că ei fuseseră cu Isus.  Oameni păcătoși, pocăiți, iertați, curățiți și sfințiți au fost 
aduși în părtășie cu Dumnezeu prin Fiul Său.  Credincioșii căutau cu seriozitate să 
primească și să asculte orice cuvânt de la Dumnezeu.  Plini de iubire pentru 
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Răscumpărătorul lor, ei urmăreau ca țel suprem câștigarea de suflete pentru El.”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 6, pagina 421) 
 

 „Însă, după un timp, zelul credincioșilor, iubirea lor pentru Dumnezeu și unul pentru 
altul au început să scadă.  Răceala s-a furișat în biserică.  Au apărut divergențe și ochii 
multora s-au întors de la contemplarea lui Isus ca Începătorul și Desăvârșitorul credinței 
lor.  Mulțimile, care ar fi putut fi convinse și convertite printr-o practicare credincioasă a 
adevărului, au fost lăsate neavertizate.  Atunci a fost solia adresată bisericii din Efes de 
către Martorul credincios.  Lipsa lor de interes în salvarea de suflete arăta că ei își 
pierduseră dragostea dintâi, pentru că nimeni nu-L poate iubi pe Dumnezeu din toată 
inima, mintea, sufletul și puterea, fără a-i iubi pe aceia pentru care a murit Hristos.  
Dumnezeu i-a chemat să se pocăiască și să facă faptele dintâi, altfel sfeșnicul va fi mutat 
din locul lui.”  (Ibid., pagina 422)   
 

 În secolele următoare, amestecarea creștinismului cu păgânismul a dat naștere la 
biserica prigonitoare, care a râvnit după putere lumească și a obținut-o, care a adăpat 
întreaga lume cu învățăturile ei false, așa cum se arată adesea în ultima carte a Bibliei, 
de exemplu: „Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu 
aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare.  Ținea în mână un potir de aur, plin de 
spurcăciuni și de necurățiile desfrânării ei” (Apoc 17,4).  Descrierea aceasta este 
repetată și dezvoltată în capitolul următor.  Această depărtare de puritatea evangheliei 
și de adevărul Cuvântului lui Dumnezeu se numește marea apostazie.  Timp de circa un 
mileniu s-a perpetuat această stare de lucruri nenorocită.  Satana a reușit să smulgă 
Biblia din mâinile oamenilor și să se folosească în acest scop de un cler corupt, care a 
prigonit în mod sângeros orice disidență. 
 

 Totuși, Dumnezeu a ridicat oameni chiar din mijlocul Bisericii Romano-Catolice, călugări, 
preoți și teologi, care au denunțat rătăcirile și abuzurile existente și au avut grijă să-i 
întoarcă pe oameni la Cuvântul lui Dumnezeu.  Aceasta a fost Reformațiunea, care a 
durat câteva secole.  Reformatorii nu au avut de gând să părăsească biserica în care se 
născuseră și nici să formeze alte biserici.  Însă, ei ori au fost dați afară, dacă au 
supraviețuit, ori au găsit că este necesar să părăsească societatea acelora care urau 
adevărul și nu se temeau de Dumnezeu.  Așa au apărut, de-a lungul timpului, o mulțime 
de confesiuni protestante.   
 

 Căderea de la credință nu s-a produs deodată și nici revenirea la nivelul pierdut nu putea 
fi bruscă.  Îngerului bisericii din Efes, Isus i-a atras atenția: „Adu-ți dar aminte de unde ai 
căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi” (Apoc 2,5).  Acesta a fost și apelul 
general al Mântuitorului față de creștinătate: amintește-ți de unde ai căzut și întoarce-te 
acolo!   
 

 Problema critică a constat în aceea că, după orice adevăr redescoperit, acceptat, 
practicat și propovăduit, s-a rămas acolo.  O mulțumire de sine a dus la înghețarea 
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bisericii în stadiul acela.  A fost nevoie de o nouă ieșire pentru ca pasul înainte să fie 
posibil.   
 

 „Când au fost pentru prima dată siliți să se separe de Biserica Anglicană, puritanii s-au 
unit printr-un legământ solemn, ca popor liber al Domnului, ‚să umble împreună în toate 
căile Sale făcute cunoscute sau care urma să fie făcute cunoscute lor’ (The Pilgrim 
Fathers/Părinții peregrini, de J. Brown, pagina 74).  Aici era adevăratul spirit de reformă, 
principiul vital al protestantismului.  În acest scop au plecat peregrinii din Olanda pentru 
a găsi un cămin în Lumea Nouă.  John Robinson, pastorul lor, care a fost împiedicat în 
mod providențial să-i însoțească, a zis așa în cuvântarea lui de rămas bun către exilați: 
‚Fraților, noi ne vom despărți în curând și Domnul știe dacă eu voi trăi să vă mai văd 
vreodată fețele.  Însă, dacă Domnul a aranjat așa sau nu, eu vă îndemn înaintea lui 
Dumnezeu și a îngerilor Săi binecuvântați să nu mă urmați decât atât cât L-am urmat eu 
pe Hristos.  Dacă Dumnezeu vă va descoperi ceva prin oricare alt instrument al Său, fiți 
tot atât de dispuși să primiți cum ați fost vreodată dispuși să primiți orice adevăr din 
serviciul meu; pentru că eu sunt foarte sigur că Domnul mai are adevăr și lumină de scos 
din sfântul Său cuvânt’ (Martyn, vol. 5, pagina 70).”  (The Great Controversy/Tragedia 
veacurilor, paginile 291-292)  
 

 Pastorul Robinson a continuat: „‚Din partea mea, eu nu pot să deplâng destul condiția 
bisericilor reformate, care au ajuns la un stadiu în religie și nu vor să meargă în prezent 
mai departe decât instrumentele Reformațiunii lor.  Luteranii nu pot fi determinați să 
meargă dincolo de ce a văzut Luther; . . . și calviniștii, vedeți, rămân morțiș acolo unde 
au fost lăsați de acel mare om al lui Dumnezeu, care, totuși, nu a văzut toate lucrurile.  
Aceasta este o nenorocire care trebuie deplânsă mult; pentru că, deși ei au fost lumini 
arzând și strălucind în timpul lor, totuși ei nu au pătruns în întregul sfat al lui Dumnezeu, 
însă, dacă ar trăi acum, ar fi tot atât de dispuși să îmbrățișeze mai multă lumină decât 
aceea pe care au primit-o întâi’ (D. Neal, History of the Puritans/Istoria puritanilor, vol. 
1, pagina 269).”  (Ibid., pagina 292)   
 

 Și a încheiat așa: „‚Amintiți-vă de legământul bisericii voastre, în care ați fost de acord să 
umblați în toate căile Domnului, făcute sau urmând a fi făcute cunoscute vouă.      
Aduceți-vă aminte de făgăduința voastră și de legământul cu Dumnezeu și unul cu altul, 
de a primi orice lumină și adevăr care vă vor fi făcute cunoscute din cuvântul Său scris; 
însă, totodată, luați seama, vă implor, la ce primiți ca adevăr, și comparați-l cu alte 
scripturi ale adevărului înainte de a-l accepta; pentru că nu este posibil ca lumea 
creștină să fi ieșit atât de recent dintr-un întuneric anticreștin atât de dens și deplina 
perfecțiune a cunoștinței să se arate deodată’ (Martyn, vol. 5, paginile 70 și 71).”  (Ibid.)    
 

 Abia după 1844, când s-a născut biserica rămășiței, întregul adevăr mântuitor descoperit 
de Dumnezeu în Cuvântul Său a fost identificat, prin iluminare divină, prin studiu intens 
și prin rugăciune.  Așa se face că biserica finală a revenit, doctrinar și ca mod de viață, 
acolo de unde căzuse creștinismul prin apostazie.   
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 Biserica din Efes a fost lăudată de Hristos pentru șapte motive și anume: faptele lor, 
osteneala lor, răbdarea lor, suferința pentru numele Lui fără a obosi, intransigența față 
de cei răi, demascarea celor ce pretindeau a fi apostoli, dar care erau mincinoși, 
repudierea faptelor Nicolaiților.  Aceasta era biserica din secolul întâi.  A avut o pornire 
bună și a continuat așa multă vreme, până când delăsarea și răceala i-au afectat 
spiritualitatea.  Hristos a rostit o mustrare și o avertizare, încheind totuși, pentru cei 
biruitori, cu o frumoasă făgăduință: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul 
vieții, care este în raiul lui Dumnezeu” (Apoc 2,1-7; citat este versetul 7).   
 

 Biserica din Laodicea primește însă o solie diferită.  Nimic nu este lăudat.  Un popor 
hărăzit cu un potop de lumină doctrinară și privilegii dumnezeiești ajunge mulțumit de 
sine și etalează atitudinea fariseului care se ruga în templu: „Dumnezeule, Îți mulțumesc 
că nu sunt ca ceilalți oameni” (Luca 18,11).  Pentru belșugul de lumină și privilegii, 
această biserică nu este de lăudat, pentru că meritul este al Dătătorului și nu al 
primitorilor.  Și purtarea lor nu este pe măsura avantajelor oferite de cer.  În mod ciudat, 
aceste avantaje sunt privite cu un aer de superioritate și duc la mulțumire de sine: „Sunt 
bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic” (Apoc 3,17).  Laodiceenii nu doar 
gândesc așa, ca Haman: „Pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească?”  
(Est 6,6).  Ei declară că nu au nevoie de nimic.  Prin urmare, orice ar face Dumnezeu 
pentru ei e considerat inutil. 
 

 „Solia către biserica din Laodicea se aplică la toți aceia care au avut mare lumină și multe 
ocazii, și, totuși, nu le-au apreciat” (Review and Herald din 11 martie 1902, citat în 
Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, 
volumul 7, pagina 961).  „Solia către biserica din Laodicea se aplică la starea noastră.  
Cât de clar este zugrăvită poziția acelora care gândesc că au tot adevărul, care se 
mândresc cu cunoștința lor din Cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce puterea lui sfințitoare 
nu a fost simțită în viețile lor!  Ardoarea dragostei lui Dumnezeu lipsește din inimile lor, 
dar tocmai această ardoare a iubirii face din poporul lui Dumnezeu lumina lumii.”  
(Review and Herald din 23 iulie 1889, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 961)  
 

 Bisericii din Efes, Isus i-a arătat consecința nepocăinței, a nerevenirii la poziția părăsită: 
„Îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești” (Apoc 2,5).  Intensitatea avertizării 
și a descrierii consecinței la Laodicea este mai sumbră: „Am să te vărs din gura Mea!”  
(3,16).  Cum trebuie să fie înțelese aceste sancțiuni?  Ca fiind legate de niște condiții: 
„Dacă nu te pocăiești” (Efes), „fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot” (3,16, 
Laodicea); câtă vreme ești așa.    
 

 Dar dacă păcătoșii răspund?  Aceasta este marea întrebare.  Citind despre starea 
catastrofală a bisericii din Laodicea, „ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol” (Apoc 
3,17), unii, îngrijorați sau înfumurați, au tras concluzia drastică: „Această biserică este 
lepădată, nu mai avem ce căuta în ea!”  Și s-au separat.  Și s-au separat unii de alții, și iar 
și iar.  Dacă părăsești biserica Laodicea, unde te duci?  Nu există o a opta biserică.  Odată 
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cu Laodicea, se încheie istoria creștinismului, istoria lumii acesteia.  Vine sfârșitul.  Vine 
Domnul.   
 

 Observați?  La prima biserică, soluția divină aplicată în caz de nepocăință a fost mutarea 
sfeșnicului.  Și sfeșnicul a fost mutat, de la o biserică la alta.  De la Laodicea nu se mai 
mută sfeșnicul, pentru că nu mai există o altă biserică unde să fie mutat.  Aici soluția 
este purificarea, cernerea.  Nu rămân nepocăiții, ci aceștia sunt spulberați de vânt.  
Rămân aceia care răspund la chemările divine. 
 

 Iată mai întâi spulberarea, pe care o numim cernere: „Acela Își are lopata în mână, Își va 
curăți cu desăvârșire aria și Își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc 
care nu se stinge” (Mat 3,12).  Așa a zis Ioan Botezătorul despre Mesia.  Ideea era mai 
veche: „Căci iată, voi porunci și voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se 
vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ!”  (Amos 9,9).  Lucrarea aceasta 
de cernere cristalizează selecția făcută de Dumnezeu, căci în urma ei se distinge 
rămășița: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi 
mântuită” (Rom 9,27).   
 

 Hristos nu dorește să verse pe nimeni din gura Sa, dar o spune cu claritate pentru cei 
care ignoră chemarea Sa: „Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și 
îndelungei Lui răbdări?  Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la 
pocăință?”  (Rom 2,4).  Dacă Mântuitorul ar intenționa să lepede biserica din Laodicea în 
întregime, nu ar mai vorbi cu ea, cum nu a mai vorbit cu împăratul Saul (vezi 1 Samuel 
28,6.15).  Oare vor fi vărsați din gura Sa cei care nu răspund la apelul Său și cei care 
răspund?  Lapădare în masă?  Avraam ar contesta, dacă ar fi acum în viață: „Să-l omori 
pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău, departe 
de Tine așa ceva!  Departe de Tine!  Cel ce judecă tot pământul nu va face oare 
dreptate?”  (Gen 18,25) 
 

 Trei argumente forte exclud ideea lepădării nediscriminatorii pe care unii o citesc în solia 
către Laodicea:                                                                                                                                                                         

(01) Apelurile pe care le face Hristos și asigurările date de El:                                                                          

- „Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc” (versetul 19).  Tot ce spune Isus 
aici spune din iubire și cu intenții foarte bune.                                                                                                                  

- „Fii plin de râvnă dar și pocăiește-te!”  (Același verset).  Pocăința este încă posibilă.                                                                                 

- „Iată, Eu stau la ușă și bat” (versetul 20).  El nu a plecat de la ușă și nu tace.                                                                                                              

(02) Remediile oferite pentru vindecare spirituală: „Te sfătuiesc să cumperi de la 
Mine” (versetul 18):                                                                                                                                              
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- „aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești”, însemnând „credința care lucrează prin 
dragoste” (Galateni 5,6; vezi și 1 Petru 1,7.8), care rezolvă problema sărăciei;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- „haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale”, aluzie la 
neprihănirea Domnului Isus Hristos (vezi Isaia 61,10; Ieremia 23,6; Zaharia 3,3-5; 1 
Corinteni 1,30; Apocalipsa 3,5; 19,7.8), care rezolvă problema goliciunii;                      

- „doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi”, lumina Cuvântului lui Dumnezeu 
aplicată de Duhul Sfânt asupra ochilor spirituali (vezi Psalmul 119,18; Efeseni 1,17.18; 
Fapte 26,17.18), care rezolvă problema orbirii.                                                                                                                                                      

(03) Cele două făgăduințe prețioase:                                                                                                               

- „Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu 
Mine” (Apoc 3,20).                                                                                                                                                 

- „Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu 
am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie” (versetul 21).  

 Combinați chemările divine din soliile către Efes și către Laodicea, și veți obține exact ce 
este necesar pentru noi acum, la încheierea veacurilor.  Nevoia noastră vitală este 
pocăința temeinică, sinceră, totală, imediată.  Este acceptarea remediilor oferite de 
Martorul credincios pentru îmbogățirea, înveșmântarea, iluminarea spirituală pentru 
veșnicie.  Este deschiderea ușii la apelul Mântuitorului, ca El să intre la noi imediat și să 
cinăm împreună, acum pe plan spiritual, fără să-L vedem, dar în curând la masa tuturor 
mântuiților în împărăția cerurilor.   
 

 Să ne regăsim acum cu toți în jurul Mântuitorului și să ne bucurăm în curând împreună 
la nunta Mielului!  Amin!                                                                                                        

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 522: „Să priveghem!”   

Cântarea de închidere, 513: „Ascultați, străjerul cheamă!”   
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PORUNCILE LUI DUMNEZEU ȘI CREDINȚA LUI ISUS 

 „Multă pace au cei ce iubesc legea Ta” și multă pace vă doresc eu dumneavoastră acum 
aici!  E bine să fim aici, dar colibe nu facem, pentru că suntem în cortul Domnului nostru 
Isus Hristos.   
 

 Am aici Biblia și am Spiritul Profetic: este ce cred eu.  Dumneavoastră vă place Biblia?  O 
citiți?  Vă place cartea Apocalipsa?  Da?  La toți?  Ce vă place mai mult din cartea 
Apocalipsa?  Nu scene, ci texte.  Care text, care verset din Apocalipsa vă place cel mai 
mult?  Să recităm unele exemple: „Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca 
să-i dau fiecăruia după fapta lui” (22,12).  „Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi 
păzi și Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să-i încerce pe 
locuitorii pământului” (3,10).  Vă place textul din Apocalipsa 14,12?  Haideți să-l spunem 
cu toți în cor: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credința lui Isus.”   
 

 În versetul acesta sunt 13 cuvinte în limba română, traducerea Cornilescu, 16 în limba 
greacă.  Eu găsesc în el 7 părți și anume:                                                                                                       

(01) aici;                                                                                                                                                                
(02) este;                                                                                                                                                            
(03) răbdarea;                                                                                                                                                 
(04) sfinților;                                                                                                                                                              
(05) păzesc;                                                                                                                                                    
(06) poruncile lui Dumnezeu;                                                                                                                        
(07) credința lui Isus.       

 Cinci dintre aceste părți constau dintr-un singur cuvânt, iar două din câte trei.  Să le 
luăm pe rând:                                                  

(01) Aici 

 E un adverb de loc, indică locul, noi suntem acum aici, acesta este locul unde ne aflăm.  
Dar poate să aibă și un înțeles temporal, așa este și în limba germană, poate să însemne 
un anumit moment în timp sau o perioadă.  Când zice textul că „aici este răbdarea 
sfinților”, deci aici, la ce se referă cuvântul acesta?  Dacă citim tot capitolul, vedem că 
este vorba despre întreita solie îngerească, de la versetul 6 până aici la 12, și apoi e 
descrisă venirea Domnului.  De fapt, sunt trei părți în capitolul 14: (01) cei 144.000, 
versetele 1 la 5; (02) întreita solie îngerească, 6-12, poate chiar 13; (03) venirea 
Domnului, adică cea de a doua venire, de la 14 la 20.   
 

 Deci, este vorba despre evenimente finale, este vorba despre predicarea evangheliei la 
sfârșitul timpului, pe tot pământul, „oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și 
oricărui norod” (Apoc 14,6).  Așa cum în primul secol a fost evanghelizată toată lumea 
cunoscută, că așa a zis Pavel, „oricărei făpturi de sub cer” (Col 1,23), tot așa, la sfârșitul 
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timpului, are loc o nouă evanghelizare, a întregii omeniri.  Adică fiecare ființă 
omenească să cunoască adevărul lui Dumnezeu și să cunoască semnul lui Dumnezeu, 
care este Sabatul (poruncile lui Dumnezeu), și să ia atitudine, pro sau contra.   
 

 Încheierea lucrării lui Dumnezeu: cum vom încheia lucrarea?  N-o încheiem noi, o 
încheie Dumnezeu.  Observați, noi mergem rapid, zburăm („un înger zbura prin mijlocul 
cerului”, Apocalipsa 14,6)); câteodată mă gândesc însă că este cam pas de melc, adică se 
câștigă suflete – în Papua-Noua Guinee, în Mexic, în Brazilia, în Peru (America Centrală și 
de Sud), Africa, Filipine, China. . . .  Dar Franța, dar Germania, Anglia, Europa 
Occidentală, Australia, America de Nord?  Se fac evanghelizări aici și câți vin?  Se 
cheltuiesc mii de dolari pentru zeci de mii de invitații – vin 5-6, mai rămân 2, îi botează 
după câteva seri și pe urmă pleacă și ei.  Nu merge lucrarea bine oriunde!   
 

 Sunt negativist, alarmist, fatalist?  Nu, nu, nu!  Vreau să spun că fără Dumnezeu nu se 
încheie niciodată.  Pentru că se nasc oameni, se nasc generații noi, nu terminăm, ritmul 
nostru nu acoperă ritmul înmulțirii omenirii.  Dar Dumnezeu, Domnul, „va împlini pe 
deplin și repede pe pământ cuvântul Lui” (Rom 9,28).  Știți cum îl poate împlini?  Vă dau 
un exemplu.  Prin anul 1971, așa ceva, televiziunea română a făcut imprudența de a 
difuza un interviu pe care o reporteră foarte obraznică l-a luat la doi profesori adventiști, 
unul de matematică – Titu Ghejan, și altul de muzică – Ion Gabriel, în care i-a întrebat: 
„De ce nu mergeți sâmbăta la lucru, la școală?”, și ei au explicat așa cum trebuie, după 
Cuvântul lui Dumnezeu.  Dar au fost dați afară din serviciu.   
 

 Un preot de la Pitești vorbea cu un adventist și a zis: „Unde sunt tinerii (preot ortodox, 
greu de crezut!), unde sunt tinerii aceia, că i-aș săruta pentru curajul lor de a-și susține 
convingerile.”  Vedeți?  Și mi-a spus fratele Titu Cazan că l-a întrebat atunci cineva la 
Brașov: „Ce-ați plătit pentru interviul acela?  Ce-ați plătit?”  Iată ce s-a întâmplat: după 
câțiva ani, destui ani, fratele Alexandru Constantinescu, care era atunci președintele 
Conferinței Sibiu, apoi consilier la uniune, a avut o discuție cu directorul Sorin, de la 
Departamentul Cultelor, om cu răspundere mare.  Mergeau undeva împreună și fratele 
Constantinescu a zis așa: „Domnu’ Sorin, domnule, avem libertate, funcționăm, avem 
comunități, servicii divine, nu putem spune, ne desfășurăm totuși activitatea, dar, 
domnu’ director, trebuia neapărat să se difuzeze interviul acela, să fim așa dați în 
spectacol în atenția întregii națiuni, în felul acela, a fost frumos?  Pentru cultul nostru   
n-a fost o palmă?”  Și domnul director Sorin s-a întors și a zis: „Domnu’ Constantinescu, 
nici nu putea statul să vă facă un serviciu mai bun decât acela; n-ați văzut că așa ceva nu 
s-a mai repetat?”   
 

 Aha!  Cum încheie Dumnezeu lucrarea?  Noi facem ce putem, evanghelizări, lucrare de la 
om la om, publicații, internet, tot ce facem, dar dacă nu intervine Dumnezeu, nu se va 
termina niciodată.  Dumnezeu poate să ne pună în atenția lumii întregi într-o oră sau 
mai repede și atunci toată lumea aude ce credem noi și asta este.  El îi poate lăsa pe 
adversari, pe Satana care-i ațâță la rele, să ne facă greutăți, pentru ca atenția lumii să fie 
îndreptată către noi, și atunci se aude solia, oamenii o aud vrând-nevrând.   Ce părere 
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aveți?  Dumnezeu are metode extraordinar de bune ca să-Și facă cunoscută calea în fața 
lumii.  Aduceți-vă aminte de cei trei tineri iudei credincioși în valea Dura, cum 
„nonorocirea lor” de a fi aruncați în foc a fost o excelentă cale prin care toată lumea L-a 
cunoscut pe Dumnezeul cel adevărat.  Ei nici nu se așteptaseră la așa ceva, dar au știut 
un singur lucru: să fie credincioși.  Și au fost.  Nebucadnețar a vrut să nimicească 
închinarea la viul Dumnezeu, însă până la urmă a promovat-o!!!     
 

 Înapoi la textul de bază.  N-am nimic scris, așa mi-am propus, de data aceasta, hai să fac 
o excepție: textul, din memorie, nici nu-l citesc: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”, Apocalipsa 14,12.  Și am zis că sunt 7 părți; 
prima parte, aici, indică un anumit moment în timp, o anumită perioadă.  Când?  În 
contextul vestirii întreitei solii îngerești, e vorba de vremea noastră, vremea sfârșitului: 
aici e tot ce se spune mai departe în verset.  Deci, ne aflăm în epoca finală a istoriei 
pământului, despre ea este vorba în acest verset: aici.                                                                                                                                                                      

(02) Este 

 Și ce mai spune și cuvântul acesta?  Spune mult.  Nu e o probabilitate, când zici „este”, ai 
de a face cu ceva real, un fapt, nu e o părere, o presupunere, o iluzie, o posibilitate; ce 
scrie aici așa este, e fapt real.  Dar nici nu se spune că a fost sau că va fi, ci se folosește 
timpul prezent, o realitate palpabilă, observabilă de oricine.  Ceva absolut sigur, mai 
presus de orice îndoială.  În Evrei 11,6, ni se spune că, „cine se apropie de Dumnezeu 
trebuie să creadă că El este”, că există; existența Sa nu este o închipuire, o născocire, ci 
un adevăr absolut.  În textul nostru principal citim: „aici este.”  Ce este?                                                                                                                                                                     

(03) Răbdarea 

 Bun, acesta este un teren mai fertil.  Ce înseamnă răbdare?  Eu disting două tipuri de 
răbdare:                                                                                                                                                        
 
- răbdarea-așteptare și                                                                                                                                     
- răbdarea-rezistență.                                                                                                                                  
 

 Răbdarea așteptare.  Dacă stai la rând undeva și în fața dumitale sunt vreo douăzeci de 
inși, ești liniștit, calm, nu încerci să te bagi mai în față?  În România se făcea așa, își 
pierdea omul răbdarea: „Da mai repede!”  Și împingea, făcea scandal.  Te afli la 
aeroport, zbori undeva departe.  Se face anunțul: „Zborul se amână cu trei ore, din 
motive tehnice!”  Ce faci atunci?  Domnule, da își bat joc de noi, am dat bani!  E mai bine 
să cazi în ocean?  Bine că au descoperit defecțiunea, ca să o înlăture.  Poți să fii liniștit?  
Ce faci trei ore acolo?  Fii calm!  Deschide Biblia sau o altă carte, citește, stai de vorbă cu 
cineva, mai plimbă-te, meditează, așteaptă în liniște.  Poți să suporți trecerea timpului 
fără să te agiți?  
 

 Am văzut în Australia un avertisment afișat lângă o șosea, cu textul: „The patient drivers 
are the survivers!”, adică: „Șoferii răbdători supraviețuiesc!”  Într-adevăr, dacă este un 
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loc unde nerăbdarea poate să te coste pagube imense, răniri grave sau chiar moartea, 
acela este în circulația rutieră.  Trebuie discernământ ca să știi când să intri în fluxul 
autovehiculelor și când să aștepți.  Da, să aștepți cu răbdare, ca să fii în siguranță și să 
supraviețuiești.  Oricât ai fi de grăbit, un minut sau două de amânare nu-ți vor încurca 
socotelile.  Cineva a văzut într-o mașină în Germania această propoziție chiar deasupra 
în fața șoferului: „Ich habe Zeit!”, adică: „Eu am timp!”    
 

 Aceasta este o formă de răbdare, răbdarea-așteptare am zis eu.  Poți să aștepți?  Sau în 
discuții: în știința aceasta modernă, numită counseling, consiliere în românește, se 
vorbește foarte mult despre listening – ascultare.  Consilierul trebuie să-l asculte pe 
clientul său, nu să-i tot spună el; de fapt, nici nu-i dă sfaturi, foarte înțeleaptă practică, ci 
îi prezintă alternative: se poate așa, se poate așa, se poate așa, dumneata alegi.  Ca să 
nu-l dea în judecată dacă i-a dat un sfat care nu s-a terminat bine, și îl pune să semneze 
– „dumneata alegi”.  Dar se pornește de la listening, ascultând.  Îl ascultă pe client, îi 
pune anumite întrebări, ca să scoată ceva de la el, să vadă unde poate să ajungă.   
 

 Când stai de vorbă cu cineva, îl lași și pe el să vorbească, nu vorbești numai dumneata.  
Există oameni care nu te lasă să vorbești; a vorbit el destul, acum e rândul meu, doar 
încep și intră el iar.  Așteaptă, ai răbdare!  
 

 Cu copiii trebuie să ai multă răbdare.  În creșterea copiilor e nevoie de răbdare.  Pastorul 
are nevoie de răbdare cu oamenii.  Există oameni extremi de răbdători – te enervează 
prin răbdarea și calmul lor.  Alții nu sunt chiar așa de răbdători.  Deci, răbdarea-
așteptare: „Aici este răbdarea sfinților.” 
 

 Nerăbdarea duce la complicații, uneori cu consecințe grave, pentru că un rău nu vine 
niciodată singur.  Iată-i pe copiii lui Israel, apropiindu-se de țara promisă: „Au plecat de 
la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului.  
Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui 
Moise: ‚Pentru ce ne-ați scos din Egipt, ca să murim în pustie?  Căci nu este nici pâine, 
nici apă, și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă!’”  (Num 21,4.5).  Urmarea?  
Iat-o: „Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat 
poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel!”  (Versetul 6).  Așa cum știm, Domnul 
i-a salvat spunându-le să se uite prin credință la șarpele de aramă făcut de Moise.   
   

 Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum.  Pe drum către Canaan.  Se poate întâmpla așa și 
cu noi?  Iată cum suntem sfătuiți: „Căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit 
voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit” (Evr 10,36).  Avem nevoie de 
răbdare și în așteptarea revenirii Domnului nostru Isus Hristos: „Fiți dar îndelung 
răbdători, fraților, până la venirea Domnului.  Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a 
pământului și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie.  Fiți și voi 
îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape” (Iac 5,7.8).    
Să nu obosim: a tot zis că vine, da’ nu mai vine odată?   
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 Răbdarea-așteptare, sfinții o au.  Și apoi răbdarea-rezistență.  Ce înseamnă aceasta?  Să 
fii bătut și să te rogi pentru cel care te bate.  Să te-njure și să-l binecuvintezi.  Păi nu cere 
Biblia așa?  Să te scuipe și să te uiți frumos la el.  Aveți un exemplu?  Cine a făcut așa?  
Hristos!  L-au bătut cu biciul și era bun, S-a rugat pentru cei care-L băteau.  El ne-a dat 
exemplu: „Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat 
o pildă, ca să călcați pe urmele Lui” (1 Pet 2,21).  Deja în Predica de pe Munte, El ne-a 
învățat să răbdăm nedreptăți și insulte și acte de violență: „Ați auzit că s-a zis: ‚Ochi 
pentru ochi și dinte pentru dinte.’  Dar Eu vă spun: ‚Să nu vă împotriviți celui ce vă face 
rău.  Ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt’” (Mat 5,38.39).         
 

 Răbdarea-rezistență în încercări și în persecuții.  Nu treci bine prin persecuții, n-ajungi 
biruitor, n-ajungi în împărăția lui Dumnezeu, dacă n-ai răbdare.  Dumnezeu ne poate da 
această răbdare.  Știți unde se află răbdarea, într-o formă prelungită?  În Galateni 
5,22.23: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare” (am dat de ea).  Mai departe?  „Bunătatea, facerea de bine, credincioșia, 
blândețea, înfrânarea poftelor.”  Îndelunga răbdare este tot răbdare, dar o răbdare 
exemplară, o răbdare pe care n-o tulbură nimic.   
 

 Mi-aduc aminte de un citat din Hristos, Lumina lumii: „El (Hristos) a dat pe față o 
răbdare pe care nimic nu putea să o tulbure și o credincioșie față de adevăr care nu ar fi 
sacrificat niciodată integritatea.  Tare ca stânca în ce privește principiile, viața Lui a 
manifestat grația unei amabilități neegoiste” (paginile 68-69).  De aceea a putut lansa 
mai târziu chemarea: „Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă.  
Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu 
inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Mat 11,28.29).  
 

 Răbdare, „aici este răbdarea”: răbdarea cui?  Răbdarea                                     

(04) Sfinților 

 Ce înseamnă „sfinți”?  Interesant: se duc papii în cer (nu eu zic așa, alții o zic!) și, de aici 
de pe pământ, printr-un fel de comandă de la distanță, sunt făcuți sfinți.  De aici de pe 
pământ ei sunt declarați sfinți!  Cum vine asta: dacă cineva a ajuns acolo în cer nu e deja 
sfânt?  Nu-l face Dumnezeu sfânt?  Trebuie făcut sfânt la Vatican în absența lui?  Ca să 
ajungă cineva în cer, el trebuie să fie sfânt deja aici.  Ei nu, nu de așa sfinți este vorba în 
textul nostru.  Morții se duc în pământ, putrezesc, iar la înviere vor fi făcuți la loc, cu 
trupuri nemuritoare, cei care au fost credincioși.   
 

 Sfinți: cine sunt sfinții?  Dacă citim epistolele apostolilor, constatăm că sfinți erau numiți 
credincioșii: sfinții care sunt în Ahaia, în Asia, vă trimit sănătate.  Toți credincioșii erau 
numiți sfinți, pentru că erau în școala sfințeniei.  Acum, există deosebire între 
denumirea de sfânt, doar ca aparținând bisericii lui Dumnezeu, membru al bisericii, și 
calitatea de sfânt, între denumire și virtute.  Adică se spune așa despre cine?  Despre 
Ioan Botezătorul, că „Irod se temea de el, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt” (Marcu 
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6,20).  Așa îl știa Irod, un om sfânt, și chiar era.  Ioan s-a umplut cu Duhul Sfânt chiar din 
pântecele mamei lui (vezi cuvintele îngerului din Luca 1,15).  Duhul Sfânt prezent în noi 
ne face sfinți.  Sfânt este un om cu totul devotat lui Dumnezeu, care umblă cu 
Dumnezeu, care ascultă de Dumnezeu, și niciodată astfel de oameni nu se declară ei 
sfinți, alții văd în ei că sunt sfinți, sau zice așa Dumnezeu.   

 

 Sfinți sunt numiți aici cei care în ultima parte a istoriei omenirii rămân credincioși față de 
Dumnezeu.  Ei sunt sfinți.  Lucrarea de sfințire efectuată de Duhul Sfânt în viața lor 
ajunge la capăt, ajunge apogeul.  Capăt, care nu este un capăt, pentru că în acest sens 
nu există un capăt.  Știți că sfințirea se face nu numai o viață întreagă, ci și după 
încheierea harului?  Știți că sfințirea va continua în vecii vecilor?  Așa scrie în Apocalipsa 
22,11: „Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și 
mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană.  Și cine este 
sfânt să se sfințească și mai departe!”  Și momentul acela este încheierea harului.  Deci, 
sfințirea nu se oprește niciodată.  Sfințire înseamnă umblare cu Dumnezeu, sfințire 
înseamnă viață după voia lui Dumnezeu, or aceasta nu va înceta niciodată.   
 

 Deci, sfinți: răbdarea sfinților.  Sfinții au răbdare.  Dacă n-au răbdare, nu sunt sfinți.  Ne 
încadrăm între sfinți?  Doamne, ajută-ne!  Noi avem o luptă de dus, dar Tatăl ceresc are 
grijă de noi: „Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și: duhul vostru, 
sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului 
nostru Isus Hristos” (1 Tes 5,23). 
 

 Aici – sfârșitul timpului; este – neapărat, nu se vorbește despre o probabilitate; 
răbdarea – așteptare, calmă, rezistență în greutăți; a sfinților.  Și acum partea 
următoare                                                                            

(05) Păzesc 

 Ce înseamnă că păzesc?  Că păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus?  Nu doar 
că au cunoștințe bune, nu numai cunoștințe ample, nu numai cunoștințe profunde din 
Cuvântul lui Dumnezeu, ei nu sunt numai teoreticieni ai adevărului, teologi de temut, cu 
cunoștințe vaste, și n-ai curaj să stai de vorbă cu ei.  Numai cunoașterea adevărului, fără 
practicarea lui, n-are nicio valoare.  Nu cei care au o cultură teologică gigantică vor 
ajunge în împărăția lui Dumnezeu, adiică numai datorită acestei cunoștințe, ci aceia care 
păzesc ce zice Dumnezeu.  A păzi în sensul acesta înseamnă a practica.  A păzi poruncile 
lui Dumnezeu înseamnă a le împlini.  Și acum trecem la partea următoare din acest 
septet, adică despre                                                                                                                                                             

(06) Poruncile lui Dumnezeu 

 Care?  întreba tânărul bogat.  Asta și asta și asta!  A, le-am păzit din tinerețe!  Cele Zece 
Porunci.  Singura parte din Biblie care a fost scrisă cu mâna lui Dumnezeu, singurul 
document cuprins aici, tipărit, bineînțeles, nu e aici scris de mâna lui Dumnezeu, dar 
originalul, pe cele două table de piatră, Dumnezeu a scris cu mâna Sa Cele Zece Porunci.  
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Și oamenii zic: nu mai sunt în vigoare, nu mai au valoare!  Cum?  Dacă ar dispărea tot ce 
este în Biblie, dar nu Decalogul, atunci ar fi ceva!  Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, dar 
cel mai important document din Biblie este cel scris de mâna Lui, este Decalogul.  De ce?  
Pentru că oglindește caracterul iubitor al lui Dumnezeu și voința Lui pentru cei muritori.   
 

 Iată că, în sfârșit, apare un popor pe scena lumii care păzește poruncile lui Dumnezeu, 
care nu se lasă amăgit de alții că nu se poate, „cine le ține, arată-mi mie unu!”  Dar cum, 
Dumnezeu nu poate să facă lucrarea aceasta în noi?  Noul legământ sună așa, în Evrei 
8,8-10, preluat din Ieremia 31,31-33: „‚Iată, vin zile’, zice Domnul, ‚când voi face cu casa 
lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu 
părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului.  Pentru că    
n-au rămas în legământul Meu și nici Mie nu Mi-a păsat de ei’, zice Domnul.  ‚Dar iată 
legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile’, zice Domnul: ‚voi pune 
legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi 
poporul Meu.’” 
 

 Atunci când Dumnezeu scrie poruncile Sale pe creierul meu și pe inima mea, ele nu mai 
constituie o problemă, ele sunt parte din existența mea și așa, cum respir fără să mă 
gândesc, clipesc din ochi fără să mă gândesc, reflexe necondiționate: așa este umblarea 
în lumina poruncilor lui Dumnezeu.  Ajunge ceva natural, spontan, reflex, nu se poate 
altfel.  „Păzesc poruncile lui Dumnezeu.”  Nu doar atât, ci și                                                                                                                                                                  

(07) Credința lui Isus 

 Ce înseamnă „credința lui Isus”?  Unii pretind, multe alte religii, alte biserici, pretind că 
în Vechiul Testament oamenii erau mântuiți prin ținerea legii, a poruncilor lui 
Dumnezeu, și în Noul Testament noi suntem mântuiți prin har, ceea ce ar însemna că nu 
exista har în Vechiul Testament, iar în Noul Testament nu mai are rost să mai existe lege.  
Cum este?  Eu citesc că Noe a găsit har (sau milă, în engleză grace, har, vezi Geneza 6,8) 
înaintea lui Dumnezeu și citesc despre confirmarea legii în Noul Testament, de exemplu 
în Romani 3,31,unde întreabă apostolul Pavel: „Deci, prin credință desființăm noi legea?  
Nicidecum.  Dimpotrivă, noi întărim legea.”   
 

 Niciodată n-a fost posibilă mântuirea prin păzirea legii.  Nu prin împlinirea poruncilor lui 
Dumnezeu este omul mântuit!  Pentru că atunci nu mai era nevoie să vină Hristos să 
moară.  Se continua.  Dacă în Vechiul Testament oamenii erau mântuiți prin faptele lor 
bune, prin realizările lor, prin trăirea de către ei, prin puterea lor, a legii lui Dumnezeu, 
atunci se putea continua așa, de ce să mai moară Fiul lui Dumnezeu?  Nu se poate, nimic 
din ce facem noi nu ne mântuiește.  Și atunci?  Aha, să scrie Dumnezeu legea Sa în 
mintea și în inima noastră, ca să devină pentru noi naturală, o parte din existența 
noastră. 
 

 Iată ce zice în privința aceasta Inspirația: „Orice ascultare adevărată vine din inimă.  Era 
o lucrare a inimii în cazul lui Hristos.  Și, dacă suntem de acord, El Se va identifica în așa 
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măsură cu gândurile și țelurile noastre, va contopi astfel inimile și mințile noastre în 
conformitate cu voința Lui, încât, ascultându-L pe El, vom da curs propriilor noastre 
impulsuri.  Voința, rafinată și sfințită, își va găsi plăcerea supremă în efectuarea 
serviciului Său.  Când Îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este privilegiul nostru de a-L 
cunoaște, viața noastră va fi o viață de continuă ascultare.  Printr-o apreciere a 
caracterului lui Hristos, prin comuniune cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi 
detestabil.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 668)   

*  *  *  * 

 Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.  Credința lui Isus este necesară, pentru că noi 
suntem creștini, suntem urmașii Domnului Isus Hristos și știm că „nu este sub cer niciun 
alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți” (Fapte 4,12).  Nu există 
mântuire fără Hristos.  Nimic din ce facem noi nu ne mântuiește, dacă n-o face El  
suntem pierduți pe veci.  Dar când El vine în noi, în inima noastră, și trăiește El viața Sa 
perfectă în noi, atunci și viața noastră este schimbată.   
 

 De acord cu mine sau nu?  În Galateni 2,20, zice Pavel: „Am fost răstignit împreună cu 
Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.  Și viața pe care o 
trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care M-a iubit și S-a dat 
pe Sine Însuși pentru mine.”  Nu mai trăiesc eu, am murit, gata, eu am încetat să trăiesc, 
mi-am dat seama că nu știu cum să trăiesc, că nu reușesc să trăiesc cum trebuie și am 
murit, nu mai exist, dar Hristos trăiește în mine, și când El trăiește în mine totul este 
posibil: „Pot totul în Hristos, care mă întărește” (Filip 4,13).   
 

 Acum: poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.  Când Hristos Se afla pe pământ, 
contemporanii Săi din națiunea aleasă susțineau legea lui Dumnezeu.  Legea, legea!  Și 
se urmăreau unul pe altul, să prindă vinovații, păcătoșii, criminalii, și să-i aducă la 
judecată.  Uite, am prins-o pe femeia asta!  Moise ne-a spus să o ucidem cu pietre; ce 
zici Tu?  (Vezi Ioan 8,1-11).  Deci, se făcea mult caz de legea lui Dumnezeu și L-au respins 
pe Hristos, pe Mântuitorul, L-au răstignit pe cruce.  Legea, da!  Hristos, nu ne trebuie!   
 

 În zilele noastre, stimați frați și surori, Hristos este înălțat teoretic, în toate bisericile. Iar 
legea?  Nu!  A fost, nu mai este!  Așa cum mi-a povestit un confrate, a avut loc undeva în 
Statele Unite o adunare interconfesională, în urmă cu vreo douăzeci și ceva de ani, la 
care au participat reprezentanți de la multe biserici.  La un moment dat, cel care 
conducea adunarea a zis așa: „Auziți, suntem aici oameni de diferite credințe, dar noi 
suntem frați.  Ce vă rog eu acum: rostiți cu glas tare numele denominațiunii 
dumneavoastră!”  Și unul a zis: prezbiterian, altul baptist, altul penticostal, fiecare a 
rostit un cuvânt.  Și cel ce prezida a zis: „Vedeți ce vacarm?  Vedeți ce iese?  Acum rostiți 
toți cu glas tare numele ‚Isus’!”  Și au zis cu toți: „Isus!”  „Vedeți ce armonie?”, a 
remarcat el.  „Nu contează ce credem, doctrinele!  Terminați cu controversele 
doctrinare!  Isus, Isus ne unește!  În jurul Lui, indiferent ce credem, noi putem să fim 
una, pentru că Isus S-a rugat ca ucenicii să fie una!”  Da, dar El a zis și „sfințește-i prin 
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adevărul Tău!”  (și în aceste cuvinte e doctrină!!!), nu numai ca ei să fie una (vezi Ioan 
17,17.21-23)!   
 

 Prin urmare, în zilele lui Hristos, când era El pe pământ, se făcea mult caz de lege – 
evreii, fariseii, preoții cei mai de seamă, legea, legea, și pe Hristos L-au omorât!  Acum 
se face mult caz de Hristos, Hristos, credința lui Isus, iar legea e învechită, demodată, nu 
ne mai trebuie, suntem mântuiți prin har.  Iată însă în sfârșit un popor care susține 
poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.  Un popor care nu cade nici în prima 
extremă, nici în cealaltă.  Este poporul advent.  Dumnezeu a adus la existență această 
mișcare.  A creat această biserică, a creat acest popor, ca să susțină poruncile Sale și să 
susțină credința lui Isus.  Numai aici, numai în această formațiune religioasă, spirituală, 
se reunesc cele două componente  – poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.  Aici 
trebuie să se ajungă! 
 

 Iată această frumoasă carte, nu de proporții mari, dar o perlă de gândire și inspirație, 
care se numește Steps to Christ, în românește Calea către Hristos.  Am trecut prin ea și  
am subliniat în ea cu roșu paragrafele care mi-au plăcut cel mai mult.  Și uneori trec prin 
ele, numai pe acelea le citesc.  Sunt minunate!  De exemplu: „Noi nu câștigăm 
mântuirea prin ascultarea noastră, pentru că mântuirea este darul liber al lui Dumnezeu, 
de primit prin credință.  Dar ascultarea este rodul credinței” (pagina 61).  Deci, noi nu 
suntem mântuiți prin ascultarea noastră, pentru că aceasta ar însemna că noi am făcut 
mântuirea, ci suntem mântuiți prin darul liber al lui Dumnezeu, însă ascultarea este 
fructul credinței.  Nu există credință acolo unde nu există ascultare, pentru că credința 
lipsită de fapte este moartă (vezi Iacov 2,26).  Și vorbește sora White aici, pe pagina 60, 
despre legea lui Dumnezeu.  Zice așa: „Acela care încearcă să devină sfânt prin propriile 
lui fapte de ținere a legii încearcă o imposibilitate.  Tot ce poate face omul fără Hristos 
este mânjit de egoism și păcat.  Numai harul lui Hristos, prin credință, ne poate face 
sfinți.”   
 

 Clar?  Fraților, adventiștii de ziua a șaptea au această lumină, Spiritul Profetic, și eu sunt 
adept înfocat al Spiritului Profetic.  Nu pot fi reparat.  Și această lumină nu trebuie pusă 
sub obroc.  O predică în care nu e nimic din Spiritul Profetic nu e o predică adventistă.  
Scurt și cuprinzător.  Să nu existe predică în care nimic să nu aduci din această lumină 
dată de Dumnezeu poporului Său.  Dumnezeu a avut milă de noi, ne-a dat cuvinte de 
aur, de ce să nu le primim, de ce să nu le înghițim?!   
 

 Aici este răbdarea sfinților!  Dă Doamne ca aceștia să fie numai sfinți și să aibă răbdarea 
sfinților și s-o aibă cu adevărat, să fie sfinți, nu o probabilitate!  Aici, în locul acesta, în 
timpul acesta, să existe sfinți care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus!  Vă 
mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră!  În cazul acesta chiar sunteți sfinți, cu 
răbdare.  Amin!   

*  *  *  * 
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Cântarea de deschidere, 19: „Laudă, suflete, pe Domnul!”  

Cântarea de închidere, 266: „De-acum sunt gata”  
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„PROOROCUL MINCINOS” 

 Biblia vorbește în multe locuri despre profeți, adevărați sau falși.  Ce i-a determinat oare 
pe unii oameni, bărbați sau femei, să pretindă că sunt profeți, când nu aveau nicio 
chemare din partea cerului în acest scop?  Pot fi astfel de cauze:                                                                                                                                  

(01) impresia falsă că sunt cu adevărat chemați de Dumnezeu,                                                                                                                                                          
(02) dorința de afirmare,                                                                                                                                
(03) obținerea unor câștiguri materiale,                                                                                               
(04) folosirea lor de către Satana. 

 Au existat unii profeți ai Domnului care au apostaziat și au devenit adversari ai lucrării 
Sale, ca, de exemplu, Balaam, fiul lui Beor.  Alții au făcut profeții adevărate, fără a-I sluji 
cu adevărat lui Dumnezeu, ba chiar căutând să saboteze lucrarea Sa, cum a fost Caiafa, 
care, deși era mare preot, a luptat împotriva lui Hristos și a a avut un rol conducător în 
răstignirea Lui (vezi Ioan 11,49-51; Matei 26,63-66).  Au fost și profeți care au avut, cel 
puțin uneori, atitudini contrare planului lui Dumnezeu, dar au fost folosiți de El, de 
exemplu profetul Iona (vezi Iona 1-4).     
 

 Denumirea „proorocul mincinos” apare de trei ori în cartea Apocalipsa și anume:                                                      

- Capitolul 16,13.14: „Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din 
gura proorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște.  
Acestea sunt duhuri de demoni, care fac semne nemaipomenite și care se duc la 
împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a 
Dumnezeului celui atotputernic.”                                                                                                                                                      

- Capitolul 19,20: „Și fiara a fost prinsă.  Și, împreună cu ea, a fost prins proorocul 
mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu care îi amăgise pe cei ce primiseră semnul 
fiarei și se închinaseră icoanei ei.  Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc, 
care arde cu pucioasă.”                                                                                                                                 

- Capitolul 20,10: „Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, 
unde este fiara și proorocul mincinos.  Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor.” 

 Ce se spune în aceste trei texte despre „proorocul mincinos”?  Întâi, că este mincinos și, 
fiind mincinos, fiți siguri că este inspirat și dirijat de „tatăl minciunii”, cum l-a numit Isus 
pe Satana în Ioan 8,44.  Iar dacă este mincinos, nu este profet, ci pretinde a fi profet.  
Apoi, el este pus în rând cu balaurul și cu fiara, o asociere cum nu se poate mai rea.  Din 
gura lui iese, ca și din celelalte guri, asemenea unui proiectil din tun, un duh necurat ca o 
broască, deci avem de a face cu spiritism evident.  Aceste duhuri se străduiesc să-i 
pregătească pe conducătorii națiunilor să lupte împotriva lui Dumnezeu.  Este arătată și 
soarta proorocului fals: este prins, împreună cu fiara, și aruncat în iazul de foc, care este 
moartea a doua (vezi Apocalipsa 20,14).   
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 Proorocul mincinos face parte din această triadă nelegiuită, laolaltă cu balaurul și cu 
fiara.  Pentru a înțelege cine este acest prooroc mincinos, vom citi în Apocalipsa 13,11-
17:                                                                                                                     

- Versetul 11: „Apoi, am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două 
coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur.”                                                                                             

- Versetul 12: „Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și 
locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.”                               

- Versetul 13: „Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer 
pe pământ, în fața oamenilor.”                                                                                                                         

- Versetul 14: „Și îi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele, pe care i se dăduse să 
le facă în fața fiarei.  Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea 
rana de sabie și trăia.”                                                                                                                                     

- Versetul 15: „I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească 
și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.”                                                         

- Versetul 16: „Și a făcut ca toți: mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească 
un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,”                                                                                                                                                                

- Versetul 17: „și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, 
adică numele fiarei sau numărul numelui ei.”   

 În versetele 1-10.18, este vorba despre o fiară care se ridică din adâncul mării.  
Comparând caracteristicile ei redate aici cu cele ale cornului celui mic din Daniel 7,8.17-
26 și consultând istoria, vom înțelege că fiara aceasta nu este alta decât papalitatea, 
moștenitoarea imperiului roman, cu concursul acestuia.  Ca și Roma păgână, Roma 
papală i-a prigonit în mod sângeros pe copiii lui Dumnezeu.  Mai mult decât imperiul, 
această forță politico-religioasă caută închinarea lumii întregi și o obține: „Și toți 
locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris, de la 
întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului, care a fost junghiat” (Apoc 13,8).   
 

 În versetele 11-17, pe care le-am citat mai înainte, apare o a doua fiară.  Prima a ieșit 
din mare, adică din „noroade, gloate, neamuri și limbi” (Apoc 17,15), a doua iese „din 
pământ” (13,11), adică o zonă puțin populată.  Are coarne ca ale unui miel, două coarne 
neîncoronate, în contrast cu fiara dintâi, adică este un sistem democratic, republican, nu 
monarhic, și garantează libertățile civile și religioase. Contextul acesta, pus în lumina 
istoriei, ne obligă să admitem că fiara sau puterea aceasta este Statele Unite ale 
Americii.  Ea arată ca un miel, dar vorbește ca un balaur.  A început în mod blând, dar 
devine o forță mondială, capabilă să-și impună voința asupra locuitorilor pământului: 
„Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de moarte și 
trăia” (versetul 14). 
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 Ca să poată zice ceva locuitorilor pământului și să aibă succes, trebuie să aibă putere.  
Singura țară care are o așa influență și putere mondială este cea pe care am amintit-o.  
Ea are o constituție care a durat peste două secole și care a garantat libertatea de 
conștiință, ceea ce a contribuit la măreția ei.  În cele din urmă însă, națiunea aceasta 
ignoră constituția sau o modifică, astfel încât ajunge să promoveze interesele fiarei 
dintâi, care i-a prigonit pe adevărații slujitori ai lui Dumnezeu.  Rana de moarte a fiarei 
romane a fost arestarea papei Pius al VI-lea și desființarea puterii politice a papalității în 
1798, în urma intervenției lui Napoleon Bonaparte prin generalul său Berthier.  În 
secolul al douăzecilea, această rană s-a vindecat, mai ales în urma Concordatului semnat 
de cardinalul Gasparri și de dictatorul Mussolini în ziua de 11 februarie 1929.  
 

 Este un caz fără precedent în profeția biblică, pentru că alte fiare s-au luptat una 
împotriva alteia și s-au înlocuit una pe alta.  Acestea două încep, ce-i dept, prin  
ostilitate, dar termină prin colaborare deplină, a doua făcând jocul celei dintâi.  Fiara a 
doua, Statele Unite, în urma renunțării la zidul de despărțire dintre stat și biserică, va da 
un decret care va impune semnul fiarei dintâi, sabatul fals, astfel încât disidenții vor fi 
expuși la sancțiuni economice și chiar amenințați cu moartea.   
 

 Papalitatea recunoaște deschis faptul că schimbarea Sabatului biblic în ziua întâi a 
săptămânii este semnul autorității sale.  Iată astfel de declarații:                                                                   
 
- „Duminica . . . este, pur și simplu, o creație a Bisericii Catolice” (American Catholic 
Quarterly Review, ianuarie 1883).                                                                                                                           
 
- „Duminica este o instituție catolică și pretenția observării ei poate fi apărată numai pe 
principii catolice. . . .  De la începutul până la sfârșitul Scripturii nu există un singur pasaj 
care îndreptățește transferarea închinării publice săptămânale de la ultima zi a 
săptămânii la prima” (Catholic Press, Sydney, Australia, august 1900).                                                     
 
- „Duminica este SEMNUL autorității noastre. . . .  Biserica este mai presus de Biblie și 
acest transfer al observării Sabatului este dovada acestui fapt” (Catholic Record, 1 
septembrie 1923, Ontario).   
 

 Despre proorocul mincinos se spune în Apocalipsa 19,20: „. . . care făcuse înaintea ei (a 
fiarei dintâi) semnele, cu care îi amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se 
închinaseră icoanei ei”.  O completare a explicației acesteia o găsim în textul pe care      
l-am citat în întregime, din capitolul 13,11-17, unde se vorbește despre fiara care ieșise 
din pământ și care promova interesele fiarei dintâi.  Contrar principiului de separare a 
bisericii și a statului, până la urmă puterea de stat dă decret de primire a semnului fiarei, 
de sancțiuni economice și de ucidere a disidenților.   Ca și în capitolul 17,3, unde, după 
timpul apostolilor, femeia, adică biserica, ajunge să controleze fiara (statul), tot așa 
acest prooroc mincinos, protestantismul decăzut, biserica pretins reformată, ajunge să 
folosească puterea politică pentru realizarea ambițiilor ei. 
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 De ce am prezentat profeția din Apocalipsa 13, despre fiara care iese din mare, adică 
papalitatea, și cea care iese din pământ, adică Statele Unite?  Pentru că această legătură 
este făcută în capitolul 19,20: „Și fiara a fost prinsă.  Și, împreună cu ea, a fost prins 
proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu care îi amăgise pe cei ce 
primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei.  Amândoi aceștia au fost aruncați de 
vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.”  E clar?  Puterea din Apocalipsa 13,11-17, care 
face semne în fața primei fiare și care determină omenirea să accepte semnul ei, este 
Statele Unite ale Americii.   
 

 Bine – țară, națiune, forță economică și militară, dar de ce profet?  Foarte simplu și 
evident: religia dominantă a acestei țări este protestantismul, care ajunge să-și renege 
convingerile și să colaboreze cu papalitatea.  Pentru a avea însă putere politică de 
constrângere a conștiințelor oamenilor, protestantismul american are nevoie de 
concursul statului, pe care îl obține din plin.  America devine puterea politico-religioasă 
care aplică programul fiarei papale.  Ea devine, numită pe scurt, „proorocul mincinos”.   
 

 Așa cum am văzut, acest prooroc mincinos din Apocalipsa nu este o persoană, cum nici 
papalitatea nu este doar o persoană.  „Proorocul mincinos” este un nume colectiv, care 
include toate grupările religioase așa-zise creștine, adunate sub umbrela unui 
protestantism înghețat, fals.  Ele vor face o icoană fiarei, adică vor crea un sistem 
politico/religios opresiv, și vor cere statului un decret duminical, prigonindu-i pe cei ce 
respectă semnul lui Dumnezeu, Sabatul zilei a șaptea.  Avem deci de a face cu un profet 
mincinos reprezentat de o forță religioasă și politică gigantică.  Balaam, fostul profet al 
Domnului, devine acum, în mod figurat, profetul celui rău: protestantismul, care s-a 
născut cu Biblia în mână, demascând amăgirile și abuzurile papalității, renunță la poziția 
de serv al Domnului, își abandonează rolul istoric și devine el însuși abuziv și prigonitor. 
 

 Iată aici o prezicere divină: „Când bisericile principale din Statele Unite, unindu-se în 
puncte de credință pe care le în comun, vor influența statul să impună decretele lor și să 
susțină instituțiile lor, atunci America protestantă va fi făcut un chip al ierarhiei romane 
și aplicarea de pedepse civile asupra disidenților va rezulta în mod inevitabil” (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 445).    
 

 Iată ce explicație ne dă acest comentator adventist: „Fiara și proorocul mincinos sunt 
prinse.  Proorocul mincinos este acela care face minuni în fața fiarei și este identic cu 
fiara cu două coarne din Apocalipsa 13, căreia aceeași lucrare, pentru același scop, îi 
este atribuită.  Faptul că acestea sunt aruncate de vii în lacul de foc arată că aceste 
puteri nu vor dispărea și vor fi urmate de altele, ci vor fi puteri în viață la cea de a doua 
venire a lui Hristos.”  (Daniel and Revelation/Daniel și Apocalipsa, de Uriah Smith, 
paginile 736-737)   
 

 Iată aici caracteristicile adevăratei biserici a lui Dumnezeu din aceste zile ale sfârșitului 
istoriei lumii: 
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(01) Este o mişcare profetică, chemată la existenţă la o dată profetică, prin voinţa lui 
Dumnezeu şi nu a oamenilor, la sfârşitul celor 2300 de ani (vezi Daniel 8,13.14), în 1844.  
Evanghelistul Ioan zice: „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, născuţi nu din sânge, nici din voia 
firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1,12.13).                                                                                                                                                               
 
(02) Este o mişcare religioasă creştină care crede, practică şi propovăduieşte toate 
adevărurile biblice în puritatea lor: „‚La lege şi la mărturie!’  Căci, dacă nu vor vorbi aşa, 
nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isa 8,20).  „Fraţilor, pentru voi am spus 
aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca prin noi înşine să 
învăţaţi să nu treceţi peste ‚ce este scris’” (1 Cor 4,6).  „Mă mir că treceţi aşa de repede 
de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie.  Nu doar că este o altă 
evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne evanghelia lui 
Hristos.  Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiească o 
evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!”  (Gal 
1,6-8)                                                                                                                  
 
(03) Este o mişcare religioasă ai cărei adepţi ţin toate poruncile lui Dumnezeu: „Şi 
balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos” (Apoc 12,17).  „Aici este răbdarea 
sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (14,12).                                                       
 
(04) Este o mişcare hristocentrică: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apoc 14,12).                                                                                        
 
(05) Este o mişcare religioasă condusă prin inspiraţie, având mărturia lui Isus, care este 
spiritul profeţiei sau duhul proorociei: „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă 
război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui 
Isus Hristos” (Apoc 12,17).  „Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui.  Dar el 
mi-a zis: ‚Fereşte-te să faci una ca aceasta!  Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu 
fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus.  Lui Dumnezeu închină-te!  (Căci mărturia lui 
Isus este duhul proorociei)’” (19,10).        
 
(06) Este o mişcare religioasă care face lucrare misionară pe plan mondial: „Şi am văzut 
un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veşnică, pentru ca s-o 
vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi 
oricărui norod” (Apocalipsa 14,6-12, citat este versetul 6).  „Evanghelia aceasta a 
împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor.  Atunci va veni sfârşitul” (Mat 24,14).   
   

 Femeia menționată în profeția biblică este biserica lui Hristos când este virtuoasă, dar 
este numită destrăbălată când se depărtează de adevăr.  Apostolii știau că biserica este 
mireasa lui Hristos (vezi Efeseni 5,24-27).  Nu exista în timpul lor o altă biserică.  Nu 
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33.000, dar nici măcar una în afară de aceea zidită de Hristos (conform cu Matei 16,18).  
Biserica era persecutată de forțele lumii, de fiara existentă atunci, adică imperiul roman.  
De aceea, Ioan s-a mirat foarte mult când a văzut femeia șezând pe o fiară, adică 
biserica subordonându-și puterea de stat (Apoc 17,1-7, mai ales versetele 3 și 7).   
 

 Unii susțin în mod eronat că proorocul mincinos din textele citate este Islamul.  Dar 
proorocii falși despre care se vorbește în Biblie erau în Israel, nu în Egipt, Amon sau 
Moab.  Nu există bancnotă falsă de 11 lei, pentru că nimeni nu ar lua-o în serios.  Orice 
bancnotă falsă are valoarea numerică a uneia adevărate și o imită cât mai bine cu 
putință.  Nu căutați proorocul mincinos în afara creștinismului, ci în interiorul lui, o falsă 
variantă de creștinism.  Așa susține și acest comentariu: „Proorocul mincinos.  Adică 
protestantismul apostaziat, care este înșelat de Satana și conlucrează cu el (vezi 
capitolele 13,11-17; 16,14).  Un ‚prooroc’ este cineva care vorbește pentru altul (vezi 
Matei 11,9).  Acest ‚prooroc’ vorbește pentru fiara dintâi, în legătură cu vindecarea ‚rănii 
sale de moarte’ (vezi capitolele 13,12; 17,8), ca să convingă lumea să se unească în 
supunere față de ea.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 875)  
 

 Creștinism fals?  De ce să ne mirăm?  Bisericile protestante susțin încă principiul „Biblia 
și numai Biblia”, dar cu Biblia se străduiesc să demonstreze ca fondate și inspirate de 
Dumnezeu amăgiri colectate din păgânism, cele mai evidente fiind ideea nemuririi 
sufletului și adorarea zilei păgâne a soarelui cu pretenție  creștină.  Dacă nu au dus 
Reformațiunea până la capăt, confesiunile protestante se întorc la locul de origine.  Un 
satelit plutește în spațiu, pentru că este plasat pe orbită, care este foarte bine calculată.  
Dacă nu ajunge acolo, la țintă, cade înapoi.  Știm din practica de toate zilele că tot ce nu 
continuă să se înalțe coboară.  Protestantismul se întoarce cu viteză vertiginoasă spre 
punctul de plecare, cochetând cu catolicismul, pentru că nu a continuat revenirea la 
religia Bibliei.  Pastorul Rick Warren din Statele Unite, un teolog foarte influent, a făcut o 
vizită la papa.  Întrebat despre aceasta, el a răspuns zâmbind: „Când te cheamă papa, te 
duci!” 
 

 Pastorul-evanghelist adventist Walter Veith din Africa de Sud, colaborator al emisiunii 
de televiziune „Amazing Discovery”/„Descoperire uimitoare”, a întrebat publicul în 
cadrul unei adunări de evanghelizare: „Câți dintre dumneavoastră cei prezenți sunt 
protestanți?”  Unii au ridicat mâna.  Apoi a întrebat mai departe: „Pot să vă întreb în 
mod foarte politicos și împotriva a ce protestați?”  Au fost zâmbete.  Termenul s-a 
învechit și a devenit nerealist, pentru că protestanții nu mai protestează.  Nici nu au de 
ce.  Îi leagă prea multe lucruri de biserica-mamă, de care strămoșii lor s-au despărțit, așa 
cum a zis un scriitor catolic cu privire la observarea duminicii:  
 
„Dat fiind faptul că sâmbăta, nu duminica, este specificată în Biblie, nu este curios că   
ne-catolicii, care pretind că îşi iau religia direct din Biblie şi nu de la biserică, observă 
duminica în loc de sâmbătă?  Da, într-adevăr, aceasta este inconsecvenţă. . . .  (Obiceiul 
observării duminicii) se bazează pe autoritatea Bisericii Catolice şi nu pe un explicit text 
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din Biblie.  Acea observare rămâne ca o amintire despre Biserica Mamă, de care s-au 
desprins sectele ne-catolice – ca un băiat care fuge de acasă dar mai păstrează în 
buzunarul lui o fotografie a mamei sau o şuviţă din părul ei.”  (John A. O’Brien, The Faith 
of Millions, rev. ed, Huntington, IN, „Our Sunday Visitor” Inc., 1974, paginile 400-401)            
 

 Ostilitatea protestantismului renegat față de adevăratul popor al lui Dumnezeu este 
fermă și fățișă, de aceea nu ar trebui să ne facem iluzii cu privire la vreo înțelegere sau 
cooperare cu el.  Da, în situații critice ale societății, când au loc catastrofe, sau pentru 
apărarea libertății religioase, nu avem de ce să ne distanțăm de ei.  Suntem vecini, 
concetățeni, colegi de școală și de muncă, îi respectăm, îi iubim și dorim să-i ajutăm.  
Dar nu amestecăm convingerile și nici practica credinței.   
 

 Dar altfel, ei vorbesc și scriu cu pasiune vrăjmașă împotriva bisericii rămășiței.  Iată o 
experiență pe care am făcut-o când eram în Australia.  Păstoream o comunitate română 
în orașul Brisbane, pe coasta Oceanului Pacific.  Pentru că nu aveam o casă de rugăciune 
proprie, ne adunam într-o școală de stat, cu o chirie foarte mică, parcă 20 de dolari pe 
săptămână.  Frații insistau să căutăm și să închiriem o sală de cult undeva mai aproape 
de locuințele noastre.  În acest scop, am făcut multe încercări, dar zadarnice; nimeni nu 
ne primea.  Era destul să spun numele bisericii noastre și ei ori ne întorceau spatele, ori 
promiteau ceva și nu se țineau de cuvânt.   
 
În cadrul acestei cercetări, am vizitat într-o duminică o biserică numită „Church of 
Christ”, adică „Biserica lui Hristos”.  Eram însoțit de doi bărbați din comunitatea noastră.  
Predica a fost ținută de un prezbiter al lor, iar după terminare l-am întrebat dacă putem 
să stăm puțin de vorbă.  A acceptat foarte prietenos și, după ce a salutat lumea la ieșire, 
a venit și ne-a dat ocazie să spunem care era dorința noastră.  A zis: „Chiar ați venit la 
timp, pentru că miercuri noi avem o ședință de comitet și putem discuta și cererea 
dumneavoastră.”  I-am dat numărul meu de telefon și urma să mă sune a doua zi după 
ședința aceea.  Nu m-a sunat: nici joi, nici vineri, nici sâmbătă.   
  
Duminică, m-am dus din nou, de data aceasta singur.  Acum predica pastorul, un om 
înalt și masiv.  La încheiere, când dădea mâna cu oamenii la ușă, i-am spus cine sunt și că 
fusesem acolo cu o săptămână înainte cu o rugăminte.  Mi-a răspuns scurt: „Da, am 
discutat, și răspunsul este nu!”  L-am întrebat: „Pot să știu și de ce?”  A răspuns așa: 
„Pentru că dumneavoastră aveți unele doctrine care nu corespund cu Sfânta Scriptură!”  
„Da?”, am revenit eu, „puteți să-mi dați și un exemplu?”  „Sigur”, a zis el, „ce ar spune 
vecinii când ar vedea aici mașini sâmbăta?”  I-am răspuns în mod clar și făr ocol: „Ar 
spune că ați început să țineți ziua sfântă a Domnului!”  Așa s-a încheiat discuția și s-a 
întors cu spatele la mine. 
 

 A zis Domnul Isus Hristos către ucenicii Săi: „Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al 
ei; dar, pentru că nu sunteți din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de 
aceea vă urăște lumea.  Aduceți-vă aminte de vorba, pe care v-am spus-o: ‚Robul nu este 
mai mare decât stăpânul său.’  Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă 
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au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi.  Dar vă vor face toate aceste lucruri 
pentru numele Meu, pentru că ei nu-L cunosc pe Cel ce M-a trimis” (Ioan 15,19-21).  
  

 Zicem de obicei că reformatorii nu au primit mai multă lumină la vremea lor pentru că 
nu ar fi înțeles-o și le-ar fi venit greu să o accepte.  Dar putem gândi și altfel: ar fi   
primit-o oare oamenii, dacă reformatorii ar fi cunoscut-o și ar fi făcut-o publică?  Mă 
îndoiesc că Jan Hus, John Knox, Martin Luther, sau Ulrich Zwingli ar fi refuzat să asculte, 
dacă Dumnezeu le-ar fi spus din adevărul biblic tot ce știm noi astăzi.  Dar câți i-ar fi 
urmat?  Dumnezeu a avut răbdare nu atât cu ei, cât cu masele de catolici chemați că 
accepte Reformațiunea.     
 

 Pastorul puritan John Robinson a declarat în fața unui grup de puritani care părăsea 
Anglia pentru Lumea Nouă: „‚Din partea mea, eu nu pot să deplâng destul condiția 
bisericilor reformate, care au ajuns la un stadiu în religie și nu vor să meargă în prezent 
mai departe decât instrumentele Reformațiunii lor.  Luteranii nu pot fi determinați să 
meargă dincolo de ce a văzut Luther; . . . și calviniștii, vedeți, rămân morțiș acolo unde 
au fost lăsați de acel mare om al lui Dumnezeu, care, totuși, nu a văzut toate lucrurile.  
Aceasta este o nenorocire care trebuie deplânsă mult; pentru că, deși ei au fost lumini 
arzând și strălucind în timpul lor, totuși ei nu au pătruns în întregul sfat al lui Dumnezeu, 
însă, dacă ar trăi acum, ar fi tot atât de dispuși să îmbrățișeze mai multă lumină decât 
aceea pe care au primit-o întâi’ (D. Neal, History of the Puritans/Istoria puritanilor, vol. 
1, pagina 269).”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 292) 
 

 Sfaturile lui Robinson nu au fost însă urmate: „Marele principiu apărat cu atâta noblețe 
de Robinson și Roger Williams, că adevărul este progresiv, că creștinii trebuie să fie gata 
să accepte toată lumina care poate străluci din cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu, a fost 
pierdut din vedere de urmașii lor.  Bisericile protestante din America, - și cele din Europa 
la fel, - atât de mult favorizate prin primirea binecuvântărilor Reformațiunii, nu au 
înaintat pe calea reformei.  Deși s-au ridicat câțiva oameni credincioși, din când în când, 
ca să vestească un nou adevăr și să expună erorile mult timp cultivate, majoritatea, 
asemenea iudeilor în zilele lui Hristos sau papistașii în timpul lui Luther, erau mulțumiți 
să creadă așa cum crezuseră părinții lor și să trăiască așa cum trăiseră ei.  De aceea, 
religia a degenerat din nou în formalism, iar erorile și superstițiile, care ar fi fost 
lepădate dacă biserica ar fi continuat să umble în lumina cuvântului lui Dumnezeu, au 
fost menținute și îndrăgite.”  (Ibid., paginile 297-298)       
 

 Am constatat că membrii bisericilor protestante sau chiar neoprotestante nu suportă să 
le spui ceva negativ despre papalitate, ca și când papa ar fi conducătorul lor, ca și când 
Biserica Romano-Catolică ar fi biserica lor.  Iată în continuare o serie de citate din surse 
catolice, care arată afinitatea protestanților față de fiara care se ridică din mare, un fel 
de hipnoză pe care nu o recunosc, dar care îi conduce înapoi la origine:                                                
 
- „Protestanții . . . acceptă duminica în loc de sâmbătă ca zi de închinare publică după ce 
Biserica Catolică a făcut schimbarea. . . .  Însă se pare că mintea protestantă nu-și dă 
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seama că . . ., respectând duminica, ei acceptă autoritatea purtătorului de cuvânt al 
bisericii, papa” (Our Sunday Visitor, 5 februarie 1950).                                                                                          
 
- „Respectarea duminicii de către protestanți este un omagiu pe care ei îl aduc, vrând-
nevrând, autorității Bisericii Catolice” (Monsignor Louis Segur, Plain Talk About the 
Protestantism of Today, 1868, pagina 213).                                                                                                      
 
- „Duminica a fost fondată, nu pe Scriptură, ci pe tradiție, și este în mod distinct o 
instituție catolică.  Întrucât nu există niciun text biblic în legătură cu transferarea zilei de 
odihnă de la ultima la prima zi a săptămânii, protestanții ar trebui să-și țină Sabatul 
sâmbăta și astfel să-i lase pe catolici în posesie deplină a duminicii” (Catholic Record, 17 
septembrie 1893).  
 
- „Dacă protestanții ar respecta Biblia, ei ar trebui să I se închine lui Dumnezeu în ziua de 
Sabat (sâmbătă).  Prin ținerea duminicii, ei respectă o lege a Bisericii Catolice” (Albert 
Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore, răspunzând pentru cardinal într-o 
scrisoare din 10 februarie 1920).                                                                                                                      
 
- „În toate manualele oficiale, protestanţii pretind că religia lor se întemeiază pe Biblie, 
că ei resping tradiţia, care nu poate fi nici măcar o parte a normei lor de credinţă.  Dar 
nu există niciun loc în Noul Testament în care să se declare în mod lămurit că Hristos a 
schimbat ziua de închinare din sâmbătă în duminică.  Şi, totuşi, toţi protestanţii, cu 
excepţia adventiştilor de ziua a şaptea, păzesc duminica. . . .  Prin păzirea duminicii, 
protestanţii ascultă de tradiţie.”  (Our Sunday Visitor, 11 iunie 1950)                                                                                                                                                  
 
- „Biserica a transferat păzirea Sabatului în ziua duminicii, prin autoritatea de drept 
divin, infailibil, dat de întemeietorul ei, Isus Hristos.  Protestanţii, care pretind că Biblia 
este singura călăuză de credinţă, n-au nicio justificare pentru păzirea duminicii.  În 
această problemă, adventiştii de ziua a şaptea sunt singurii protestanţi consecvenţi”  
(Catholic Bulletin, 14 august 1942, pagina 4).    
 

 Nu este nevoie de uniformitate doctrinară totală pentru o unire a bisericilor, ci ajung 
anumite puncte de asemănare, așa cum explică Spiritul Profetic în citatul următor: 
„Diversitatea vastă de credințe din bisericile protestante este considerată de mulți ca 
dovadă decisivă că niciun efort de a asigura o uniformitate forțată nu se poate face 
vreodată.  Există însă de ani de zile, în bisericile de credință protestantă, un puternic și 
crescând sentiment în favoarea unei uniuni bazate pe puncte comune de doctrină.  
Pentru a asigura o astfel de uniune, discutarea de subiecte cu care nu toți sunt de acord 
– oricât de importante ar putea fi ele din punct de vedere al Bibliei – trebuie să fie 
neapărat evitată.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 444)               
 

 De un secol există mișcarea interconfesională, care tinde să realizeze unirea bisericilor, 
și uneori am fost întrebat ce știu despre această activitate și cât de departe s-a ajuns.  
Ce pot să spun acum?  Unirea bisericilor?  Nu cunosc exact ce a înfăptuit până în prezent 
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Consiliul Mondial al Bisericilor, din care nici catolicii și nici adventiștii de ziua a șaptea nu 
fac parte, ci doar trimit observatori.  Știu însă că, așa cum am văzut, există deja unire în 
spirit.  Influența mondială a catolicismului este arătată în Apocalipsa 13,3, unde se 
spune că „tot pământul se mira după fiară”.  Papa este considerat pe plan mondial, de 
către majoritatea oamenilor politici și de către foarte mulți protestanți, ca fiind 
conducătorul moral al creștinismului și chiar al lumii.     
 

 Cum s-a ajuns aici și unde este protestantismul luminos de altădată?  Nu suntem lăsați 
fără explicație, ci iată ce ne spune Inspirația: „Spiritul care emanat de la Reformațiune a 
dispărut treptat, până când a fost aproape o nevoie tot atât de mare de reformă în 
bisericile protestante ca în Biserica Romană în vremea lui Luther.  A fost același spirit 
lumesc și letargie spirituală, o adorare similară a opiniilor oamenilor și punere a teoriilor 
omenești în locul învățăturilor cuvântului lui Dumnezeu.  Larga circulație a Bibliei în 
prima parte a secolului al nouăsprezecelea și marea lumină revărsată astfel asupra lumii 
nu au fost urmate de o înaintare corespunzătoare în cunoașterea adevărului revelat sau 
în religia experimentală.  Satana nu a putut, ca în veacurile dinainte, să țină cuvântul lui 
Dumnezeu departe de oameni; fusese făcut accesibil tuturor; însă, pentru ca să-și atingă 
totuși scopul, el i-a determinat pe mulți să-l privească cu ușurătate.  Oamenii au neglijat 
cercetarea Scripturilor și, astfel, au continuat să accepte interpretări false și să cultive 
doctrine care nu aveau nicio bază în Biblie.”  (The Great Controversy/Tragedia 
veacurilor, pagina 298) 
 

 Confesiunile protestante sunt mustrate aspru în Apocalipsa 3: „Îți merge numele că 
trăiești, dar ești mort” (versetul 1).  Fiecare dintre aceste confesiuni a înghețat în poziția 
la care a dus-o întemeietorul.  Ce a rămas din ele?  Doar un monument, o relicvă sau o 
fosilă.  Aceasta este caracteristica lor comună.  După o anumită statistică, există circa 
33.000 de organizații religioase care se declară creștine.  Oare toate aceste căi duc la 
cer?  Adevărul nu poate fi divizat, el ori există ori nu există.  O singură biserică are 
Dumnezeu  pe pământ, iar tot ce este în afara hotarelor acestei biserici se cheamă în 
Apocalipsa „Babilon”.    
 

 Dumnezeu poruncește poporului Său: „Trebuie să proorocești din nou . . .” (Apoc 10,11).  
Proorocirea despre care este vorba aici înseamnă predicare, dar această mișcare chiar 
are darul profetic, ea proorocește.  Mișcarea Adventă este o mișcare profetică, 
adevăratul profet al Domnului pe pământ în aceste zile din urmă.  Acestui profet, Satana 
îi opune profetul lui, „proorocul mincinos”.  Ce poate Dumnezeu să le facă?  El nu-i va 
forța să-și părăsească erorile și să urmeze calea Sa.  Așa trebuie să fie înțelese cuvintele 
apostolului Pavel: „Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care Domnul Isus îi va nimici cu 
suflarea gurii Sale și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.  Arătarea lui se va face prin 
puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate 
amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea 
adevărului, ca să fie mântuiți.  Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de 
rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit 
plăcere în nelegiuire, să fie osândiți” (2 Tes 2,8-12). 
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 Dumnezeu le trimite exact ce au căutat – o lucrare de rătăcire, ceea ce înseamnă că îi 
lasă să culeagă rezultatele alegerii lor.  Nu au primit dragostea adevărului, s-au 
complăcut în amăgiri și au continuat în ele: „Căci va veni vremea când oamenii nu vor 
putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își 
vor da învățători după poftele lor.  Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor 
îndrepta spre istorisiri închipuite” (2 Tim 4,3.4). 
 

 Iosafat a fost martor la parada ridicolă a proorocilor mincinoși (vezi 1 Împărați 22,5.6), 
dar și-a dat seama că acela nu este sfatul Domnului, de aceea l-a întrebat pe Ahab: „Nu 
mai este aici niciun prooroc al Domnului, ca să-L putem întreba?”  (Versetul 7).  
Răspunsul împăratului nelegiuit a fost: „Mai este un om prin care am putea să-L 
întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi proorocește nimic bun, nu proorocește 
decât rău: este Mica, fiul lui Imla” (versetul 8).  Soliile proorocului adevărat îi deranjează 
pe iubitorii păcatului.  Ei doresc istorisiri închipuite, doresc amăgiri, doresc minciuni, iar 
proorocul mincinos, existent în forme multiple, îi servește din belșug. 
 

 Vom lua noi aminte la cuvintele proorocului lui Dumnezeu, spre a fi feriți de cursele 
amăgirilor din aceste zile?  Să ne rugăm cu toți: „Doamne, izbăvește-ne de cel rău!”  
Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 252: „De mână du-mă, Tată!” 

Cântarea de închidere, 359: „O, Tată din ceruri!”  
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„ATUNCI VA VENI SFÂRȘITUL” 

 Biblia ne informează în primele ei rânduri că, „la început, Dumnezeu a făcut cerurile și 
pământul” (Gen 1,1).  Era un început, doar începutul lumii acesteia, pe care Dumnezeu o 
proiectase și acum executa proiectul, o coproducție minunată a Persoanelor Trinității.  
Lucrarea a durat exact șase zile, așa cum le avem noi acum, formate din seară și 
dimineață, adică o parte întunecată, noaptea, și una luminoasă, ziua, împreună durând 
24 de ore.  Nu au fost ere lungi, ci zile, care au format o săptămână calendaristică 
obișnuită.  Atunci a luat naștere săptămâna.  Ea nu are niciun corespondent în natură 
sau în mișcarea aștrilor, cum au ziua, luna și anul, ci este creația lui Dumnezeu. 
 

 Dumnezeu a început opera aceea prin crearea luminii și a sfârșit-o prin crearea 
căsătoriei.  Acest act, care stă la baza existenței neamului omenesc și a moralității, a fost 
la încheierea zilei a șasea.  Dar stați, mai era ceva: „În ziua a șaptea, Dumnezeu Și-a 
sfârșit lucrarea, pe care o făcuse, și în ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe 
care o făcuse.  Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua 
aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse” (Gen 2,2.3).  
Programul lui Dumnezeu nu s-a încheiat în ziua a șasea, deși până la terminarea ei totul 
era creat.  Opera aceea trebuia să fie inaugurată și așa a fost instituit Sabatul. 
 

 Dumnezeu a început lucrarea creațiunii și a sfârșit-o.  El este consecvent, tot ce începe și 
încheie.  Oamenii pot fi neisprăviți, dar nu Dumnezeu.  Și nici toți oamenii; iată ce se 
spune despre omul lui Dumnezeu la începutul cărții Psalmilor: „. . . tot ce începe duce la 
bun sfârșit” (Ps 1,3).  În toate lucrările Sale, Dumnezeu este perseverent; așa a fost în 
lucrarea creațiunii, așa este în lucrarea mântuirii: „Sunt încredințat că Acela care a 
început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filip 1,6). 
 

 Era normal și potrivit planului divin ca lumea aceasta să aibă un început, dar niciodată 
un sfârșit.  Început și sfârșit a avut lucrarea creațiunii, așa cum orice proiect divin începe 
și se încheie cu succes.  Dar ce a creat Dumnezeu atunci a fost pentru veșnicie: planeta, 
soarele, luna, stelele, plantele, animalele, oamenii.  Tot.  Moarte nu trebuia să existe.  Se 
zice când moare cineva că își dă obștescul sfârșit.  Sfârșit care nu ar fi trebuit să existe 
niciodată.    
 

 A intervenit căderea omului la amăgirea diavolului și planeta aceasta a urmat de atunci 
un curs nenorocit.  Blestemată de trei ori, ruinată de oameni, îmbătrânită prin 
degenerare.  Apostolul Pavel spune că există un strigăt disperat al naturii după înnoire: 
„De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.  
Căci firea a fost supusă deșertăciunii, – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, – cu 
nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia 
slavei copiilor lui Dumnezeu” (Rom 8,19-21).   
 

 Aceste suspine ale naturii sună asemenea celor ale israeliților împilați în Egipt: „După 
multă vreme, împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei 
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și scoteau strigăte deznădăjduite.  Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au 
suit până la Dumnezeu.  Dumnezeu a auzit gemetele lor și Și-a adus aminte de 
legământul Său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov” (Exod 2,23.24).  Și apoi El a zis așa către 
Moise: „Iată că strigătele israeliților au ajuns până la Mine și am văzut chinul cu care îi 
chinuiesc egiptenii.  Acum, vino, Eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe 
poporul Meu, pe copiii lui Israel” (3,9.10).   
 

 Dumnezeu nu a programat sfârșitul lumii, dar căderea și prin ea înstrăinarea de 
Dumnezeu au făcut ca un sfârșit să fie necesar și inevitabil.  Un sfârșit al răului, al 
păcatului, al răzvrătirii.  Și al suferințelor, al morții.  Acesta este sfârșitul spre care 
tindem și pe care îl dorim.  Dar, din nefericire, nu este singurul sfârșit.  Va exista și un 
sfârșit al lumii răzvrătite, care a refuzat toate apelurile divine și a irosit toate ocaziile 
oferite de cer pentru întoarcere și salvare.  Textul de aur al Sfintei Scripturi zice: „Fiindcă 
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3,16).  Ceea ce înseamnă că aceia 
care, prin credința în Hristos, primesc darul mântuirii, nu vor pieri, ci vor avea viața 
veșnică; în mod inevitabil, cei ce nu primesc, prin credință în El, acest dar, vor pieri.   
 

 Adevărul acestei polarizări l-a exprimat Hristos și în Predica de pe Munte: „Intrați pe 
poarta cea strâmtă.  Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți 
sunt cei ce intră pe ea.  Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și 
puțini sunt cei ce o află” (Mat 7,13.14).  O cale este îngustă, aleasă de puțini și duce la 
viața veșnică.  Alta este lată, aleasă de mulți și duce la pierzare.  Pentru aceștia puțini, 
adică în minoritate, există un sfârșit al suferințelor, al necazurilor, al morții.  Pentru cei 
mulți, sfârșitul va însemna sfârșitul lor, nimicirea lor.   
 

 Trebuie spus neapărat că puținii nu sunt chiar puțini.  Ei sunt o minoritate în fiecare 
generație, dar adunați din toate veacurile alcătuiesc o gloată uriașă: „După aceea, m-am 
uitat, și iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, 
din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea 
scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în 
mâini și strigau cu glas tare și ziceau: ‚Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade 
pe scaunul de domnie, și a Mielului!’”  (Apoc 7,9.10)     
 

 Mântuiții au așteptat sfârșitul lumii și acesta a venit, spre izbăvirea lor, așa cum a arătat 
Mântuitorul: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă 
ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie” (Luca 21,28).  Dar nu așa simt 
cei neconvertiți: „Vor fi semne în soare, în lună și în stele.  Și pe pământ va fi 
strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al 
valurilor; oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor 
întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate” (versetele 25 și 26). 
 

 Sfârșitul lumii!  E posibil lucrul acesta?  Chiar oamenii îl pot produce.  Ceea ce nu era 
posibil în secolele trecute, e absolut posibil acum.  În diferite țări sunt acumulate arme 
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nucleare atât de puternice și atât de multe, încât ar putea nimici lumea de mai multe 
ori.  Sigur că lumea nu poate pieri decât o dată, dar atât de mult a avansat omenirea în 
cunoștință și în capacitatea de a produce o catastrofă globală, aducând cu ea dispariția 
neamului omenesc.  Însă nu se va întâmpla lucrul acesta, chiar dacă accidente sau 
atacuri limitate pot avea loc.  Dumnezeu nu le va îngădui oamenilor să producă ei 
sfârșitul.  El este în control, El stăpânește și dirijează istoria, El are ultimul cuvânt de spus 
cu privire la existența omenirii. 
 

 Mulți oameni, chiar cititori ai Bibliei, susțin că nu va fi niciodată un sfârșit al lumii, 
pentru că Dumnezeu este prea bun ca să o facă.  Nu știu cât din Biblie cunosc oamenii 
aceștia, dar putem fi siguri că sunt confuzi.  Scripturile inspirate zic altfel: „Sau 
disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei Lui răbdări?  Nu vezi tu că 
bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?  Dar, cu împietrirea inimii tale, care 
nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării 
dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.  Și anume, va 
da viața veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea și va da 
mânie și urgie celor ce, din duh de gîlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de 
nelegiuire” (Rom 2,4-8).     
 

 Da, așa este, Dumnezeu este foarte bun, El este îndelung răbdător, este plin de 
bunătate; El nu dorește ca vreunul să piară, ci toți să vină la pocăință.  Bunătatea Lui îi 
îndeamnă pe oameni la pocăință, însă, în lipsa pocăinței, adică în condiții de răzvrătire, 
Dumnezeu este silit să aplice normele dreptății Sale.        
 

 Nici nu este greu de înțeles și de dovedit că lumea aceasta va avea un sfârșit.  A avut 
odată un sfârșit.  Iată ce ne spun Scripturile: „. . . dacă n-a cruțat El (Dumnezeu) lumea 
veche, ci l-a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți șapte 
inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit El la pieire și a 
prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi 
în nelegiuire . . .” (2 Pet 2,5.6).  Același apostol arată că va fi o nouă nimicire de proporții 
globale: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o 
îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la 
pocăință.  Ziua Domnului însă va veni ca un hoț.  În ziua aceea, cerurile vor trece cu 
troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va 
arde” (3,9.10).   
 

 Patriarhul Noe a construit o corabie, la porunca și potrivit cu instrucțiunile lui 
Dumnezeu, în care el și familia lui au scăpat: „. . . când îndelunga răbdare a lui 
Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost 
scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume opt” (1 Pet 3,20).  Opt suflete și un 
anumit număr de animale au scăpat.  Restul făpturilor vii de pe pământ au pierit, așa 
cum aflăm din raportul inspirat: „Și a pierit orice făptură care se mișca pe pământ, atât 
păsările, cât și vitele și fiarele, tot ce se târa pe pământ și toți oamenii.  Tot ce răsufla, 
tot ce avea suflare de duh de viață în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit.  Toate 
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făpturile care erau pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la 
târâtoare și până la păsările cerului: au fost nimicite de pe pământ.  N-a rămas decât 
Noe și ce era cu el în corabie” (Gen 7,21-23). 
 

 Potopul nu a fost un fenomen natural și nici urmarea unor acțiuni ale oamenilor, ci l-a 
produs Dumnezeu, a fost măsura luată de El pentru terminarea unor stări de lucruri 
nenorocite față de care nu exista o altă soluție: „Atunci, Dumnezeu i-a zis lui Noe: 
‚Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de 
silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul’” (Gen 6,13).   
 

 Sfârșitul lumii.  A avut loc o dată și se va repeta.  Prima data, lumea nelegiuită a pierit 
prin apă, ceea ce nu se va mai întâmpla, așa cum a făgăduit Dumnezeu și a scris 
făgăduința pe cer prin semnul curcubeului (vezi Geneza 9,8-17).  A doua oară va pieri 
prin foc: „. . . pământul, cu tot ce este pe el, va arde” (2 Pet 3,10).  „. . . la descoperirea 
Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe 
cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de evanghelia Domnului nostru 
Isus Hristos” (2 Tes 1,7.8).  „Căci iată, Domnul vine într-un foc, și carele Lui sunt ca un 
vârtej; Își preface mânia într-un jăratic și amenințările în flăcări de foc.  Căci cu foc Își 
aduce Domnul la îndeplinire judecățile și cu sabia Lui pedepsește pe oricine; și cei uciși 
de Domnul vor fi mulți la număr” (Isa 66,15.16). 
 

 Domnul nostru Isus Hristos a făcut o paralelă între nimicirea lumii prin potop și pieirea 
celor răi la cea de a doua Sa venire: „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va 
întâmpla și la venirea Fiului omului.  În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când 
mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și      
n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea 
Fiului omului” (Mat 24,37-39).  Că de data aceasta este vorba de nimicire prin foc reiese 
din alte afirmații ale Mântuitorului: „Fiul omului îi va trimite pe îngerii Săi și ei vor 
smulge din împărăția Lui toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce 
săvârșesc fărădelegea, și-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul și scrâșnirea 
dinților” (13,41.42).  „Tot așa (ca în parabola năvodului) va fi și la sfârșitul veacului.  
Îngerii vor ieși, îi vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni, și-i vor arunca în cuptorul 
aprins; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților” (versetele 49 și 50). 
 

 Această avertizare cu privire la un foc nimicitor apare chiar la sfârșitul Vechiului 
Testament: „‚Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor!  Toți cei trufași și toți cei răi 
vor fi ca miriștea; ziua care vine îi va arde’, zice Domnul oștirilor, ‚și nu le va lăsa nici 
rădăcină, nici ramură’” (Mal 4,1).  
 

 Când ucenicii I-au arătat Mântuitorului clădirile falnice ale templului, El le-a zis: „Vedeți 
voi toate aceste lucruri?  Adevărat vă spun, că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să 
nu fie dărâmată” (Matei 24,1.2; citat este versetul 2).  Atunci, ucenicii L-au întrebat: 
„Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri?  Și care va fi semnul venirii Tale și al 
sfârșitului veacului acestuia?”  (Versetul 3).  Când vor fi aceste evenimente?  Ucenicii au 
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vorbit atunci de sfârșitul veacului acestuia.  Ce înseamnă „veacul acesta”?  Când S-a 
referit la păcatul împotriva Duhului Sfânt, Isus a zis că „nu va fi iertat nici în veacul 
acesta, nici în cel viitor” (Mat 12,32).  „Veacul acesta” înseamnă același lucru ca „istoria 
lumii acesteia”; va fi un sfârșit al ei.  Întrebarea este când și de acest aspect privitor la 
sfârșit ne vom ocupa în continuare. 
 

 În marea Sa profeție din Matei 24, Domnul Isus Hristos S-a referit concomitent la 
sfârșitul Ierusalimului de atunci și la sfârșitul lumii.  Aceste două evenimente sunt 
împletite cu măiestrie și trebuie distinse cu atenție și grijă.  În timp ce aspectele 
referitoare la distrugerea acelui oraș de către romani în anul 70 al erei creștine sunt, ca 
și cele care privesc distrugerea Sodomei și a Gomorei, ilustrative pentru sfârșitul lumii, 
care culminează cu revenirea Mântuitorului, există și elemente care privesc în mod 
exclusiv revenirea Sa.  Astfel, făgăduința că „El (Fiul omului) îi va trimite pe îngerii Săi cu 
trâmbița răsunătoare și îi vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a 
cerurilor până la cealaltă” (versetul 31), nu se poate referi la distrugerea Ierusalimului, ci 
numai la revenirea Sa glorioasă. 
 

 Trebuie făcută deosebire și între expresiile „timpul sfârșitului” și „sfârșitul timpului”.  
Timpul sfârșitului nu este un moment, ci o perioadă de timp în ultima parte a istoriei 
lumii.  Timpul acesta, raportat la dimensiuni omenești, este lung, dar am putea zice că 
este ultima sută de metri a maratonului existenței omenirii.  A început prin semnele 
sfârșitului, care au fost: cutremurul de la Lisabona, de la 1 noiembrie 1755, întunecarea 
soarelui în ziua de 19 mai 1780 și căderea stelelor în ziua de 13 noiembrie 1833.  Aceste 
trei date îmbrățișează anul 1798, când s-au încheiat cei 1260 de ani de dominație papală 
asupra Europei de apus: două dintre ele au fost înainte și unu după anul acela.  Într-un 
anumit fel, se consideră că timpul sfârșitului este perioada de timp de după 1798, dar 
mai ales după 1844, când se desfășoară mișcarea adventă.   
 

 Cât privește sfârșitul timpului, acesta este un moment de încheiere a istoriei și nu o 
perioadă.  Când Isus va declara pentru ultima dată „S-a sfârșit”, ca atunci când Și-a dat 
duhul pe cruce (vezi Ioan 19,30), se va termina istoria planului de mântuire, așa cum a 
jurat El Însuși, „Îngerul puternic, care Se pogora din cer învăluit într-un nor”, a cărui față 
era „ca soarele”, ale cărui picioare „erau ca niște stâlpi de foc” (Apoc 10,1).  El este 
descris mai departe ca ținând în mână „o cărticică deschisă”, punând „piciorul drept pe 
mare și piciorul stâng pe pământ” și strigând „cu glas tare cum răcnește un leu” 
(versetele 2 și 3).  Versetele 5-7 ne dau o informație extrem de prețioasă: „Și Îngerul, pe 
care-L văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ, Și-a ridicat mâna dreaptă spre 
cer și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, 
pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci 
că, în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui 
Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi proorocilor.”   
 

 „Taina lui Dumnezeu” amintită aici este planul mântuirii și vestirea lui prin 
propovăduirea evangheliei.  „În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță” se 
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referă la acest timp al sfârșitului, când sună ultima trâmbiță, așa cum citim în Apocalipsa 
14,6-12, unde sunt prezentate cele trei solii îngerești.  Prima este introdusă precum 
urmează: „Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie 
veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, 
oricărei limbi și oricărui norod” (versetul 6).   
 

 „Zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui” este timpul sfârșitului; „se va 
sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună (evanghelia) vestită de El robilor Săi 
proorocilor” – această sfârșire este sfârșitul timpului.     
 

 Evanghelia mântuirii a fost vestită în toate timpurile după căderea în păcat, prima 
vestire făcând-o chiar Salvatorul, când le-a dat primilor păcătoși speranța neașteptată: 
„Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei.  Aceasta îți va 
zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul” (Gen 3,15).  Nădejdea mântuirii a fost perpetuată 
prin sistemul jertfelor, prin făgăduințe divine și prin profeții, apoi a fost vestită în toată 
claritatea și forța ei prin evanghelia propovăduită de Hristos și de apostoli.  Iată ce se 
spune despre Mântuitorul: „El zicea: ‚S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este 
aproape.  Pocăiți-vă și credeți în evanghelie’” (Marcu 1,15).  Hristos le-a poruncit 
apostolilor să continue această lucrare: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți 
evanghelia la orice făptură.  Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va 
crede va fi osândit” (16,15.16).  Hristos nu i-a trimis în lucrare în puterea lor; El a zis: „Ci 
voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți martori în 
Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1,8). 
 

 Apostolii și-au făcut în mod exemplar datoria de a predica evanghelia prin puterea 
Duhului și chiar și-au dat viața pentru ea.  De aceea putea să spună apostolul Pavel, care 
a devenit solul Domnului mai târziu: „. . . din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și 
despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului evangheliei, care a ajuns până la 
voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi” (Col 1,5.6).  
De asemenea: „. . . negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în 
credință, fără să vă abateți de la nădejdea evangheliei, pe care ați auzit-o, care a fost 
propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel” 
(versetul 23).   
  

 Omenirea a fost evanghelizată în secolul întâi și Dumnezeu a continuat lucrarea aceasta 
prin slujitorii Săi în toate veacurile, în ciuda dificultăților și a apostaziei creștinismului.  O 
revenire dinamică și glorioasă s-a produs prin lucrarea Reformațiunii în câteva secole și 
această vestire a „evangheliei veșnice”, la „orice neam, orice seminție, orice limbă și 
orice norod”, se face în timpul sfârșitului, în secolele 19, 20 și 21.  După cum în primul 
secol a avut loc o evanghelizare mondială, tot astfel evanghelia este vestită tuturor 
locuitorilor pământului la încheierea istoriei.   
 

 Dumnezeu nu va pune capăt existenței lumii acesteia înainte ca orice făptură să fie 
luminată și adusă în situația de a lua o hotărâre conștientă cu privire la destinul ei 
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veșnic.  Dar un sfârșit va fi.  Isus va zice din nou „S-a sfârșit” și va preciza: „Cine este 
nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine 
este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană.  Și cine este sfânt să se 
sfințească și mai departe” (Apoc 22,11).    
 

 În Matei 24,6-12, Hristos a expus o serie de evenimente și stări de lucruri care urmau să 
aibă loc în viitor: „Veți auzi de războaie și vești de războaie” (versetul 6), „un neam se va 
scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și, pe alocuri, vor fi 
cutremure de pământ, foamete și ciumi” (versetul 7), „atunci vă vor da să fiți chinuiți și 
vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele Meu” (versetul 9), „atunci, 
mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții” (versetul 10); „se vor 
scula mulți prooroci mincinoși și vor înșela pe mulți” (versetul 11).  Față de aceste stări 
de lucruri, El a dat avertismentul: „Dar sfârșitul tot nu va fi atunci” (versetul 6).  Toate 
aceste evenimente, fenomene și stări de lucruri din natură și societate sunt indicatori 
către un deznodământ epocal, dar ele nu marchează sfârșitul, care nu va fi atunci.  Ele 
țin de timpul sfârșitului, dar nu sunt sfârșitul timpului. 
 

 Dar când va fi sfârșitul, ce îl va marca, ce îl va accelera, ce îl va produce?  Aflăm din 
versetul 14: „Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să 
slujească de mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârșitul” (Mat 24,14).  Nu 
cutremurele, nu războaiele, nu calamitățile de ciumă și foamete, nu ura dintre națiuni, 
deși toate acestea se întețesc în mod fără precedent, nu acestea aduc sfârșitul.  O 
lucrare trebuie încheiată și anume, vestirea evangheliei „oricărui neam, oricărei 
seminții, oricărei limbi și oricărui norod”, „evanghelia cea veșnică”, „evanghelia aceasta 
a împărăției” dusă în toată lumea, tuturor locuitorilor pământului.  Încheierea acestei 
lucrări înseamnă sfârșitul timpului.  Nu înainte, nu după aceea.  „Atunci va veni 
sfârșitul”.  În această propoziție accentul este pus pe cuvântul „atunci”, numai atunci.  
Două avertismente ale Mântuitorului trebuie reținute și accentuate mereu:                                                  

(01) că sfârșitul nu va veni în funcție de nenorocirile care au loc în jurul nostru, ci în 
funcție de terminarea „tainei lui Dumnezeu”, ducerea evangheliei la orice făptură;                     

(02) că orice încercare de a stabili data sfârșitului lumii este absurdă, periculoasă și 
derutantă. 

 Am arătat și explicat pe larg primul avertisment.  Să ne ocupăm acum de al doilea: 
Hristos a spus cu toată claritatea că „despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe 
nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Mat 24,36).  De asemenea: 
„Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru” (versetul 42).  „De aceea 
și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți” (versetul 44).  Și, 
totuși, s-au făcut încercări.  Rând pe rând au fost stabilite date și toate au căzut, apoi, 
fără a-și recunoaște în umilință greșeala, cei în cauză au venit cu interminabile explicații, 
că, anume, ar fi trebuit să fie așa, însă . . .!  Și ce importanță are când?   
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 Au întrebat și ucenicii: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou 
împărăția lui Israel?”  (Fapte 1,6).  Răspunsul Lui a fost prompt și a sunat a mustrare: 
„Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea, Tatăl le-a păstrat 
sub stăpânirea Sa” (versetul 7).  Și urmează un „ci”, conjuncție care arată un contrast: nu 
așa, ci așa.  Nu este cazul să vă frământați voi cu privire la date, ci voi aveți ceva de 
făcut, aveți o lucrare și puterea de sus vă stă la dispoziție: „Ci voi veți primi o putere, 
când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, 
în Samaria și până la marginile pământului” (versetul 8). 
 

 Nu curiozitatea datării trebuie să ne caracterizeze pe noi, ci zelul de a lucra până la capăt 
pentru Dumnezeu.  Are importanță?  Are, și anume o importanță mare.  Orice efort 
contează și orice contribuție va fi răsplătită.   
 

 În revista Curierul Adventist din februarie 2016, la pagina 3, a apărut articolul editorial 
semnat de fratele Teodor Huțanu, cu titlul „Nu omitem esențialul”.  Autorul 
menționează „o știre observată de un predicator”, care „relata despre plimbarea a două 
femei pe o alee dintr-un mare oraș al lumii.  La un moment dat, una dintre ele se 
oprește brusc și întreabă: ‚Auzi?  Parcă miaună o pisică.’  După o clipă de ascultare 
atentă, cealaltă răspunde: ‚Seamănă cu scâncetul unui copil.’”  Și chiar era un copil, dar 
nu știau unde este.  Polițiștii au reușit să găsească un nou-născut abandonat, aflat într-o 
spărtură a pavajului, în zdrențe și învelit cu o pătură de spital.  Ideea principală lansată 
de autorul articolului este aceea a atenției pentru a distinge vocea abia perceptibilă.  
Mergând mai departe pe filiera aceasta și depărtându-ne de contextul articolului, să ne 
întrebăm dacă auzim glasurile celor pierduți, ascunși în ungherele lumii și, mai ales, dacă 
auzim glasul Mântuitorului, trimițându-ne la drumuri și la garduri ca să lucrăm pentru El. 
 

 Apostolul Pavel scria astfel despre nădejdea sa: „De acum, mă așteaptă cununa 
neprihănirii, pe care mi-o va da, în ‚ziua aceea’, Domnul, Judecătorul cel drept.  Și nu 
numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui” (2 Tim 4,8).  Vrem să primim 
cununa aceea și iubim venirea Domnului.  Ne pregătim pentru ea, de fapt, trebuie să fim 
gata în orice clipă.  Putem întreba cu dor: „Când vei veni la mine?”  (Ps 101,2), nu din 
curiozitate, ci mânați de o dorință nestăvilită după arătarea Sa.     
 

 Dar putem să grăbim sosirea acelui moment sau nu?  Apostolul Petru a spus că putem și 
că trebuie să o facem: „Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni 
ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea 
zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de 
căldura focului?”  (2 Pet 3,11.12).  Așteptând și grăbind venirea zilei Domnului.  O 
așteptăm, pentru că însuși numele nostru de „adventiști” implică sensul acesta.  Dar și 
grăbim ziua aceea?  Unii spun că nu se poate, pentru că Dumnezeu are un plan, un 
calendar, un orar și acolo nu se poate umbla.   
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 De fapt, chiar Spiritul Profetic zice: „Ca şi stelele în vastul circuit al căii rânduite lor, 
planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă şi nici întârziere. . . .  Astfel se stabilise în 
sfatul ceresc ceasul venirii lui Hristos.  Când marele orologiu al vremii a indicat ceasul 
acela, Isus  S-a născut în Betleem.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 
32).  Prima venire a lui Hristos a avut loc la „împlinirea vremii” (Gal 4,4), „când marele 
orologiu al vremii a sunat ceasul acela”, iar „planurile lui Dumnezeu”, „ca și stelele în 
vastul circuit al căii rânduite lor”, „nu cunosc nici grabă și nici întârziere”.  Aceste planuri 
se împlinesc cu precizie astronomică și cu siguranță profetică.  Iată ce se spune despre 
sfârșitul robiei israeliților: „Și, după patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate 
oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului” (Exod 12,41).  Tocmai în ziua aceea. 
 

 Putem fi absolut siguri că arătarea în slavă a Mântuitorului nu se va produce la 
întâmplare.  Da, pe neașteptate pentru oameni, dar nu pe neașteptate pentru 
Dumnezeu.  El știe ce nu știm noi și anume timpul exact al acelui măreț eveniment: anul, 
ziua, ceasul.  Și, totuși, putem grăbi și trebuie să grăbim sosirea acelui moment, 
producerea acelui eveniment salvator.  Acest paradox divin trebuie acceptat, ținând 
cont de faptul că matematica Sa nu este ca matematica oamenilor.  Auzeam cândva 
despre geometria neeuclidiană.  Aici este aritmetica neomenească: un timp fix, dar care 
se poate grăbi!  Vrem ca măsurătorile cerului să coincidă cu ale noastre?  Acest lucru nu 
se poate și trebuie să fim fericiți pentru că este așa.   
 

 Momentul revenirii Domnului nu depinde de sosirea unei date profetice, ci de 
încheierea unei lucrări.  Ultimul an profetic a fost 1844, de atunci timpul este elastic: „nu 
va mai fi nicio zăbavă”, adică „nu va mai fi niciun timp”, înseamnă niciun timp profetic, 
niciun lanț profetic, nicio dată prevăzută în cuvântul profetic.  Nu Hristos este 
răspunzător de faptul că nu vine încă, ci noi.  Serva Domnului a explicat cum se poate 
realiza această grăbire:                                                                                                          
  
- „Dând lumii evanghelia, noi suntem în stare să grăbim revenirea Domnului.  Noi 
trebuie nu numai să așteptăm, ci să grăbim venirea zilei lui Dumnezeu (2 Petru 3,12).  
Dacă biserica lui Hristos și-ar fi făcut lucrarea stabilită așa cum a poruncit Domnul, 
întreaga lume ar fi fost avertizată până acum și Domnul Isus ar fi venit spre pământul 
nostru în putere și mare slavă.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 633-
634)        
 
- „Hristos așteaptă cu dor să Se manifeste în biserica Sa.  Când caracterul lui Hristos va fi 
reprodus în mod desăvârșit în poporul Său, atunci El va veni ca să-i revendice ca fiind ai 
Săi.  Este privilegiul fiecărui creștin, nu numai să aștepte, ci să grăbească venirea 
Domnului nostru Isus Hristos.  Dacă toți cei ce mărturisesc numele Său ar aduce roadă 
pentru slava Sa, cât de repede ar fi semănată în întreaga lume sămânța evangheliei.  
Ultima mare recoltă s-ar coace rapid și Hristos ar veni să adune grâul prețios.”  (Christ’s 
Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 69)   
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 Să grăbim venirea Domnului.  Suflete pier în jurul nostru; trebuie să auzim glasul lor 
disperat, după ajutor și salvare, chiar dacă este nerostit.  Fiecare rostire a soliilor 
Domnului, atingând urechi omenești, poate scurta timpul până la arătarea Domnului, o 
poate grăbi.  Măcar cu o secundă, măcar cu o infimă fracțiune de secundă, pentru că 
Domnul are milioane de soli care o fac și eforturile unite sporesc eficiența.   
 

 Și mai este ceva.  Trebuie să fim foarte atenți la fiecare cuvânt al Mântuitorului: 
„Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de 
mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârșitul” (Mat 24,14).  Nu tuturor le va 
servi evanghelia spre mântuire, dar mărturie trebuie să aibă toți.  „Căci ce știi tu, 
nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul?  Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui 
nevasta?”  (1 Cor 7,16).  „Dimineața, seamănă-ți sămânța, și până seara nu lăsa mâna să 
ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea sau dacă amândouă sunt 
deopotrivă de bune” (Ecl 11,6).   
 

 Noi suntem semănători, rezultatele Îi aparțin lui Dumnezeu.  O parte din sămânță poate 
cădea lângă drum; ea poate fi călcată în picioare și poate fi mâncată de păsările cerului.  
Altă parte poate cădea în loc stâncos, răsărind repede, dar uscându-se tot atât de 
repede, fără să se poată maturiza și să aducă roadă.  Sau altă parte poate cădea în loc 
spinos, unde creșterea, maturizarea și rodnicia ei să fie zădărnicite de spini.  Dar putem 
fi siguri că există și sămânță care cade în pământ bun, aducând roade pentru veșnicie 
(vezi pilda Domnului din Matei 13,3-9 și 18-23).   
 

 Și așa se grăbește venirea zilei când Se va arăta Stăpânul casei.  „Atunci va veni 
sfârșitul”, un sfârșit care este început glorios.  Să-l dorim, să-l așteptăm, să-l zorim!  
Amin!    

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 92: „Vreau să fiu în veci cu Domnul” 

Cântarea de închidere, 450: „Zor, deci, că vine noaptea!” 
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TOATE LA VREMEA LOR 

 Un român din Statele Unite a vizitat cândva Comunitatea Adventistă de Ziua a Șaptea 
din Sibiu și a zăbovit acolo multe săptămâni.  Am stat uneori de vorbă cu el și mi-a spus, 
printre altele, că persoana cutare a folosit la amvon cuvântul „vreme”, când trebuia să 
zică „timp”, pentru că numai așa este corect.  Nu l-am contrazis din motive de politețe și 
de vârstă, dar m-am mirat că cineva care lipsise din România în cea mai mare parte a 
vieții lui gândea că stăpânește mai bine nuanțele cuvintelor decât cei rămași în patrie și 
că poate să facă astfel de corecturi.  Sigur că sinonimele pot fi folosite în diferite 
contexte și nu pot întotdeauna să fie înlocuite unul cu altul.   
 

 Dar iată ce zice un dicționar despre acești termeni: „Vreme – timp; cu vremea = după un 
timp oarecare, cândva; . . . timp liber, răgaz; moment prielnic pentru desfășurarea unei 
acțiuni sau când se desfășoară o acțiune; epocă, veac; starea atmosferică” (Mic dicționar 
al limbii române, București, 1974, paginile 836-837).  Observați că numai ultimul sens se 
referă la meteorologie, dar toate celelalte sunt exact sensurile termenului „timp”, deși 
pot intra în combinații diferite.  Și iată cum este definit „timpul: una dintre formele 
fundamentale de existență a materiei, exprimând procesualitatea realității, succesiunea 
și simultaneitatea proceselor acesteia; scurgere succesivă de momente, durată, 
perioadă măsurată în ore, zile etc.” (Ibid., pagina 770).   
 

 Când Cornilescu a tradus textul din Daniel 7,25, zicând „o vreme, două vremi și o 
jumătate de vreme”, el nu a greșit, dar putea tot atât de bine să zică „timp” în loc de 
„vreme”, pentru că profeția se referea la ani, în total 1260 de ani de dominație papală 
asupra Europei.  Termenul „vreme” este de origine slavă, iar „timp” de origine latină.     
 

 Timp sau vreme.  La o adunare a pastorilor din Conferința Moldova, desfășurată la 
Bacău, în anul 1974, cu ocazia primei vizite în România a fratelui Robert Pierson, 
președintele Conferinței Generale, un pastor a pus întrebarea cum folosesc pastorii din 
America timpul.  Dânsul a făcut o comparație foarte interesantă și anume: „Să 
presupunem că eu și dumneata avem câte un geamantan de aceeași  mărime și lucruri 
de aceeași mărime și număr de pus în el.  Pentru unul dintre noi, geamantanul este 
suficient de încăpător, dar pentru celălalt nu este.  Care este cauza?  Modul cum așezăm 
lucrurile în el.”   
 

 Și învățătura era: pentru fiecare dintre noi, ziua este la fel de lungă, și anume de 24 de 
ore; nimeni nu are o zi mai lungă și nimeni nu are una mai scurtă.  „Nici nu ar fi bine”, 
zicea vorbitorul; „am călătorit cu avionul peste Pacific și am avut o zi lungă și a fost 
foarte obositoare.”  Cum programăm activitățile contează foarte mult; cu o planificare 
înțeleaptă, putem realiza foarte mult în același interval de timp, dar pentru altul timpul 
este mereu insuficient.  Iată cum s-a exprimat în această privință filosoful francez 
Voltaire: „Timpul este destul de lung pentru cine știe să profite de el; muncind și 
gândind îi extindem limita” (Voltaire, Maxime și cugetări, pagina 187).         
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 Diavolul a inventat tot felul de preocupări pentru omorârea timpului, dar știți ce spune 
Spiritul Profetic?  Iată un scurt citat: „Timpul nostru Îi aparține lui Dumnezeu.  Fiecare 
moment este al Său și noi avem cea mai solemnă obligație de a-l folosi pentru slava Sa.  
De niciun talant pe care l-a dat nu va cere El o socoteală mai strictă decât de timpul 
nostru” (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 342).  Zicea 
cândva un tânăr seminarist în predica-examen: „Căutați să fiți în permanență ocupați.”  
Tatăl meu mă întreba uneori când eram adolescent: „De ce stai?”  Adică pierdeam 
timpul, care trecea, fără ca eu să fac ceva.   
 

 Sigur că și odihna este necesară, așa ne cere porunca a patra: să lucrăm șase zile și să ne 
odihnim în ziua a șaptea.  Mântuitorul i-a trimis pe ucenici în lucrare, dar când s-au 
întors le-a zis: „Veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin” (Marcu 
6,7-32; cuvintele citate sunt din versetul 31).  Nu există perpetuum mobile și omul precis 
nu este o excepție.  După muncă și înainte de muncă trebuie odihnă.  Dar prăpădirea 
timpului când nu este vorba de odihnă necesară este păcat și trebuie evitată.  Bine zicea 
seminaristul despre timpul care nu este de odihnă: „căutați să fiți în permanență 
ocupați.”  Ocupați nu neapărat de dragul ocupației, ci pentru a folosi cu credincioșie 
talantul-timp.  Ba chiar timpul de odihnă poate fi timp de activitate, alta decât cea care a 
produs oboseala; aceasta se numește odihnă activă.   
 

 Nici Sabatul nu este zi de trândăvie, ci este ziua Domnului, despre care Dumnezeu a zis: 
„. . . ziua a șaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă.  Să nu faceți nicio 
lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului, în toate locuințele voastre” (Lev 23,3).  Nicio 
lucrare în timpul Sabatului; „în locuințele voastre” înseamnă preocupările obișnuite, 
curente, ale săptămânii de lucru, dar „adunarea sfântă” înseamnă activitate pentru 
Dumnezeu.  Și pentru semeni, în limitele admise de porunca a patra, așa cum a arătat 
Mântuitorul: „De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat” (Mat 12,12).  Era 
vorba de vindecarea unui bolnav.  Binele legat de salvarea sau îngrijirea vieții oamenilor 
și a animalelor.   
 

 Foarte frumos a exprimat sora White acest principiu: „Așa cum Dumnezeu S-a oprit din 
lucrarea Sa de creare, S-a odihnit în Sabat și l-a binecuvântat, tot astfel omul trebuie să 
lase ocupațiile vieții sale zilnice și să devoteze acele ore sacre pentru odihnă sănătoasă, 
închinare și fapte sfinte” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 207).  Ați 
reținut?  Odihnă sănătoasă, închinare și fapte sfinte.  Odihnă sănătoasă: necesară, nu 
trândăvie, refacere fizică și mintală.  Închinare: personală, în familie și în biserică.  Fapte 
sfinte, foarte bine zis: nu doar fapte bune, pentru că pot fi bune în alte zile dar nu în 
Sabat, ci fapte sfinte, care sunt în armonie cu caracterul sacru al zilei lui Dumnezeu.  
Dacă vecinului meu îi arde casa sau cade bolnav, îi voi da ajutor în orice zi, dacă pot, 
chiar în Sabat: e faptă sfântă.  Dacă vecinul meu își construiește o casă, îl voi ajuta 
oricând este necesar și pot, dar nu în ziua sfântă a Domnului.  Toate lucrurile la vremea 
lor.           
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 Pierderea voită a timpului se numește și lenevie.  Înțeleptul Solomon ne-a dat în privința 
aceasta sfaturi prețioase.  Iată câteva dintre ele:                                                                                                                

- „Du-te la furnică, leneșule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te! . . .  
Până când vei sta culcat, leneșule?  Când te vei scula din somnul tău?  Să mai dormi 
puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi!. . . .  Și sărăcia 
vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat” (Prov 6,6.9-11).                                                      

- „Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.  Și era numai 
spini, acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit” (24,30.31).                                                          

- „Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește” (10,4).   

- „Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir” (12,24).   

 Respectarea timpului este o trăsătură de caracter a celor consacrați.  Aceasta include 
punctualitatea, care se referă atât la sosirea sau începerea la timp, cât și la terminarea 
în timpul stabilit.  Ea ține de ordine și este o marcă a bunei educații și a înțelepciunii.  Și 
cine este exemplul perfect de punctualitate dacă nu Creatorul nostru?  „Căci Dumneseu 
nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților” (1 Cor 
14,33).  Iată două texte care ne vorbesc despre punctualitatea lui Dumnezeu:                                                                

- „Șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de patru sute treizeci de ani.  Și, după patru 
sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara 
Egiptului” (Exod 12,40.41).                                                                                                                                    

- „Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, născut din 
femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să 
căpătăm înfierea” (Gal 4,4.5).             

 Nimănui nu-i place când alții nu respectă programările care-l afectează.  Am fost de 
două ori în America Latină, mai exact în orașul Guatemala City, pentru evanghelizări.  De 
fiecare dată mi s-a făcut cadou un ceasornic de perete.  Oameni buni.  În felul acesta,    
m-au învățat punctualitatea, care pe acolo aproape că nu exista deloc sau foarte puțin.  
În aprilie 2005, când m-am dus cu niște pastori și cu un prezbiter din districtul meu 
aparținând Conferinței Arizona, am găzduit la un hotel, de unde în fiecare seară trebuia 
să vină pastorul respectiv sau altcineva, ca să mă ducă la adunare.  De multe ori am avut 
de așteptat mult.  Odată, pastorul nu s-a arătat deloc, de aceea am pierdut adunarea.  
Aș fi luat un taxi, dar nu știam unde să mă duc.  Pastorul acela niciodată nu a explicat de 
ce nu a venit.  Din fericire, după aceea m-a luat de fiecare dată un prezbiter care era 
ofițer de armată pensionar, iar acesta chiar că a fost punctual.  Armată, nu glumă.  
Armata înseamnă punctualitate și ordine.    
 

 Explicându-i prezbiterului american însoțitor, coleg de cameră, pățaniile mele cu 
transportul, el a zis că oamenii de acolo susțin că în cer nu există timp.  Se părea că le 
dădea dreptate, deși nu o spunea pe față.  Am pățit-o și cu el când eram acasă în 
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Arizona: și-a anunțat vizita într-o luni seara, fără să-mi spună despre ce este vorba, dar 
nu a venit, iar eu m-am văzut silit să stau acasă ca să-l aștept.  În zadar.  Niciodată nu și-a 
cerut scuze și nici nu a dat vreo explicație.    
 

 De ce a creat Dumnezeu lumea noastră în șase zile și nu mai repede?  Putea oare să o 
creeze și într-o oră?  Într-un minut?  Într-o secundă?  Fără îndoială, pentru că la El toate 
lucrurile sunt posibile și El nu este legat de timp; de aceea și în acest sens a zis apostolul 
Petru că, „pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi” (2 Pet 
3,8).  Dar a procedat așa ca să ne dea nouă exemplu de urmat: „Să lucrezi șase zile și   
să-ți faci lucrul tău.  Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului, 
Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul 
tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.  Căci în șase zile a făcut 
Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit; 
de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o” (Exod 20,9-11).   
 

 Dumnezeu a creat niște luminători, care să marcheze unitățile de timp: „Dumnezeu a 
zis: ‚Să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie 
niște semne, care să arate vremile, zilele și anii’” (Gen 1,14).  Timpul era astfel stabilit și 
marcat de Creator.   
 

 Se consideră de mulți că timpul este în contrast cu veșnicia, adică timp este ce 
experimentăm noi acum, dar după terminarea marii lupte va începe veșnicia, care este 
altceva decât timpul, că, de fapt, nu va mai exista timp.  Nu cred că este așa, ci veșnicia 
este timp infinit și orice moment aparține veșniciei.  La încheierea fiecărui an, noi zicem 
că a trecut în veșnicie, dar era și până atunci o parte din veșnicie.  Oare nu se va măsura 
timpul pe noul pământ?  Nicăieri nu spune Biblia așa ceva.  A, da, nu va mai fi stresul de 
acum, graba, criza de timp, dar dispariția timpului este un nonsens, pentru că Dumnezeu 
a creat toate lucrurile în timp și în spațiu: „umpleți pământul”, le-a poruncit El primilor 
oameni în Geneza 1,28, ceea ce însemna răspândire pe planetă, deci în spațiu.  În fața 
înțelepților din Atena, Pavel a zis că Dumnezeu „a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul 
singur, să locuiască pe toată fața pământului; le-a așezat anumite vremi și a pus anumite 
hotare locuinței lor” (Fapte 17,26).  Timp și spațiu.    
 

 Ni se spune că, pe pământul nou creat, „în fiecare lună nouă și în fiecare Sabat va veni 
orice făptură să se închine” înaintea Domnului (Isa 66,23).  Dacă există Sabat, atunci 
există săptămână, iar dacă există lună, atunci există an.  Iată ce citim în Apocalipsa 22,2: 
„În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 
douăsprezece feluri de rod și dând rod în fiecare lună.”  Dar ani vor exista?  Psalmistul 
zice așa: „Dar Tu rămâi același și anii Tăi nu se vor sfârși” (Ps 102,27).  Mai clar: „Eu zic: 
‚Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, Tu, ai cărui ani țin veșnic’” (versetul 
24).  Și la Dumnezeu se vorbește despre ani, dar anii Săi sunt fără număr.  Iar despre 
viitor avem această mărturie: „Și anii veșniciei, în desfășurarea lor, vor aduce tot mai 
bogate și mai glorioase descoperiri despre Dumnezeu și despre Hristos” (The Great 
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Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 678).  Veșnicia este formată din ani, dar fără 
sfârșit și nu știm cum vor fi marcați în viața care vine.     
 

 Propriu-zis, timpul este o realitate care vizează durata evenimentelor și a fenomenelor, 
cum și intervalele dintre ele.  În viața viitoare, vor exista evenimente și fenomene, iar 
acestea vor avea durată și vor exista intervale între ele.  Va fi succesiune de acțiuni, 
unele înaintea sau în urma altora.  Toate acestea implică timp.  „Când” și  „unde” sunt 
coordonate care nu pot dispărea, spațiul și timpul sunt indispensabile.   
 

 Despre Satana se spune în ultima carte a Bibliei că este „cuprins de o mânie mare, 
fiindcă știe că are puțină vreme” (Apoc 12,12).  El știe lucrul acesta: îl știm și noi?  Iată 
cât de scrupulos este vrăjmașul în ce privește folosirea timpului: „Numai Dumnezeu 
poate limita puterea lui Satana.  Acesta merge încoace și încolo pe pământ, umblând pe 
el în sus și în jos.  El nu lipsește de la locul lui de veghe niciun moment, de teamă că 
pierde o ocazie de a distruge suflete.  E important ca poporul lui Dumnezeu să înțeleagă 
lucrul acesta pentru a putea scăpa de cursele lui” (Messages to Young People/Solii 
pentru tineret, pagina 51).   
 

 Un om umbla prin munți.  La un moment dat, a fost surprins de o furtună de zăpadă, 
care îl orbea.  S-a făcut frig.  A căutat un loc de adăpost, a strâns câteva crengi găsite 
prin apropiere și a încercat să aprindă un foc pentru ca să se încălzească.  Din fericire, 
avea cu el o cutie cu chibrituri.  A scăpărat unu, dar acesta a fost stins de vânt imediat.  
A aprins altul, la fel.  Nicio problemă, erau destule, cutia era plină.  Dar tot așa a eșuat la 
fiecare băț de chibrit, până când a ajuns la cel din urmă.  Dacă nici cu acela nu reușea să 
aprindă focul, avea să fie pierdut în frigul acela.  Vă închipuiți cu câtă grijă a protejat el 
acum chibritul când l-a scăpărat, ca să nu se stingă și acela, pentru că era ultima lui 
șansă de a supraviețui.  Era vorba de viață sau de moarte.  Nu e oare mult mai bine să fie 
atent la primele chibrituri?  Eu cred că da.  Nicolae Iorga a scris următoarea maximă: 
„Pierzi în viață ani, iar la moarte cerșești clipe.”   
 

 Să considerăm importanța timpului și din alt punct de vedere.  Se povestește că un copil 
se juca la marginea mării, aruncând cât mai departe în apă niște pietricele, pe care le 
găsise acolo pe nisip.  A mai rămas una, dar pe aceea a păstrat-o.  Mai târziu, un 
specialist a constatat că era voba de o perlă prețioasă.  Avusese atât de multe și le 
aruncase în mare.  Ce păcat!  Ce pagubă!  Ce neghiobie! 
 

 Da, clipele vieții sunt chibrituri care ne pot oferi flacăra salvatoare.  Sunt perle pe care le 
putem irosi nebunește.  Sau pe care le putem valorifica în mod responsabil și înțelept.  
Așa sunt și ocaziile de care Dumnezeu ne face parte în viață – perle de valoare, pe care 
nu trebuie să le desconsiderăm sau să le irosim, pentru că vom regreta mai târziu 
amarnic.  Apostolul neamurilor a scris așa: „Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, 
vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.  Căci El zice: ‚La 
vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat.  Iată că acum este 
vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii’” (2 Cor 6,1.2).   
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 Astăzi ne stă la dispoziție; ziua de ieri s-a dus și nu mai poate fi chemată înapoi, iar 
mâine nu ne aparține.  „Acum este vremea potrivită, acum este ziua mântuirii.”  
Dumnezeu hotărăște această zi, adică ne-o pune la dispoziție.  Fiecare zi de viață este un 
dar de la El.  Așa ni se spune în Scriptură: „El hotărăște din nou o zi . . ., astăzi, dacă 
auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!”  (Evr 4,7).  „Să luăm dar bine seama ca, atâta 
vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se 
pomenească venit prea târziu” (versetul 1). 
 

 De aceea ni se dă îndemnul: „Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!  
Căci în locuința morților, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici 
știință, nici înțelepciune!”  (Ecl 9,10).  În altă variantă: „Luați sema, deci, să umblați cu 
băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.  Răscumpărați vremea, 
căci zilele sunt rele” (Efes 5,15.16).  Zilele sunt rele pentru că, odată pierdute, rămân cu 
îndărătnicie pierdute; ele nu pot fi rechemate.  Cum se poate răscumpăra vremea?  
Foarte simplu, având în vedere scurtimea timpului rămas, după ce neglijența și 
nechibzuința au dus la pierderi irecuperabile, să fie folosit la maximum timpul rămas.                                                       
 

 Neemia era foarte conștient de răspunderea sa și de importanța timpului pe care i l-a 
acordat împăratul Artaxerxe, de aceea a răspuns cu hotărâre celor ce încercau să 
obstrucționeze activitatea sa: „Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor; cât 
timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta” (Neem 6,3).  Dacă Satana este conștient de 
scurtimea timpului său și caută să profite de el cu furie, ce ar trebui să facem noi, 
slujitorii viului Dumnezeu?  Cu atât mai mult să ne folosim de timpul rămas pentru a 
duce evanghelia la sufletele care pier în ignoranță și păcat.  În Evrei 10,37, se face 
precizarea: „Încă puțină, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi.”   
 

 Hristos a folosit cu mare grijă timpul scurt pe care l-a petrecut pe pământ, din care 
numai trei ani și jumătate pentru lucrare publică: „El a arătat prin propriul Său exemplu 
că fiecare moment al timpului este încărcat cu rezultate eterne, că trebuie să fie prețuit 
ca o comoară și să fie folosit pentru scopuri sfinte” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 91).  Iată două mărturii ale evanghelistului Ioan despre grija pe care Hristos 
o avea cu privire la folosirea eficientă a timpului Său:                                                                                   
 
- „Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni 
nu mai poate să lucreze” (Ioan 9,4).  Era înainte de vindecarea orbului din naștere.                          
 
- „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui” (Ioan 
4,34).  Ucenicii L-au rugat să mănânce, dar salvarea samaritenilor era pentru El mai 
importantă decât orice mâncare.    
 

 În cartea mai scurtă a înțelepciunii avem o paradigmă devenită celebră, pe care să o 
contemplăm acum: „Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul 
lui.  Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei; săditul își are vremea lui și 
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smulgerea celor sădite își are vremea ei.  Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are 
vremea ei; dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei; plânsul își are 
vremea lui și râsul își are vremea lui; bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea 
lui; aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei; 
îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei; căutarea își 
are vremea ei și pierderea își are vremea ei; păstrarea își are vremea ei și lepădarea își 
are vremea ei; ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui; tăcerea își are 
vremea ei și vorbirea își are vremea ei; iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea 
lui; războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei” (Ecl 3,1-8).  Paisprezece 
constraste de lucruri pozitive și negative, fiecare dintre cele douăzeci și opt de elemente 
având vremea lui.  Încurcarea acestor „vremuri” poate fi riscantă și păgubitoare.   
 

 Toate lucrurile își au timpul lor optim, ideal, propice sau chiar unic; odată ce timpul 
acela a trecut, acțiunea nu se mai poate realiza, sau se poate în condiții mult mai grele. 
Se zicea cândva că „ocazia are păr în frunte”, adică după ce a trecut este iremediabil 
pierdută, nu o mai poți recupera.  Poetul neidentificat a scris aceste trei strofe magnifice 
cu privire la oportunități: 

„La vremea lor să fie toate                                                                                                                                    
E lege tare-n univers                                                                                                                                        
Și nimeni dintre noi nu poate                                                                                                                         
Să-i pună stavilă în mers. 

De-ncepi cu floarea de pe luncă                                                                                                                      
Și pân’ la astrul călător,                                                                                                                   
Aceeași tainică poruncă                                                                                                                         
E legea existenței lor.                                                                                                                  

Această lege ce ne ține                                                                                                       
Răsună-n viața orișicui:                                                                                                        
De vrei să fie totul bine,                                                                                             
Atunci să-l faci la vremea lui.” 

Filosoful francez Voltaire a exprimat legea aceasta astfel: : „În orice domeniu, toate 
izbânzile se întemeiază pe lucruri spuse sau făcute la timpul lor” (Voltaire, Maxime și 
cugetări, pag 63).   
 

 Strofele 3 și 4 ale cântării „Ah, dulce e, în flori bogat!” vorbesc astfel: „Azi e un timp 
înfloritor / Lăsat pentru-orice om / să ia pe-al său Mântuitor / ca scut etern și Domn.  //  
E-al tinereții timp dorit / Când poți să pui temei / Spre-a fi de-a pururi mântuit / Și   
viață-n dar să iei!”  (Imnuri creștine, București, 2006, cântarea numărul 726).  Aceste 
versuri ne pot aduce aminte de sfatul înțeleptului: „Dar adu-ți aminte de Făcătorul tău în 
zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii, când vei zice: 
‚Nu găsesc nicio plăcere în ei’” (Ecl 12,1).   
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 Când israeliții erau aproape de hotarul țării promise, la doi ani după părăsirea Egiptului, 
„Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: ‚Trimite niște oameni să iscodească țara Canaanului, 
pe care o dau copiilor lui Israel’” (Num 13,1.2).  Moise a trimis douăsprezece iscoade, 
care au cercetat țara timp de patruzeci de zile.  Apoi s-au întors ca să aducă un raport.  
Zece dintre cei trimiși, deși au lăudat țara, au declarat că este imposibil de cucerit.  
Rezultatul a fost că poporul s-a descurajat și s-a revoltat.  Ni se spune mai departe: 
„Caleb a potolit poporul, care cârtea împotriva lui Moise” (versetul 30).  El și Iosua au 
fost de altă părere decât iscoadele răzvrătite.  Caleb a zis: „Haidem să ne suim și să 
punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori!”  (Același verset).  Dar a fost contrazis: 
„Bărbații care fuseseră împreună cu el au zis: ‚Nu putem să ne suim împotriva poporului 
acestuia, căci este mai tare decât noi’”  (versetul 31).   
  

 A avut loc o răzvrătire generală, din cauza căreia Dumnezeu a hotărât prelungirea 
pribegiei cu încă 38 de ani, până la dispariția tuturor împotrivitorilor.  Știrea acestei 
prelungiri a fost primită cu mare amărăciune: „Moise a spus aceste lucruri tuturor 
copiilor lui Israel și poporul a fost într-o mare jale” (14,39).  Acum au încercat să repare 
greșeala: „S-au sculat dis-de-dimineață a doua zi și s-au suit pe vârful muntelui, zicând: 
‚Iată-ne!  Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul, căci am păcătuit’” 
(versetul 40).   
 

 Era însă prea târziu, de aceea Moise i-a avertizat: „Pentru ce călcați porunca Domnului?  
Nu veți izbuti.  Nu vă suiți, căci Domnul nu este în mijlocul vostru!  Nu căutați să fiți 
bătuți de vrăjmașii voștri.  Căci amaleciții și cananiții sunt înaintea voastră și veți cădea 
uciși de sabie; odată ce v-ați abătut de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi” (versetele 41-
43).  Avertismentul a fost ignorat, cu rezultate fatale: „Ei s-au îndărătnicit și s-au suit pe 
vârful muntelui, dar chivotul legământului și Moise n-au ieșit din mijlocul taberii.  Atunci 
s-au pogorât amaleciții și cananiții care locuiau pe muntele acela, i-au bătut și i-au tăiat 
în bucăți până la Horma” (versetele 44 și 45).   
 

 Datorită răzvrătirii provocate de cele zece iscoade, înaintarea spre Canaan a fost oprită 
și amânată cu 38 de ani.  Domnul poruncise poporului să meargă să ia în stăpânire țara 
promisă, dar ei s-au împotrivit poruncii Domnului.  Drept urmare, Domnul le-a poruncit:      
„. . . întoarceți-vă și plecați în pustie, pe calea care duce spre Marea Roșie” (14,25).  
Atunci ei s-au hotărât să se ducă la luptă, contrar poruncii divine, și au fost nimiciți.  O 
poruncă și o altă poruncă: de a cuceri țara, de a se întoarce.  Au călcat-o pe prima, au 
călcat-o pe a doua.  A fost timp când să meargă la luptă, dar au refuzat; acum, când nu 
mai era cazul să meargă, s-au dus și au pierit.     
 

 Orele pe care ucenicii le-au petrecut cu Isus în grădina Ghetsimani în noaptea trădării 
Sale au fost extrem de prețioase pentru ei.  Isus le-a spus în mod clar: „Vegheați și 
rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită” (Mat 26,41).  Dar au vegheat ei?  Nu: „S-a întors iarăși 
la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn” (versetul 43).  
Există timp potrivit pentru odihnă și timp potrivit pentru veghere.  Atunci trebuia 
vegheat.  Isus S-a luptat singur cu puterile întunericului, ucenicii nu au făcut niciun efort 
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ca să vegheze împreună cu El și să se roage.  Iar când ispita a venit, ei au fost biruiți de 
frică: „Atunci, toți ucenicii L-au părăsit și au fugit” (versetul 56).  Probabil că după aceea 
au vegheat, nu au mai avut somn, dar nu vegheaseră când trebuia.   
 

 „Toate își au vremea lor”, ne-a învățat Solomon.  Între cele 14 contraste, l-a pus și pe 
acesta: „îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei” (Ecl 
3,5).  În educația care li se dă, copiilor și adolescenților trebuie să li se spună că fiecare 
vârstă are ordinea ei, că relațiile cu genul opus trebuie să fie guvernate de curăție și 
seriozitate, altfel urmările pot fi nenorocite și cu efecte care să dureze toată viața.  
Trebuie să li se spună să aștepte.  Toate la vremea lor.  Dumnezeu i-a creat pe Adam și 
pe Eva, parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și apoi le-a zis (subliniez 
cuvântul „apoi”): „Creșteți, înmulțiți-vă . . .” (Gen 1,28).  Intimitățile dinaintea căsătoriei, 
chiar dacă au loc între persoanele care se unesc apoi prin acea căsătorie, sunt 
nelegiuite.   
 

 Zicea cândva un mare predicator al evangheliei: „Dacă pun smântână pe pâine, aceea 
este mâncare, dacă îmi cade o picătură de smântână pe cămașă, aceea este murdărie.  
Ce este păcatul?  Un lucru care nu este la locul lui.”  Eu aș zice: și un lucru care nu este la 
timpul lui, în anumite condiții ar putea fi păcat.  Conviețuire în căsnicie, da, în afara ei 
sau anticipată, nu.  Horărât nu!     
 

 Viața aceasta nu este adevărata viață, ci un timp de probă și de pregătire pentru 
veșnicie.  Dar este extrem de prețioasă, pentru noi înșine și pentru raporturile noastre 
cu cei din jurul nostru.  În timp ce oamenii pier în ignoranță cu privire la mântuire, să-i 
lăsăm în întunericul păcatului, când am putea lucra pentru ei?  Să ne petrecem timpul în 
plăceri și preocupări deșarte când în cer au loc ultimele pregătiri pentru încheierea 
istoriei întunecate a lumii acesteia?   
 

 Cutremurătoare sunt cuvintele apostolului Pavel din Romani 13,11-14: „Și aceasta cu 
atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm; este ceasul să vă treziți în sfârșit din 
somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.  
Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua.  Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului 
și să ne îmbrăcăm cu armele luminii.  Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și 
în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pizmă, ci îmbrăcați-vă în 
Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți 
poftele.”     
 

 „Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua”, ziua socotelilor finale.  Puțin timp a rămas: 
„Încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi” (Evr 10,37).  Să 
luăm aminte, în final, la următoarele apeluri prețioase ale Spiritului Profetic:                                   
 
„Valoarea timpului este mai presus de orice calcul.  Hristos a considerat fiecare moment 
ca prețios și așa trebuie să-l considerăm noi.  Viața este prea scurtă ca să fie irosită.  Nu 
avem decât câteva zile de probă în care să ne pregătim pentru veșnicie.  Nu avem timp 
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de pierdut, timp pe care să-l dedicăm plăcerii egoiste, îngăduinței păcătoase.  Acum 
trebuie să ne formăm caractere pentru viața viitoare, nemuritoare.  Acum trebuie să ne 
pregătim pentru judecata de cercetare.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului 
Hristos, pagina 342)   
 

 Acum să ne pregătim.  Și să-i pregătim și pe alții.  Să folosim în acest scop fiecare zi, 
fiecare oră, fiecare clipă, așa cum zicea un scriitor: „Dacă n-are scop viața, fă să aibă 
clipa scop!”  Clipa de acum!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 9: „Mare eşti Tu, Doamne!” 

Cântarea de închidere, 915: „Ziua cea mare e-așa de aproape!”   
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SĂRMANA INVINCIBILĂ                                                                                                                                            

A.   Pasajul biblic 

 În Faptele apostolilor 5,12-16, este descrisă o perioadă de pace și prosperitate a bisericii 
primare.  Iată textul acesta complet: „Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și 
minuni în norod.  Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți 
nu cuteza să se lipească de ei; dar norodul îi lăuda în gura mare.  Numărul celor ce 
credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe 
bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca, atunci când va 
trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei.  Mulțimea, de asemenea, 
alerga la Ierusalim, din cetățile vecine, și îi aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de 
duhuri necurate și toți se vindecau.” 
 

 Pasajul acesta ne dă pe scurt următoarele informații:                                                                                                    

- Credincioșii își făceau lucrarea cu îndrăzneală, în public, în fața norodului întreg, în 
special în templu, „în pridvorul lui Solomon”.                                                                                                                     

- Este pus în evidență un contrast între „niciunul din ceilalți”, care „nu cuteza să se 
lipească de ei”, și „norodul”, care „îi lăuda în gura mare”.                                                                                                                                 

- Comentatorii presupun că primii erau elita, clasele conducătoare, iar „norodul” restul 
populației.                                 

- Mulțimea era încântată de propovăduirea și activitatea apostolilor, dar conducătorii 
doar „nu cutezau” să se lege de ei.                                                                                                                                    

- Motivul care îi făcea pe adversari să se stăpânească, ceea ce avea ca rezultat o mare 
libertate pentru lucrarea apostolică, este sugerat astfel: „. . . teama de a avea soarta lui 
Anania și Safira îi reținea pe aceia care nu erau dispuși să-L urmeze pe Hristos cu toată 
inima” (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
șaptea, volumul 6, pagina 179).                                                                                                                     

- Prin „apostoli”, nu doar prin unu dintre ei, „se făceau multe semne și minuni în norod”.                      

- Totuși, Petru este menționat pe nume, probabil pentru că era mai îndrăzneț și avea 
mai multă inițiativă, fără însă a fi numit „cap al bisericii”, care, potrivit cu cuvintele lui 
Pavel, este Hristos (vezi Efeseni 1,22; 4,15; Coloseni 1,18).  Chiar Petru Îl prezintă ca 
având întâietatea (vezi Fapte 4,11; 1 Petru 2,25; 3,15).                                                                                                  

- Se spune că oamenii așteptau ca „măcar umbra” lui Petru să treacă peste cei bolnavi,  
ca să fie vindecați.  Pasajul nu spune că umbra chiar îi vindeca, dar nu este exclus să fi 
fost așa, pentru că, în alt loc, se spune că „Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin 
mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri, care 
fuseseră atinse de trupul lui, și-i lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele” (Fapte 
19,11.12).                                                                                                                                                                     
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- Nu numai locuitorii Ierusalimului beneficiau de aceste servicii vindecătoare, ci și 
populația localităților înconjurătoare, care își aducea bolnavii și îi expunea în public 
acțiunii apostolilor.                                                                                                                                                                     

- Succesele misionare înregistrate de biserică erau formidabile, mereu și mereu noi 
convertiți adăugându-se la numărul credincioșilor.    

 Credeți însă că Satana dormea?  Nicidecum.  Imediat ce a fost aruncat din cer pe 
pământ, el și-a propus să lupte împotriva lui Dumnezeu și a slujitorilor Lui și a făcut-o cu 
furie, ori de câte ori a putut să o facă: „De aceea, bucurați-vă, ceruri și voi care locuiți în 
ceruri!  Vai de voi pământ și mare!  Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie 
mare, fiindcă știe că are puțină vreme” (Apoc 12,12).  La un moment dat, conducătorii 
națiunii alese nu s-au mai putut stăpâni, ci au pornit ofensiva împotriva creștinilor.  Așa 
ne spune Biblia: „Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida 
saducheilor, s-au sculat plini de pizmă, au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în 
temnița de obște” (Fapte 5,17.18).  Arest în masă, toți apostolii au fost aruncați în 
închisoare. 
 

 Ce s-a întâmplat?  Dumnezeu a intervenit în mod miraculos și neașteptat: „Dar un înger 
al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: ‚Duceți-vă, stați în 
templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia’” (versetele 19 și 20).  Fără nicio 
teamă și cu sentimentul puternic al datoriei, ei au ascultat de porunca cerului: „Când au 
auzit ei aceste vorbe, au intrat dis-de-dimineață în templu și au început să învețe pe 
norod” (versetul 21).  Fusese arestare în masă?  Acum evanghelizare în masă!   
 

 Această întorsătură a lucrurilor a produs șoc și confuzie.  Conducătorii erau siguri de 
prada lor.  Ei puseseră mâna pe martorii oculari ai învierii și erau dispuși să termine cu 
ei: „Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat Soborul și pe 
toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să-i aducă pe apostoli.  Aprozii, la 
venirea lor, nu i-au găsit în temniță” (versetele 21 și 22).   
 

 Nu știau nimic despre înger, despre izbăvire, despre lucrarea lor sau unde se aflau.  
Potrivit cu versetul 23, temnița era goală, cu toată paza strașnică postată acolo.  
Temnița era „încuiată cu toată grija” și i-au găsit „pe păzitori stând în picioare la uși”, nu 
dormind.  Dar se pare că aceștia nu au văzut nimic și nu au auzit nimic; aprozii nu au 
„găsit pe nimeni înăuntru”.  Oarecum ca la mormântul Domnului Isus: tot un înger a 
venit, păzitorii erau acolo, dar Hristos a înviat și mormântul a rămas gol pe veci.  În cazul 
apostolilor, vrăjmașii bisericii erau descumpăniți: „Când au auzit ei aceste vorbe, 
căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să 
creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări” (versetul 24).   
 

 Totuși, nu așa s-a terminat experiența apostolilor.  Nu știm cât au apucat ei să vorbească 
norodului, dar au vorbit.  Cât a hotărât Dumnezeu.  Apoi?  A sosit o veste: „Cineva a 
venit și le-a spus: ‚Iată că oamenii, pe care i-ați băgat în temniță, stau în templu și învață 
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pe norod’” (versetul 25).  Ar fi fost destul pentru ca acești conducători să înțeleagă 
neputința lor și că luptă împotriva unei forțe care-i depășește.  Ar fi trebuit să-și regrete 
păcatele, să se întoarcă la Dumnezeu și să îmbrățișeze creștinismul.  Erau însă conduși 
de Satana; erau prea împietriți ca să se mai întoarcă, de aceea și-au reluat opera 
ticăloasă, așa cum diavolul și-o va relua după a două înviere, organizându-i pe nelegiuiți 
ca să cucerească cetatea sfântă. 
 

 În loc să-și abandoneze planul de nimicire a creștinismului, ei i-au arestat pe apostoli din 
nou, nemișcați de minunea produsă, care ar fi trebuit să-i convingă că acolo intervenise 
Atotputernicul.  Ar fi trebuit să recunoască măcar ca vrăjitorii Egiptului: „Aici este 
degetul lui Dumnezeu!”  (Exod 8,19).  Dar nu au făcut-o: „Atunci, căpitanul templului a 
plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de 
norod” (Fapte 5,26).  Norodul s-ar fi împotrivit unei arestări violente, dar este de mirare 
că nu a intervenit pentru ca apostolii să fie lăsați în pace.      
 

 A urmat interogatoriul luat de cei furioși: „După ce i-au adus, i-au pus înaintea 
Soborului.  Și marele preot i-a întrebat astfel: ‚Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să 
nu învățați pe norod în numele acesta?  Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu 
învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om’” (versetele 27 
și 28).  Aflăm de la persecutori o știre îmbucurătoare: apostolii umpluseră Ierusalimul cu 
învățătura lor.  Dar nu era a lor, ci a Domnului Isus Hristos, care precizase: „. . . și-Mi veți 
fi martori în Ierusalim . . .” (Fapte 1,8).  Începuseră din Ierusalim potrivit trimiterii divine, 
și chiar umpluseră Ierusalimul.   
 

 Conducătorii erau lași în încercarea lor de a se scutura de răspundere pentru uciderea 
Mântuitorului: „Căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om.”  Nu chiar așa, nu 
apostolii aruncau asupra lor sângele lui Isus, ci conducătorii își asumaseră acea 
răspundere.  Și nu „căutau”, adică încercau apostolii ceva: era istorie.  Și nu era „acel 
om”, expresie disprețuitoare: era Salvatorul lumii, pe care ei Îl crucificaseră.  Era 
Creatorul lor și al planetei și al universului.   
 

 Au fost intimidați apostolii?  Nu, ci au dat un răspuns calm și ferm: „Petru și ceilalți 
apostoli, drept răspuns, i-au zis: ‚Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de 
oameni!’”  (Versetul 29).  Apostolii nu promiseseră nimic, ei nu-și luaseră obligația de a 
se supune interdicției lor.  Când Petru și Ioan fuseseră arestați în urma vindecării 
slăbănogului de la poarta „Frumoasă”, li se ceruse să-și înceteze lucrarea: „Și, după ce      
i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe 
oameni în numele lui Isus” (Fapte 4,18).  Ei nu au acceptat prohibiția și nu au promis 
nimic: „Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: „Judecați voi singuri dacă este drept 
înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; căci noi nu 
putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit’” (versetele 19 și 20).   
 

 De data aceasta, apostolii au răspuns la fel: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu 
decât de oameni!”  (Fapte 5,29).  A urmat o scurtă predică.  Petru și Ioan făcuseră deja o 
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dată acest lucru, înainte ca Ștefan să demonstreze aceluiași Sobor că Isus este Mesia și 
Dumnezeu.  Acum, „Petru și apostolii ceilalți” L-au înălțat pe Hristos în fața lor, într-un 
fel așa cum i-a spus Dumnezeu lui Ezechiel: „Du-te la prinșii de război, la copiii poporului 
tău; vorbește-le și, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, să le spui: ‚Așa vorbește 
Domnul Dumnezeu!’”  (Ezec 3,11)   
 

 Iată minipredica apostolilor: „Dumnezeul părinților noștri L-a înviat pe Isus, pe care voi 
L-ați omorât, atârnându-L pe lemn.  Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și 
L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor.  Noi 
suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce 
ascultă de El” (Fapte 5,30-32).  În 59 de cuvinte, a fost formulată credința creștină.  Pe 
scurt și clar și cu sinceritate, din toată inima. 
 

 Care a fost reacția mai-marilor la aceste cuvinte de rostire a evangheliei mântuitoare?  
Negativă, furioasă, o mânie oarbă a clocotit în ei: „Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la 
inimă și s-au sfătuit să-i omoare” (versetul 33).  Au făcut-o?  A avut loc o intervenție 
neașteptată, însă eficientă: „Dar un fariseu, numit Gamaliei, un învățător al legii, prețuit 
de tot norodul, s-a sculat în picioare în Sobor și a poruncit să-i scoată puțin afară pe 
apostoli.  Apoi le-a zis: ‚Bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să le faceți 
oamenilor acestora.  Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și la care   
s-au alipit aproape patru sute de bărbați.  El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au 
fost risipiți și nimiciți.  După el s-a ivit Iuda Galileanul, pe vremea înscrierii, și a tras mult 
norod de partea lui; a pierit și el și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți.  Și acum, eu vă 
spun: ‚Nu-i mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace!  Dacă încercarea sau 
lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici; dar dacă este de la Dumnezeu, n-o veți 
putea nimici.  Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu’” (versetele 34-39).  
 

 Au avut efect cuvintele respectatului rabin?  Parțial, da: „Ei au ascultat de el” (versetul 
40).  Conducătorii le-au dat drumul apostolilor, dar nu fără a le face nimic.  Cuvintele: 
„Nu-i mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace” nu le-au ascultat, ci iată ce au 
făcut: „Și, după ce i-au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să 
vorbească în numele lui Isus și le-au dat drumul” (același verset).  Adică nu chiar i-au 
oprit, au încercat fără succes să-i oprească.  Și i-au bătut cu nuiele.  Se împlineau 
cuvintele Domnului Isus: „Păziți-vă de ooameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și 
vă vor bate în sinagogile lor” (Mat 10,17).  Dar s-au împlinit și alte cuvinte ale Lui: „Când 
vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă 
îngrijorați, cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul 
Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți” (Luca 12,11.12).   
 

 Apostolii nu s-au conformat prohibiției, nu s-au jeluit și nu s-au descurajat: „Ei au plecat 
dinaintea Soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru 
numele Lui” (Fapte 5,41).  Așa îi învățase Hristos: „Ferice va fi de voi când, din pricina 
Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și 
neadevărate împotriva voastră!  Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră 
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este mare în ceruri; căci tot așa i-au prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi” 
(Mat 5,11.12).   
 

 În ciuda așteptărilor Sinedriului, apostolii și-au continuat lucrarea, pentru că nu 
ajunseseră „în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1,8).  Iată 
ce se raportează mai departe despre activitatea lor: „Și, în fiecare zi, în templu și acasă, 
nu încetau să-i învețe pe oameni și să vestească evanghelia lui Isus Hristos” (Fapte 5,42).                                                                               

B.  Învăţăturile din acest pasaj biblic 

(01) Timpurile: observaţi alternarea de timpuri bune, de libertate şi progres, cu timpuri de 
prigoană și suferinţă; ce s-ar fi întâmplat dacă apostolii ar fi fost ucişi atunci?  Ar fi fost greu.  
Dumnezeu avea soluţii, dar Satana ar fi avut momente de triumf şi lucrarea ar fi fost îngreunată.  

(02) Popor/conducători: deşi pe loialitatea poporului rar se poate conta, iată-i cum ascultă cu 
plăcere adevărul, în timp ce conducătorii fac tot ce pot împotriva evangheliei.  Împotriva 
evangheliei.  Ascultați-l, în contrast, pe apostolul Pavel: „Fac totul pentru evanghelie, ca să am 
şi eu parte de ea” (1 Cor 9,23).  De asemenea: „Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, 
ci pentru adevăr” (2 Cor 13,8).  Apostolii aveau o putere venită de sus și o foloseau pentru 
adevăr; prigonitorii lor nu se alăturau adevărului, dar observați că nici nu aveau vreo putere 
reală împotriva lui.  Toate încercările de a-i chinui pe ucenici și a-i opri prin forță erau dovada 
neputinței.  De fapt, în timp ce apostolii nu aveau frică de nimic, prigonitorii lor se temeau chiar 
când i-au rearestat: „Atunci, căpitanul templului a plecat cu aprozii şi i-au adus, dar nu cu sila, 
căci se temeau să nu fie ucişi cu pietre de norod” (Fapte 5,26).  Îmi sună în minte cuvintele 
celebre ale lui Martin Luther: „Aici stau, nu pot face altfel.  Dumnezeu să-mi ajute!”  Și tot 
cuvintele lui, la fel de celebre, din imnul „Cetate tare-i Dumnezeu”: „Vrăjmașul cel bătrân / se 
crede-acum stăpân, / Putere, vicleșug, el are din belșug, / dar Domnul e mai tare!”     

(03) Saducheii: partida lor era la putere. Dar culmea: ei nu credeau în scrierile profeţilor, nici în 
îngeri, nici în duh, nici în înviere, și, totuși,  ei conduceau naţiunea!    

(04) Marele preot – şi mai culmea: ştiaţi că marele preot era unul dintre ei?  În secolul 1, 
romanii îi acreditau pe marii preoţi, îi puneau şi îi schimbau.  Ana a fost mare preot cu începere 
din anul 6 d. Hr., numit de guvernatorul roman Quirinius; a fost înlăturat în anul 15 d. Hr.  
Caiafa, ginerele lui Ana, a fost numit mare preot cam în anul 18 d. Hr. şi înlăturat în anul 36.                                                                                                                                   
Deci, Caiafa era acum marele preot și tot el a fost în anul 34, când a fost judecat şi ucis Ştefan.  
Caiafa va învia la învierea parţială, ca să vadă revenirea lui Isus (vezi Apocalipsa 1,7) şi va muri 
din nou pe loc.  Va învia încăodată la a doua înviere şi va fi atunci distrus în lacul de foc.  Iată 
omul care va fi trăit trei vieţi, va fi murit de trei ori şi va fi fost înviat de două ori!  

(05) Apostolii: au umplut Ierusalimul cu învăţătura lor, care nu era a lor, era a Domnului.  „Îmi 
veţi fi martori în Ierusalim . . .”, a zis Maestrul.  Petru şi Ioan fuseseră odată arestaţi (vezi 
capitolul 4), acum toţi apostolii.  Satana încerca furios să ia de pe capul femeii (al bisericii) 
cununa de 12 stele (vezi Apocalipsa 12,1).  Apostolii au dat dovată de:                                                                                       
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- ascultare (versetele 20,21,42),                                                                                                                        
- integritate (29-32),                                                                                                                                           
- curaj şi principialitate (29), ei nu erau în mâinile prigonitorilor, ci în mâinile lui 
Dumnezeu şi Dumnezeu S-a dovedit mai puternic.   

(06) Persecuţia: apostolii au fost aruncaţi „în temniţa de obşte” (versetul 18).  O întemnițare 
înfăptuită chiar de conducătorii poporului ales, care Îl lepădaseră pe Hristos și acum lepădau 
evanghelia și biserica lui Hristos.  Iată o mărturie elocventă despre astfel de cruzimi:  

„Acelaşi spirit care, în evul mediu, a aruncat bărbaţi şi femei în închisoare, exil şi moarte, 
care a inventat teribila tortură a Inchiziţiei, care a plănuit şi a executat masacrul de 
Sfântul Bartolomeu şi care a aprins focurile din Smithfield, este încă la lucru cu energie 
răufăcătoare în inimile nerenăscute.  Istoria adevărului a fost întotdeauna raportul 
luptei dintre dreptate şi nedreptate.  Vestirea evangheliei a avut întotdeauna loc în 
această lume în condiții de împotrivire, primejdie, pierdere şi suferinţă.”  (The Acts of 
the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 85)    

(07) Liberarea: abia s-au culcat prigonitorii şi „un înger al Domnului a deschis uşile temniţei 
noaptea, i-a scos afară” (versetul 19) şi i-a trimis la lucru (20).  A avut îngerul cheie sau a 
poruncit uşilor şi ele s-au supus?  Materia ascultă supusă de ordinele Creatorului, aplicate direct 
sau prin agenții Lui (vezi și Fapte 12,10). 

(08) Îngerii: rolul acelui înger a fost să-i libereze şi să-i trimită înapoi în lucrare; duşmanii le 
luaseră legitimaţiile, îngerul a venit cu altele mai puternice.  El a zis: „Duceţi-vă (ca în Matei 
28,19), staţi în templu şi vestiţi norodului toate cuvintele vieţii acesteia” (Fapte 5,20).  Şi ei au 
făcut aşa. 

(09) Gamaliel: numele acesta înseamnă „Dumnezeu a răsplătit” (Seventh-day Adventist Bible 
Dictionary/Dicționarul biblic adventist de ziua a șaptea, pagina 384).  El era un fariseu de bună 
reputaţie, un om cult şi într-o poziţie de răspundere, decanul Facultăţii de Teologie din 
Ierusalim, unde a fost student şi apostolul Pavel (vezi Fapte 22,3).  Gamaliel a fost omul lui 
Dumnezeu, solul Său în locul potrivit, la timpul potrivit.  Întotdeauna, Dumnezeu Şi-a avut 
oamenii Săi, chiar printre necredincioşi, care au apărat şi susţinut lucrarea Sa în forurile mari ale 
naţiunilor.  În intervenţia sa, Gamaliel a folosit o metodă de convingere foarte înţeleaptă                             
(Fapte 5,34-39):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Fraţilor, au mai fost cazuri: Teuda, Iuda Galileanul, ce s-a ales de ei şi de lucrarea lor? 
Au fost omorâţi şi adepţii lor s-au risipit.                                                                                                                                

- „Dacă lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici”, v-am dat exemple.                                                          

- „Dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici.”                                                                                                                                                                                   

- „Să nu vă pomeniţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu.”                                                                                                                                                                                                     

Spiritul Profetic îl descrie astfel pe bărbatul acesta: „Dar în Sobor era un om care a 
recunoscut vocea lui Dumnezeu în cuvintele spuse de ucenici.  Acesta a fost Gamaliel, un 
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fariseu de bună reputație și un om de cultură și poziție înaltă.  Intelectul său clar a intuit 
că măsura violentă la care se gândeau preoţii va avea consecinţe teribile.  Înainte de a se 
adresa celor prezenţi, el a cerut ca deţinuţii să fie scoşi afară.  El cunoştea prea bine 
elementele cu care avea de a face; ştia că ucigaşii lui Hristos nu se vor da înapoi de la 
nimic, pentru a-și aduce planul la îndeplinire.”  (The Acts of the Apostles/Faptele 
apostolilor, paginile 82-83)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(10) Biserica: n-o veţi putea nimici!  Şi nu au putut, nici ei atunci, nici alţii după aceea.  Unele 
regimuri totalitare au făcut tot ce au putut ca să distrugă religia, creştinismul mai ales; acele 
regimuri au dispărut, dar creştinismul a rămas.  Au dispărut mamuţii şi dinosaurii, dar nu 
furnicile şi albinele!  N-o veţi putea nimici!  Gamaliel nu a fost primul care a zis aşa.  Să citim 
cuvintele Domnului nostru Isus Hristos din Matei 16,18: „Și Eu îți spun: tu ești Petru și pe 
această piatră voi zidi biserica Mea și porțile locuinței morților nu o vor birui.”  Să reținem și să 
înțelegem elementele componente ale acestei declarații extrem de importante a Mântuitorului:                                     

- „Tu ești Petru”, adică petros, o piatră instabilă, care se rostogolește.                                                                             

- „Și pe această piatră”; conjucția aceasta „și” trebuie înțeleasă ca fiind sinonimă cu 
„dar” sau „însă”.  Tu ești Petru, dar nu pe tine, pe petros, ci pe această piatră, aici e 
folosit un alt cuvânt, petra, însemnând stâncă.  „Și Stânca era Hristos”, zice Pavel în 1 
Corinteni 10,4.  De asemenea: „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie, decât cea care 
a fost pusă și care este Isus Hristos” (1 Cor 3,11).  Sau cum a zis Simon Petru: „El este 
piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului” (Fapte 4,11).                                                                           

- „Voi zidi”, Hristos este Întemeietorul!                                                                                                           

- „Biserica Mea”, biserica este invenţia şi proprietatea lui Hristos! 

- „Porţile locuinţei morţilor (citiţi Satana şi acoliţii lui omeneşti!) nu o vor birui”.                        

 Nu o vor birui!!!  Așa a zis, a promis, a garantat Întemeietorul bisericii, că ea nu va fi 
biruită niciodată.  Satana a încercat tot posibilul şi imposibilul, ca să nimicească lucrarea 
lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu.  Așa ne informează următoarele texte:                                                                                               

- Apocalipsa 12,4: balaurul era gata să înghită Copilul chiar la naştere – dar a trebuit    
să-şi pună pofta în cui!  „Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie!”  
(Versetul 5)                                                           

-  Apocalipsa 12,13-17: balaurul a făcut eforturi disperate ca să distrugă femeia, să o 
înghită; să-şi pună pofta în cui!  Hristos nu va fi niciodată văduv!  Mireasa Lui a 
supraviețuit și va supraviețui!  Iată în acest sens câteva mărturii puternice din partea 
Inspirației pentru zilele din urmă:   

- „În prezenţa lui Dumnezeu şi a tuturor inteligențelor cerești, în prezenţa oştii nevăzute 
a iadului, Hristos a întemeiat biserica Sa pe Stânca cea vie.  Stânca este El Însuşi, trupul 
Său frânt şi zdrobit pentru noi.  Porţile locuinţei morţilor nu vor birui biserica zidită pe 
această temelie.  Ce slabă părea biserica atunci când Hristos a rostit aceste cuvinte!  
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Exista numai o mână de credincioşi, împotriva cărora avea să fie îndreptată toată 
puterea demonilor şi a oamenilor răi; totuşi, urmaşii lui Hristos nu trebuia să se teamă.  
Zidiţi pe Stânca tăriei lor, ei nu puteau fi răsturnaţi.  Timp de şase mii de ani, credinţa a 
fost clădită pe Hristos.  Timp de şase mii de ani, torenţii şi furtunile furiei satanice au 
lovit în Stânca mântuirii noastre; dar ea stă nemişcată.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 413)  

- „Uneori, s-ar părea că Domnul a uitat primejdiile bisericii Sale şi suferinţele pe care i   
le-au produs vrăjmaşii ei.  Dar Dumnezeu nu a uitat.  Nimic în această lume nu este atât 
de scump pentru inima lui Dumnezeu cum este biserica Sa” (Prophets and Kings/Profeți 
și regi, pagina 590).    

- „Biserica lui Hristos de pe pământ poate să fie imperfectă, însă Dumnezeu nu Îşi 
distruge biserica din cauza imperfecţiunii sale” (Testimonies to Ministers/Mărturii 
pentru predicatori, pagina 46).                                                                                                                                            

- „Ţineţi cont, fraţi şi surori, că Domnul are un popor, un popor ales, biserica Sa, ca să fie 
a Sa, fortăreaţa Sa, pe care El o menține într-o lume cuprinsă de păcat şi răzvrătită, şi El 
a întenționat ca nicio altă autoritate să nu fie cunoscută în ea, decât a Sa, niciun fel de 
alte legi să nu fie recunoscute în ea, decât ale Sale” (Ibid., pagina 16).  

- „‚Adevărat vă spun’, a continuat Hristos, ‚că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer 
şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer’ (Mat 18,18).  Această afirmaţie îşi 
menţine puterea în toate veacurile.  Asupra bisericii a fost aşezată puterea de a acţiona 
în locul lui Hristos” (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 7, 
pagina 263).   

- „Ignorând autoritatea bisericii, ei arată dispreţ faţă de Dumnezeu, care i-a dat bisericii 
autoritatea ei” (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 306).   

- „Acela care dispreţuieşte autoritatea bisericii dispreţuieşte autoritatea lui Hristos 
Însuşi” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 806).  Așa a zis chiar 
Mântuitorul: „Cine vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă şi cine vă nesocoteşte pe voi pe 
Mine Mă nesocoteşte; iar cine Mă nesocoteşte pe Mine nesocoteşte pe Cel ce M-a 
trimis pe Mine” (Luca 10,16).   

 Aceasta este biserica Domnului Isus Hristos!!!  Întemeiată de Hristos, firavă dar 
nebiruită, sărmana invincibilă!  Ea este protejată de Domnul ei şi are o lucrare de făcut, 
de terminat.  Iar apoi?  „Când membrii bisericii lui Dumnezeu îşi fac lucrarea care le-a 
fost rânduită în câmpurile unde este nevoie, acasă sau în străinătate, împlinind 
trimiterea evanghelică, întreaga lume va fi în curând avertizată şi Domnul Isus va reveni 
spre pământul acesta cu mare putere şi slavă” (The Acts of the Apostles/Faptele 
apostolilor, pagina 111).  Îl așteptăm în timp ce lucrăm și ne rugăm: „Amin, vino Doamne 
Isuse!”  (Apoc 22,20).  Să vină cât mai curând!  Îl așteptăm cu dor!  Amin!       

*  *  *  * 
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Cântarea de deschidere, 18: „Iehova-i din veac” 

Cântarea de închidere, 517: „Ai curaj, tu, turmă mică!”  
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„VOR VORBI ÎN LIMBI NOI”                                                                                                                                    

(01) Trimitere și făgăduințe   

 Se știe din Faptele apostolilor 1,9-12, că Domnul nostru Isus Hristos S-a înălțat la cer de 
pe „muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua 
Sabatului” (versetul 12).  Acolo le-a dat El făgăduința următoare: „Ci voi veți primi o 
putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți martori în Ierusalim, în toată 
Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (versetul 8).   
 

 Scena raportată în Matei 28,16-20 a avut loc în altă parte și anume: „Cei unsprezece 
ucenici  s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă.  Când L-au 
văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit” (versetele 16 și 17).  Este vorba deci de 
Muntele Măslinilor de lângă Ierusalim și de un munte din Galilea.  Două provincii 
diferite, la o bună distanță una de alta, doi munți diferiți.  Astfel încât cuvintele pe care 
le citim în continuare au fost spuse de Mântuitorul cândva înainte de ziua înălțării Sale la 
cer, în cursul celor 40 de zile dintre înviere și înălțare, pe muntele din Galilea, probabil 
către sfârșitul acelor zile.      
 

 Iată deci ce ni se spune mai departe: „Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: 
‚Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ.  Duceți-vă și faceți ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.  Și învățați-i să 
păzească tot ce v-am poruncit.  Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul 
veacului.  Amin’” (Mat 28,18-20). 
 

 Trimiterea misionară este redată și de Marcu astfel: „Apoi le-a zis: ‚Duceți-vă în toată 
lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură.  Cine va crede și se va boteza va fi 
mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit’” (Marcu 16,15.16).  Propovăduirea 
evangheliei la orice făptură, deci în toată lumea, la toate națiunile pământului.  De către 
niște oameni săraci și puțini la număr.  Disprețuiți și urâți de mulți.  Cum puteau ei să 
îndeplinească această sarcină supraomenească?  Prin mijloace supraomenești.  Așa a 
promis Isus: „Iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede: în numele Meu vor 
scoate demoni, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de 
moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa” 
(versetele 17 și 18).  
 

 Aici sunt promise cinci semne supranaturale, deci lucrate de puterea divină:                                     

- „în numele Meu vor scoate demoni”;                                                                                                            

- „vor vorbi în limbi noi”;                                                                                                                                                 

- „vor lua în mână șerpi”;                                                                                                                                  

- „dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma”;                                                                                         
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- „își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa”.    

 Ce poate însemna făgăduința că „vor vorbi în limbi noi”?  Vor fi ele noi în sensul că nu au 
existat până atunci, sau vor fi noi pentru ucenicii Săi care vor ajunge să le vorbească?  
Bunul simț spune că o limbă care nu a fost vorbită de nimeni până atunci nu ar sluji 
nimănui.  Cu cine s-ar înțelege atunci ucenicii?  Dacă ei primesc darul de a vorbi în acea 
limbă, atunci trebuie să existe și ascultători care să primească darul de a o înțelege.  Dar 
ce rost ar avea o astfel de invenție?  Dacă zicem despre cineva că este atât de talentat 
încât în trei luni poate învăța o limbă nouă sau o nouă limbă, aceea este nouă pentru el, 
dar nu pentru alții.  Limba există, el doar o învață.  Dacă eu m-aș apuca să învăț limba 
chineză, ea ar fi absolut nouă pentru mine, pentru că nu cunosc niciun cuvânt din ea, dar 
nu pentru cei peste un miliard de indivizi care o vorbesc. 
 

 În loc de a ne pierde timpul în astfel de raționamente, mai bine este să înțelegem din 
experiența ucenicilor ce înseamnă un astfel de dar.                                                                                                       

(02) Start 

 Singurii oameni care au vorbit din prima clipă a existenței lor au fost Adam și Eva; toți 
ceilalți, adică urmașii lor, inclusiv Domnul Isus Hristos, au avut nevoie să învețe limba 
părinților lor sau a celor care i-au crescut.  Să ne gândim la prima poruncă pe care 
Dumnezeu i-a dat-o omului: „Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, 
dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca 
din el vei muri negreșit” (Gen 2,16.17).  În ce limbă a rostit Dumnezeu acea poruncă?  În 
ce limbă a vorbit El cu primii noștri părinți?  Într-o limbă pe care nu o cunoaștem și nici 
nu știm nimic despre ea.  Era creată de Dumnezeu și vorbită de primii locuitori ai 
pământului.  E posibil ca limba aceea să fi fost vorbită mai departe până la turnul Babel, 
pentru că ni se spune că „tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte” (Gen 
11,1), ceea ce înseamnă o limbă comună, universală și fără dialecte sau deosebiri 
regionale.    
 

 Un test al inteligenței lui Adam și o demonstrație a acesteia a fost când Dumnezeu i-a 
dat ocazie să pună nume la animale.  Nu știm dacă a pus nume și la plante, sau dacă 
acestea existau deja în limba cu care a fost înzestrat el, dar știm că a pus nume la 
animale, deci el a extins limba: „Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele 
câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; 
și orice nume pe care-l dădea omul fiecărei viețuitoare, acela-i era numele.  Și omul a 
pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului” (Gen 2,19.20).  
Nu știm dacă aceste „nume” erau substantive comune, ca „elefant, câine, porumbel”, 
sau subsantive proprii ca „Buby, Grivei” etc.  Oricum, nume. 
 

 Nimeni nu știe exact câte specii de animale există pe pământ în prezent, însă, după o 
anumită sursă, există circa 950.000 de specii numai de insecte; aproximativ 10.000 de 
specii de animale sunt descoperite în fiecare an și peste un milion și jumătate de specii 
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sunt deja cunoscute și descrise.  Cum numeroase specii dispar mereu, ne putem imagina 
că numărul de animale pe care le-a creat Dumnezeu și pe care le-a numit Adam a fost 
mult mai mare.  Cum a fost posibil ca în câteva ore ale acelei prime zile de vineri Adam 
să creeze un vocabular atât de vast depășește orice închipuire. Câte cuvinte are limba 
română?  Părerile variază mult, dar se zice că peste 100.000.  Alte limbi au mult mai 
multe, dar ce înseamnă acestea față de limba lui Adam?   
  

 Cineva era de părere că limba lui Adam era descriptivă, în sensul că era destul să auzi o 
dată un cuvânt și să știi ce înseamnă, pentru că spunea ceva despre vietatea aceea, cum 
avem noi  cuvântul „ciocănitoare”, derivat de la verbul „a ciocăni”.  Dar tot trebuie să 
cunoști niște cuvinte de bază, ca să poți înțelege ceva.  Ce limbă vor vorbi mântuiții în 
viața viitoare?  Vom vedea atunci, dar vom vorbi limba aceea dintr-o dată, nu vom avea 
nevoie de cursuri îndelungate pentru a o învăța și a pronunța cuvintele corect.   
 

 Din Biblie aflăm că Dumnezeu și îngerii au vorbit cu unii oameni, precis în limbile 
cunoscute de oamenii respectivi, nu în limba unei alte planete sau într-o limbă 
îngerească.  Ne putem da seama de inteligența și memoria îngerilor, sfinți sau căzuți, 
dacă ei cunosc toate limbile pământului, dacă pot vorbi cu fiecare locuitor al planetei în 
limba lui!                                                                                     

(03) Babel 

 „Dumnezeu i-a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: ‚Creșteți, înmulțiți-vă și 
umpleți pământul. . . .  Iar voi creșteți și înmulțiți-vă, răspândiți-vă pe pământ și 
înmulțiți-vă pe el!’”  (Gen 9,1.7).  Înmulțirea s-a produs, dar oamenii s-au împotrivit 
poruncii de a se răspândi pe pământ, deși toți erau urmași ai lui Noe și ai fiilor lui: 
„Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo.  Și 
au zis unul către altul: ‚Haidem!  Să facem cărămizi și să le ardem bine în foc.’  Și 
cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var.  Și au mai zis: ‚Haidem!  
Să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să 
nu fim împrăștiați pe toată fața pământului’” (11,2-4).  
 

 În câmpia din țara Șinear, oamenii au început construirea unui turn înalt pentru 
următoarele motive:                                                                                                                                                                                

- ca să fie la adăpost de un nou potop, ignorând asigurarea dată de Dumnezeu că 
niciodată nu va mai fi o astfel de revărsare de ape (vezi Geneza 9,11 și 15);      

- ca să rămână împreună, „să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului” (Gen 11,4), 
contrar poruncii lui Dumnezeu de a se răspândi și a popula tot pământul;                                               

- ca să-și facă un nume, asemenea lui Lucifer (vezi Isaia 14,13.14);                                                              

- ca să practice idolatria, organizând acolo un centru al păgânismului: „Însă, în timp ce 
murmurau împotriva lui Dumnezeu ca fiind arbitrar și sever, ei acceptau domnia celui 
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mai crud dintre tirani.  Satana căuta să arunce dispreț asupra jertfelor de animale care 
prefigurau moartea lui Hristos și, pe măsură ce mințile oamenilor erau întunecate de 
idolatrie, ei i-a determinat să contrafacă aceste jertfe și să-i sacrifice pe propriii lor copii 
pe altarele zeilor lor.  Pe măsură ce oamenii s-au îndepărtau de Dumnezeu, atributele 
divine – dreptate, curăție și iubire – au fost înlocuite prin asuprire, violență și 
brutalitate.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, paginile 120 și 123)     

(04) Limbi în Biblie și în sfârșitul timpului 

 Egiptenii aveau altă limbă decât evreii.  Când fiii lui Iacov au făcut prima călătorie în 
Egipt, Iosif le-a vorbit în limba egipteană, așa cum ni se arată în Geneza 42,23: „Ei nu 
știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tălmaci.”   
 

 Am citit într-o carte despre un misionar german în Brazilia.  Într-o zi, el călătorea cu soția 
într-un Volkswagen, când mașina s-a oprit brusc și nu au mai putut-o porni.  Atunci s-a 
apropiat de ei un băștinaș, care le-a spus în limba portugheză că vrea să încerce el ceva.  
Mirați de acest lucru, cei doi soți l-au lăsat să încerce a porni mașina și au așteptat.  În 
numai câteva minute, defectul a fost înlăturat și motorul a pornit.  Misionarul și soția lui 
s-au urcat și s-au pregătit să plece.  După ce a mulțumit binefăcătorului, el a zis către 
soția sa: „Vezi dragă ce pricepută este maimuța aceasta?”  La care străinul le-a răspuns: 
„Pentru că aici maimuțele sunt mai pricepute decât oamenii!”  Individul avea ceva 
origine germană și cunoștea limba germană.  Vă puteți imagina cât de rușinați s-au 
simțit ei pentru că au fost înțeleși.  Mi-am zis când am citit acest lucru că trebuie să fim 
atenți ce vorbim prin magazine în limba noastră, pentru că alții ne pot cunoaște limba. 
 

 Observăm că, în timpurile vechi, în Orient, oameni din diferite țări vorbeau între ei, 
pentru că exista o limbă de largă circulație, aramaica.  Mai târziu, o astfel de limbă a fost 
greaca, așa cum este acum engleza.  Dar nu toți vorbeau aramaica: „Eliachim, fiul lui 
Hilchia, Șebna și Ioah i-au zis lui Rabșache: ‚Vorbește robilor tăi în limba aramaică, 
fiindcă o înțelegem, nu ne vorbi în limba iudaică, în auzul poporului de pe zid’” (2 Împ 
18,26).                                                                                                                                           

 

 Exilul babilonian și persan au creat dificultăți lingvistice pentru poporul evreu: „Tot pe 
vremea aceea, am văzut niște iudei care își luaseră neveste asdodiene, amonite și 
moabite.  Jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană și nu știau să vorbească limba 
evreiască; nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor” (Neem 13,23.24).    
 

 Scrisoarea criminală a lui Haman a fost trimisă în tot imperiul: „. . . au scris în totul cum a 
poruncit Haman mai marilor oștirii, dregătorilor fiecărui ținut și căpeteniilor fiecărui 
popor, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui” (Est 3,12).  
 

 Împăratul Nebucadnețar a dat poruncă să fie selecționați niște tineri dintre copiii lui 
Israel luați captivi, „fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune 
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în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa 
împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor” (Dan 1,4).     
 

 Strigarea pentru închinare la chipul de aur înălțat de împărat în Valea Dura s-a adresat 
tuturor: „Iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile . . .” (Dan 
3,4).  Satana a dorit ca oamenii de toate limbile să se închine acelui idol.  Așa va încerca 
și la sfârșitul timpului, când se va impune semnul fiarei: „Ea (fiara a doua, ieșită din 
pământ) lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei (care s-a ridicat din mare); și 
făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte 
fusese vindecată” (Apoc 13,1-18; citat este versetul 12).  Acelorași locuitori ai 
pământului, tuturor, li se adresează și chemarea lui Dumnezeu: „Și am văzut un alt înger, 
care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească 
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod.  
El zicea cu glas tare: ‚Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății 
Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!’”  (Apoc 
14,6.7).  Forțele întunericului le cer tuturor oamenilor, de toate limbile, să accepte 
închinarea falsă, idolatră.  Glasul ceresc le cere să se închine Creatorului, adică viului și 
adevăratului Dumnezeu.     

(05) Limbi în general 

 De la turnul Babel încoace, limbile s-au tot diversificat, astfel încât în prezent există 
câteva mii de limbi, iar în cadrul acestora există nenumărate dialecte și graiuri.  Fiecare 
limbă se schimbă neîncetat, astfel că după o anumită perioadă de timp nimeni nu o mai 
vorbește și devine o limbă moartă sau extinctă.  Această transformare permanentă duce 
la formarea de limbi noi, de exemplu italiana din latină sau neogreaca din greaca antică.   
 

 Se va vorbi întotdeauna în limbi diferite?  Apostolul Pavel a zis că nu: „. . . limbile vor 
înceta” (1 Cor 13,8).  Se va vorbi o singură limbă în împărăția lui Dumnezeu și, probabil, 
în tot universul se vorbește o singură limbă, limba cerului.  Probabil.  În versetul 1, Pavel 
a zis: „Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o 
aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.”  „Limbi îngerești”, la plural.  Poate așa vor 
vorbi mântuiții în împărăția lui Dumnezeu, dar de ce plural, iarăși nu știm.  Deocamdată, 
știm ce este aici și nu putem ști altceva.   

(06) Rostul și funcția unei limbi 

 După această scurtă excursie în lumea limbilor, biblică sau extrabiblică, să ne întoarcem 
la făgăduința Mântuitorului din Marcu 16,17.18, care spunea că vestitorii evangheliei, 
„la orice făptură”, „vor vorbi în limbi noi”.  Noe nu a avut nevoie să le vorbească 
oamenilor „în limbi”, pentru că pe atunci exista numai o limbă.  Dar nu așa în primul 
secol al erei creștine.  Cum nu toate făpturile omenești vorbesc în prezent aceeași limbă, 
cum a fost înainte de potop și înainte de turnul Babel, și pentru ca evanghelia să ajungă 
la toți, e normal că trebuie să se vorbească în limbile lor.  Evangheliștii care li se 
adresează în limbile acelea vorbesc limbi noi.  Noi pentru ei, fiindcă că nu le-au vorbit 
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niciodată.  Limba este un mijloc de comunicare între oameni, iar ca să fie într-adevăr 
mijloc de comunicare, pentru ca această comunicare să fie posibilă, indivizii respectivi 
trebuie să vorbească la fel.  Aceeași limbă.  Dacă nimeni nu o știe sau numai unu o știe, 
nu folosește la nimic. 
 

 La turnul Babel, Dumnezeu le-a încurcat limbile în timp ce construiau: „. . . să le 
încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora” (Geneza 11,6-9; citat 
este versetul 7).  De ce nu au putut continua lucrarea?  Pentru că nu s-au mai putut 
înțelege.  Nu mai era o limbă comună, ci multe limbi, desigur vorbite pe grupuri, nu 
fiecare ins vorbea altă limbă, pentru că atunci nu s-ar fi mai putut înțelege deloc unul cu 
altul: „De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba 
întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului” (versetul 
9).       
 

 Rețineți, deci, că limba, ca să fie limbă, ca să nu fie balamuc, este un mijloc de 
comunicare între oameni, comunicare de idei și de sentimente.  Iată traseul acestei 
comunicări:        

creier (idee, sentiment) – cod (limbajul) – transmitere (prin sunete sau semne vizibile)                                                                                                                                          

– recepție (prin auz sau văz) – decodificare (în creierul primitorului, adică înțelegere)    

(07) Darul duhovnicesc al vorbirii în limbi 

 Când eram pastor în Brisbane, Australia, m-am împrietenit cu un grup mare de 
credincioși care susțineau mult necesitatea vorbirii în limbi.  I-am vizitat de multe ori și 
le-am predicat, fiind doar unu dintr-un grup de 3-4 vorbitori și mărginindu-ne la un pasaj 
biblic ales de ei.  Am evitat intrarea în subiecte controversate și relațiile au fost foarte 
bune.  Înainte de pleca din Australia în America, am avut o ultimă întâlnire într-o casă a 
unuia dintre ei, unde i-am rugat să asculte ce mai am de spus.  I-am întrebat: „Ce ne 
împiedică pe noi să fim o singură familie: o zi de odihnă, o mâncare sau ce?”  La care 
conducătorul lor a zis: „Nu, frate Radu, nu este nici Sabatul, pentru că este clar în Biblie 
că Sabatul a fost dat de Dumnezeu; și nu este nici mâncarea, pentru că putem schimba.”   
 

 „Dar ce este?”  „Vorbirea în limbi”, a zis el.  „Da?”, am răspuns eu.  „Dar eu cred în 
vorbirea în limbi.  Este un dar al Duhului Sfânt, unul dintre darurile pe care El le dă 
credincioșilor.”  Și le-am explicat mai departe că, în Faptele apostolilor, sunt trei 
rapoarte despre vorbirea în limbi: în capitolul 19,1-7, despre ucenicii lui Ioan, care, când 
au devenit creștini și Pavel și-a pus mâinile peste ei, au primit Duhul Sfânt și „vorbeau în 
alte limbi și prooroceau” (versetul 6).  Al doilea raport este în capitolul 10,44-48, unde 
se spune că oamenii adunați în casa lui Corneliu au ascultat predica lui Petru și, în cursul 
vorbirii lui, „S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul” (versetul 44).  
Credincioșii veniți cu Petru s-au mirat de această experiență a celor netăiați împrejur: 
„Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu” (versetul 46).   
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 Al treilea raport se găsește în capitolul 2,1-12, despre revărsarea Duhului Sfânt peste 
prima comunitate creștină în Ziua Cincizecimii a anului 31; atunci, „niște limbi ca de foc 
au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei” (versetul 
3).  Rezultatul este arătat de versetul următor: „Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au 
început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” 
 

 Am redat aceste trei rapoarte în ordinea inversă a redactării lor în cartea Faptele 
apostolilor, și anume pentru un scop bine definit: nici în primul raport, nici în al doilea, 
nu se dau explicații despre felul cum a funcționat darul vorbirii în limbi la ucenicii lui 
Ioan și la grupul lui Corneliu, ci doar se spune că „vorbeau în alte limbi”, respectiv că 
Petru și alți șase iudei creștini „îi auzeau vorbind în limbi”.  Astfel, primele două rapoarte 
nu ne oferă date despre modul de manifestare a darului limbilor.  Dar acest lucru este 
făcut cu prisosință și suficientă claritate în capitolul 2.  Iată ce aflăm acolo despre darul 
duhovnicesc al vorbirii în limbi:                                                                                    

- Vorbeau „după cum le da Duhul să vorbească” (versetul 4), nu era o inițiativă 
omenească.                                             

- Au fost foarte mulți oaspeți din țară și din străinătate care i-au auzit și impresia asupra 
lor a fost pozitivă și cuceritoare, cu excepția câtorva batjocoritori (vezi versetele 5 și 13).                         

- Nu erau limbi necunoscute de nimeni, ci „fiecare (dintre necreștini) îi auzea vorbind în 
limba lui” (versetul 6).                                                                                                                                                              

- Străinii nu se așteptau la așa fenomen, de aceea „toți se mirau, se minunau și ziceau 
unii către alții: ‚Toți aceștia care vorbesc, nu sunt galileeni?’”  (Versetul 7)                                               

- Ascultătorii au făcut o precizare importantă: „Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din 
noi în limba noastră, în care ne-am născut?”  (Versetul 8)                                                                                                 

- Mai mult decât atât, ei au zis: „. . . îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile 
minunate ale lui Dumnezeu!”  (Versetul 11).  Conținutul vorbirii era clar și înțeles.   

 În cadrul manifestării darului vorbirii în limbi, apostolii și ceilați creștini vorbeau în limbi 
existente, omenești, cunoscute, vorbite de mulți.  Ce spuneau ei nu era indescifrabil, nu 
bolboroseală, ci era clar: ei spuneau „lucrurile minunate ale lui Dumnezeu”.  Limbile 
folosite atunci sub inspirația și călăuzirea Duhului Sfânt erau un mijloc de comunicare.  
Nu le poruncise Hristos să facă ucenici din toate neamurile (vezi Matei 28,19), să predice 
evanghelia la orice făptură (vezi Marcu 16,15), să fie martorii Lui „în Ierusalim, în toată 
Iudea, în Samaria și până la marginile pământului”?  (Fapte 1,8).  Cum să facă ei acest 
lucru fără instruire lingvistică în familie în copilărie, apoi în școală sau în alte forme de 
învățământ?  Duhul Sfânt a avut grijă; El i-a făcut capabili ca în mod spontan să se 
adreseze străinilor în limbile lor, predicându-le evanghelia mântuirii prin Isus Hristos. 
 

 Iată ce explicație avem în privința aceasta în Spiritul Profetic: „Duhul Sfânt, luând forma 
unor limbi de foc, S-a oprit asupra celor adunați.  Acesta era un simbol al darului oferit 



 
P

ag
e4

2
2

 

atunci ucenicilor, care i-a făcut în stare să vorbească în mod cursiv limbi pe care nu le 
cunoscuseră până atunci.  Manifestarea focului arăta zelul fierbinte cu care apostolii vor 
lucra și puterea care va însoți lucrarea lor” (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, 
pagina 39).   
 

 „În timpul dispersării, iudeii fuseseră risipiți aproape în orice parte a lumii locuite și în 
exilul lor învățaseră să vorbească diferite limbi.  Mulți dintre acești iudei erau cu ocazia 
aceasta în Ierusalim, luând parte la sărbătorile religioase care se desfășurau atunci.  
Fiecare limbă cunoscută era reprezentată de cei adunați.  Această diversitate de limbi ar 
fi fost o mare piedică pentru vestirea evangheliei; de aceea, Dumnezeu a umplut golul 
apostolilor în mod miraculos.  Duhul Sfânt a făcut pentru ei ceea ce ei nu ar fi putut 
înfăptui pentru sine o viață întreagă.  Ei puteau acum să vestească adevărurile 
evangheliei în străinătate, vorbind în mod clar limbile acelora pentru care lucrau.  Acest 
dar miraculos a fost o dovadă puternică pentru lume că sarcina lor purta pecetea 
Cerului.  De acum încolo, limba ucenicilor era curată, simplă și precisă, fie că vorbeau în 
limba lor maternă, fie într-o limbă străină.”  (Ibid., paginile 39-40)   
 

 I-am câștigat pe prietenii mei din Australia?  Nu!  Le-am spus că, dacă darul vorbirii în 
limbi funcționează potrivit descrierii din Fapte 2, atunci totul este în ordine.  Ei m-au 
ascultat cu respect, însă nu au zis la urmă: „Așa este, e clar, e logic, e biblic ce spuneți.  
Acum ne-am lămurit.  Ne-am convins că tot ce am gândit și am zis noi până acum despre 
vorbirea în limbi era greșit.”  În schimb, ei au încheiat așa: „Totuși, frate Radu, simți ceva 
în piept, ceva deosebit . . .”.  Nu-mi amintesc exact cuvintele lor, dar preferau 
simțăminte personale, emoții, în loc de glasul rațiunii și de învățătura clară pe care o 
găsim în Noul Testament.  A rămas să sper, să aștept, să mă rog pentru ei, lucru pe care 
l-am făcut de atunci, din primăvara anului 1992. 
 

 1 Corinteni 14!!!  Acest capitol le dă unora bătaie de cap şi e abuzat pentru a se susţine 
teorii absurde, contrare Cuvântului lui Dumnezeu.  Corintul era un oraş cosmopolit; în 
biserica de acolo se împleteau limbi vorbite din copilărie şi limbi vorbite spontan prin 
darul Duhului Sfânt, dar tot limbi existente, cunoscute de unii, mijloace de comunicare.  
Câte un individ se ridica şi Îi mulţumea lui Dumnezeu în limba sa, pe care nimeni altul nu 
o cunoştea (ca un vietnamez aici la noi).  Pavel a zis: „Dacă nimeni nu înţelege şi nimeni 
nu poate să traducă, să tacă sau să-şi vorbească lui însuşi şi lui Dumnezeu.  Dacă totuşi 
continuă să vorbească, el spune taine, pentru toţi ceilalţi sunt taine.”   
 

 Capitolul acesta este dificil, şi totuşi nu chiar atât de dificil.  În Corint, unii făceau abuz de 
darul limbilor şi îl deformau.  Pavel insistă în acest capitol cu criteriul înţelegerii (vezi 
versetele 6-11.19).  În versetul 14, el zice: „Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu 
se roagă, dar mintea mea este fără rod.”  Iar în versetul 20, el rostește o ușoară 
mustrare, care din nou subliniază necesitatea clarității în vorbire: „Fraților, nu fiți copii la 
minte, ci, la răutate, fiți prunci, iar la minte, fiți oameni mari.”  Era deci vorba de 
maturitate de gândire, de înțelegere, de bunul simț creștin. 
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 Unii „vorbitori în limbi” pot fi convinși că sunt inspirați de sus și că fac o lucrare bună, 
dar alții sunt în mod sigur prefăcuți.  Iată ce scrie în acest sens pastorul american Richard 
W. O’Ffill în cartea sa intitulată Lord, Save My Church/Doamne, salvează-mi biserica, la 
pagina 47: „Un prieten de-al meu conversa cu un tânăr despre modul în care oamenii 
pot ști când au Duhul Sfânt.  Tânărul insista că testul este vorbirea în limbi.  Prietenul 
meu i-a amintit că, atunci când a fost botezat, Isus a fost umplut cu Duhul.  Apoi a 
întrebat: ‚Când Duhul Sfânt a coborât asupra lui Isus, a început El să vorbească în limbi?’  
Tânărul a priceput și a început să plângă.  ‚Îți mulțumesc pentru că m-ai eliberat’, a zis el.  
‚În toți anii aceștia, eu m-am prefăcut.’”   
 

 Da, unii susțin că, dacă nu vorbești „în limbi”, nu ai Duhul Sfânt.  Dar Biblia zice altfel: 
„Toți vorbesc în alte limbi?  Toți tălmăcesc?”  (1 Cor 12,30).  În acest context, Pavel 
enumeră și alte daruri și arată că nu le are niciun credincios pe toate.  La fel reiese și din 
versetele 8-11: „De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înțelepciune, 
altuia, să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh” (versetul 8).  În acest 
pasaj, cuvântul „unuia” este folosit o dată, iar „altuia” de opt ori.  Deci, „unuia” așa, 
„altuia” așa, diversitate.  Iar versetul 11 conchide: „Dar toate aceste lucruri le face unul 
și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește.”  Fiecare primește alt dar, nu le are 
nimeni pe toate, fie vorbirea în limbi, fie alte daruri.    
 

 De altfel, în cele patru liste de daruri duhovnicești prezentate de apostolul Pavel în 
scrierile sale (Rom 12,6-8; 1 Cor 12,8-10; 28-30; Efes 4,11-15), numai în al doilea și al 
treilea este amintit darul limbilor, în timp ce se pare că singurul dar prezent în toate este 
darul profetic, care poate însemna atât chemarea de a fi profet, cât și aceea de a vesti 
Cuvântul lui Dumnezeu.  Mai mult, el arată că darul vorbirii în limbi nici nu este cel mai 
important: „Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să proorociți. . . .  Cine 
proorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă 
tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească” (1 Cor 14,1.5).   
 

 Nu este absolut deloc nevoie de manifestarea darului duhovnicesc al limbilor acolo unde 
oamenii vorbesc aceeași limbă, iar dacă vorbirea în limbi este un semn pentru 
necredincioși, este absurd ca atunci când sunt prezenți numai credincioși să se aștepte 
manifestarea acestui dar.  Satana imită tot ce face Dumnezeu.  Dumnezeu a dat 
adevăratul dar al vorbirii în limbi neînvățate: credeți că Satana pe acesta nu îl imită?  
Dacă da, care este acea imitare?  Aș aștepta un răspuns de la cei care susțin darul        
așa-zisei vorbiri în limbi.   
 

 În cartea As the Spirit Speaks/Așa cum vorbește Duhul, la pagina 14, autorul Roland R. 
Hegstad amintește biserica numită The Full Gospel Fellowship/Părtășia evangheliei 
depline, fondată în 1953 la Riverside.  Iată ce zice acest scriitor: „La o adunare s-a pus 
accent deosebit pe botezul cu Duhul Sfânt.  Un participant a observat: ‚Timp de doi ani 
am aşteptat această experienţă minunată a botezului cu Duhul Sfânt.  Nu am predicat 
despre el.  Nu am dorit chiar orice ar avea Dumnezeu pentru noi, ştiţi, vorbirea în limbi.  
Dar am dorit ce voia Dumnezeu să-mi dea.  Şi am umblat după aceasta.  Dumnezeu m-a 
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făcut să înlătur barierele denominaţionale, şi m-am dus în alte locuri; în cele din urmă, în 
duminica de paşti, 29 martie 1970, Dumnezeu a turnat asupra mea Duhul Său şi mi-a dat 
minunata dovadă pe care a promis-o, ‚după cum le da Duhul să vorbească’, şi, aşa cum 
Duhul îmi da să vorbesc, am cântat în minunata limbă a cerului.’”   
 

 Același autor, Hegstad, continuă: „Prinse pe o bandă de magnetofon, expresiile aveau 
un ritm vesel ca un cântec popular.  Nu știu cum ar scrie cerul acele cuvinte şi precis nu 
ştiu cum le-ar traduce cerul, dar sunau cam aşa: Coopa shunda la-la-ba sigh-ah . . .  O 
coola  ma-shunda, la munda caw sunda . . . ”.     
 

 William J. Samarin, profesor de antropologie şi lingvistică la Universitatea din Toronto, 
scrie: „Nu există nici un mister în glosolalie.”  Glosolalia este termenul grecesc pentru 
vorbirea în limbi.  În cartea Limbi ale oamenilor şi ale îngerilor, primul tratat amplu care 
se ocupă de vorbirea în limbi, Samarin a analizat sute de înregistrări pe bandă.  „Ele sunt 
întotdeauna unul şi acelaşi lucru”, zice el, „succesiuni de silabe formate din sunete luate 
din limbile pe care le cunoaşte vorbitorul, puse alături mai mult sau mai puţin 
întâmplător, dar care ajung să semene cu unităţile asemănătoare ale cuvintelor sau 
propoziţiilor, datorită ritmului şi melodiei care seamănă cu limbile.  Glosolalia chiar este 
oarecum o limbă, dar numai pentru că vorbitorul (în mod inconştient) vrea să fie ca o 
limbă.  Totuşi, în ciuda asemănărilor superficiale, glosolalia nu este în fond o limbă.  
Toate soiurile de glosolalia care au fost vreodată studiate nu au produs nici o trăsătură 
care măcar ar sugera că reflectă un fel de sistem de comunicare” (pagina 23). 
 

 Autorul adventist G. Tobler scrie: „Roger Alexander, un student romano-catolic la 
Universitatea de Stat din Michigan, scria despre experienţa sa: ‚Când am îngenunchiat, 
s-a revărsat de pe buzele mele o serie ciudată de tonuri.  Nu aveam nici un control 
asupra sunetelor pe care le rosteam.’”  „Actuala vorbire în limbi este descrisă ca fiind o 
experienţă hipnotic-spirituală.  ‚Atunci, maxilarul meu inferior a început să opereze în 
mod independent, la fel şi limba mea.  Dar nu eram eu cel ce se ruga.  Rugăciunea în 
limbi dă subconştientului o ocazie de a se exprima.’”  (Das Zungenreden, Gabe des 
Geistes oder Gabe der Geister?/Vorbirea în limbi, dar al Spiritului sau dar al spiritelor?, 
paginile 73 și 76)   
 

 Darul autentic al vorbirii în limbi este, ca orice alt dar al Duhului Sfânt, încă posibil, în 
împrejurări excepţionale.  Însă, atâta vreme cât există oameni care cunosc limbi străine 
și există credincioşi în fiecare ţară, acest dar nu este necesar, de aceea nu se va 
manifesta.  Domnul Hristos a făcut minuni numai când alte soluţii nu existau.  El nu a 
vindecat oameni sănătoși, pentru că, așa cum a zis El, „nu cei sănătoși au trebuință de 
doctor, ci cei bolnavi” (Mat 9,12).   

 

 Avem o mare lucrare de făcut acum, înainte de arătarea în slavă a iubitului nostru 
Salvator.  Nu trebuie să ne îngrijorăm deloc cu privire la realizarea și succesul ei.  Isus a 
promis: „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Mat 28,20).  E 
cu noi, ne împuternicește, ne ocrotește, ne inspiră, ne pune la dispoziție mijloacele de 
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orice natură care sunt necesare.  Este lucrarea Lui și El o va face prin noi.  Cât privește 
primejdiile contrafacerilor, să cunoaștem bine Cuvântul lui Dumnezeu și să rămânem la 
el: „‚La lege și la mărturie!’,  căci, dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru 
poporul acesta” (Isa 8,20).  Și să ne rugăm mereu: „Doamne, izbăvește-ne de cel rău.”  
Amin!       

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 445: „Doamne, marea Ta lucrare!”  

Cântarea de închidere, 145: „Să ne iei în stăpânire!”    
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CONCILIUL DIN IERUSALIM                                                                                                                                                

(01) Introducere 

 Capitolul al cinsprezecelea din cartea Faptele apostolilor ne raportează un eveniment de 
importanță enormă în istoria creștinismului, importanță nu numai pentru primele 
decenii ale bisericii lui Hristos, ci pentru toate secolele următoare până la arătarea Sa în 
slavă.  De ce?  Este vorba despre primul congres ținut de biserică, în cadrul căruia au fost 
clarificate unele chestiuni dificile, care produseseră frământare în anumite comunități.  
Acel congres sau conciliu sau sfat a trasat anumite direcții pentru obștea credincioșilor, 
care, în mod ciudat, sunt răstălmăcite și speculate de majoritatea cititorilor Bibliei 
pentru subminarea unor doctrine de bază ale Cuvântului lui Dumnezeu.  De aceea este 
necesar să studiem bine acest capitol, ca să știm ce au zis cu adevărat și ce n-au zis 
apostolii și alți conducători ai bisericii. 
 

 Primul congres a bisericii Domnului este important din trei puncte de vedere:      

(01) relațional – a fost evitată o sciziune în biserică, pe care Satana a urmărit-o cu 
stăruință;                                             

(02) organizatoric – s-a demonstrat că dificultățile și conflictele din biserică trebuie să 
fie rezolvate prin consfătuire, prin decizia majorității și apoi prin respectarea acestei 
decizii de toată masa credincioșilor;                                                                                                                                                                                                                                                                                

(03) doctrinar – s-a precizat poziția bisericii față de sistemul ceremonial și față de modul 
de viață al creștinilor.                                                                                                                                        

(02) Evenimente premergătoare 

 În Fapte 8,1-4, ni se arată că, imediat după uciderea cu pietre a lui Ștefan în anul 34 
după Hristos, evanghelia a început să fie dusă în afara granițelor Palestinei, adică la 
neamuri.  Apostolii lucraseră până atunci în Ierusalim și în Iudea; conducătorii iudei îi 
acuzau că umpluseră Ierusalimul cu învățătura creștină (vezi capitolul 5,28).  Isus le 
poruncise ca, după primirea Duhului Sfânt, să fie martorii Lui „în Ierusalim, în toată 
Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (vezi capitolul 1,8).  După Ierusalim și 
Iudea urma Samaria; iată ce aflăm din capitolul 8,1.4: „Saul se învoise la uciderea lui 
Ștefan.  În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim.  Și 
toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. . . .  Cei ce se 
împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul.”  Ați observat?  Apostolii 
au rămas în Ierusalim, iar toți ceilalți au continuat lucrarea „prin părțile Iudeii și 
Samariei”.  În ordinea stabilită de Hristos. 
 

 Samaria este amintită în versetul 5: „Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a 
propovăduit pe Hristos.”  Urmau marginile pământului, deci planul divin a fost urmat cu 
exactitate și anume, întâi Ierusalim, Iudea, Samaria. Tot în capitolul 8, ni se vorbește 
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despre convertirea famenului etiopian, în urma lucrării diaconului Filip, și, astfel, 
evanghelia a ajuns în Etiopia, adică în Africa, deci la marginile pământului.  Capitolul 9 
ni-l introduce pe Pavel, viitorul apostol al neamurilor, care a dus evanghelia, într-un fel, 
până la marginile pământului, pentru că putea să spună la un moment dat despre 
evanghelie că „este în toată lumea” (Col 1,6), că „a fost propovăduită oricărei făpturi de 
sub cer” (versetul 23).   
 

 Capitolul 10 vorbește despre vizita lui Simon Petru și a altor șase frați în casa sutașului 
Corneliu, care era plină de oameni evlavioși; aceștia au ascultat predica apostolului, au 
primit Duhul Sfânt și au fost botezați, ceea ce însemna convertirea primilor europeni.  
Observăm astfel cum oameni de pe trei continente, Asia, Africa și Europa, au primit 
evanghelia.  Dar Satana nu dormea.  El a încercat să-i distrugă pe apostoli: prin 
asasinarea lui Iacov (vezi Fapte 12,2), prin arestarea fără urmări a lui Petru (vezi 
versetele 3-19) și prin încercarea de a-l ucide pe Pavel la Listra, în modul în care fusese 
omorât Ștefan (vezi Fapte 14,19).  După aceea, vrăjmașul înverșunat s-a străduit să 
otrăvească biserica prin rătăciri doctrinare și să producă sciziuni. 
 

 Capitolele 13 și 14 descriu prima călătorie misionară a lui Pavel și Barnaba.  Solii 
evangheliei au pătruns în teritorii păgâne, înfuriindu-l pe Satana.  Atunci, vrăjmașul a 
schimbat tactica, așa cum vedem în capitolul 15: „Câțiva oameni, veniți din Iudea, îi 
învățau pe frați și ziceau: ‚Dacă nu sunteți tăiați împrejur, după obiceiul lui Moise, nu 
puteți fi mântuiți’” (versetul 1).  În versetul 5, informația este completată: „Atunci, unii 
din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie 
tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise.”  Fariseii se uniseră cu 
preoții cei mai de seamă și cu alți conducători la uciderea Mântuitorului; acum, niște 
farisei deveniți creștini semănau disensiune.  Era tactica celui rău de a încerca acum 
ruinarea bisericii din interior, după ce din afară încercase fără succes să lovească în 
lucrarea lui Dumnezeu.  Adică, dacă nu reușesc fiarele sălbatice, atunci termitele.                                                                                                                                                  

(03) Antiohia 

 În orașul Antiohia s-a format o comunitate creștină prosperă.  De acolo și-au început 
activitatea misionară Pavel și Barnaba.  Acolo, așa cum se spune în capitolul 11,26, li s-a 
dat credincioșilor numele de „creștini”.  Era un oraș mare, cosmopolit, iar creștinii se 
grupau în trei categorii:                   

(01) cei proveniți dintre iudei; aceștia continuau încă unele practici ceremoniale;                                       

(02) foștii păgâni care deveniseră prozeliți iudei, care erau circumciși și practicau 
credința ca prima categorie;                                                                                                                         

(03) creștinii proveniți direct dintre păgâni, care nu se țineau de rânduielile iudaice.    

 Așa cum am văzut, „câțiva oameni, veniți din Iudea, îi învățau pe frați” că trebuie să se 
taie împrejur și să țină legea lui Moise.  Îi vizau pe cei din categoria a treia.  Prin urmare, 
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după părerea lor, creștinismul, fără tăiere împrejur, fără observarea legii ceremoniale, 
nu avea nicio valoare, iar cei care credeau și trăiau așa nu puteau „să fie mântuiți”.  
Acuzația aceasta era destul de serioasă, de gravă, iar apostolii nu puteau să stea 
nepăsători.  Versetul 2 din capitolul 15 ne spune că „Pavel și Barnaba au avut cu ei un 
viu schimb de vorbe și păreri deosebite.”  Ce era de făcut?  S-a urmat calea cea mai 
bună: „. . . frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, 
la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri” (același verset).  

(04) Conciliul  

 Acesta a fost motivul pentru care a fost convocat la Ierusalim (așa cum se apreciază, în 
anul 49 d. Hr.) primul conciliu din istoria creștinismului.  Delegația din Antiohia a 
călătorit la Ierusalim, dar a făcut unele opriri: „După ce au fost petrecuți de biserică 
până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea 
neamurilor la Dumnezeu; și au făcut o mare bucurie tuturor fraților” (Fapte 15,3).  
Sosirea la destinație a fost salutată cu entuziasm: „Când au ajuns la Ierusalim, au fost 
primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin 
ei” (versetul 4). 
 

 Imediat după sosirea delegaților din Antiohia, fariseii convertiți au încercat să-și impună 
părerea: „Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că 
neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise” 
(versetul 5).  Așa a fost convocată adunarea generală ținută în Ierusalim: „Apostolii și 
prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut” (versetul 6).  Sfat frățesc, nu 
enciclică!                                                                                                                                                
 
„Conciliul care a decis acest caz era compus din apostoli și învățători care fuseseră 
proeminenți în organizarea bisericilor creștine de iudei și de neamuri, cu delegați aleși 
din diferite locuri.  Prezbiteri din Ierusalim și delegați din Antiohia erau prezenți și cele 
mai influente biserici erau reprezentate.  Conciliul a procedat în armonie cu cerințele 
unei judecăți luminate și cu demnitatea unei biserici întemeiate prin voința divină.  Ca 
rezultat al dezbaterilor lor, ei toți au văzut că Dumnezeu Însuși răspunsese la întrebarea 
în speță, revărsând asupra neamurilor Duhul Sfânt; și ei și-au dat seama că partea lor era 
să se conformeze călăuzirii Duhului.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, 
pagina 196) 
 

 Putem distinge următoarele etape în desfășurarea acestui congres:                                                                                                                                  

(01) Discuții libere: „După ce s-a făcut multă vorbă . . .” (versetul 7).                                        

(02) Intervenția lui Petru: „. . . s-a sculat Petru și le-a zis: . . .” (același verset).  El nu era 
capul bisericii, nici măcar nu a condus el adunarea, așa cum vom vedea, dar a fost cel 
dintâi care a luat cuvântul.  Nu papă, ci unul dintre apostoli, mai îndrăzneț și destul de 
respectat.                                                                                                                                                            
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(03) Raport misionar adus de Barnaba și de Pavel: „Toată adunarea a tăcut și a ascultat 
pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile, pe care le făcuse 
Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor” (versetul 12).                                                                   

(04) Cuvântul rostit de Iacov.  Acesta nu putea fi fratele lui Ioan, pentru că acela fusese 
ucis de Irod cu sabia, potrivit capitolului 12,2.  Dar trebuie să fi fost Iacov, fratele 
Domnului (vezi Marcu 6,3 și Galateni 1,19), acela care a scris epistola de 5 capitole.                                                                            

(05) Redactarea unei scrisori „către frații dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și 
în Cilicia” (versetul 23).  De fapt, această scrisoare avea valoare universală pentru toți 
creștinii, deși în primul rând pentru cei veniți dintre păgâni.                                                                

(06) Trimiterea unor delegați care să-i însoțească pe Pavel și pe Barnaba la Antiohia, ca 
să le ducă scrisoarea și să le spună „prin viu grai aceleași lucruri” (versetul 27).   

 Să analizăm acum pe larg aceste cinci puncte care marchează ordinea de zi a acelui 
congres.                                                                                       

(01) Discuții libere.  Înainte de orice cuvântare sau rezoluție, a avut loc o discuție lungă, 
al cărei conținut nu îl cunoaștem, dar nu putea fi altceva decât în legătură cu provocarea 
făcută de fariseii convertiți că prozeliții dintre neamuri trebuie să practice circumcizia și 
să țină legea lui Moise.                                                                                                                                                                                                                

(02) Intervenția lui Petru.   Este redată în versetele 7-11.  El le-a adus aminte că prin el 
le-a transmis Dumnezeu neamurilor pentru prima dată „cuvântul evangheliei”.  Se 
referea, fără îndoială, la binecunoscuta sa vizită în casa lui Corneliu.  A arătat apoi că 
Dumnezeu le-a dat acestora Duhul Sfânt, ca și primilor creștini, nefăcând nicio 
discriminare, „întrucât le-a curățit inimile prin credință”.  A continuat cu o mustrare, în 
sensul că nu este cazul ca ei să pună „pe grumazul ucenicilor un jug”, pe care nu l-au 
putut purta nici credincioșii prezenți și nici părinții lor.  Concluzia apostolului a fost 
scurtă și convingătoare: „Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului 
Isus” (versetul 11).   

(03) Raportul misionar adus de Barnaba și de Pavel.  În timp ce adunarea tăcea, toți      
i-au ascultat pe misionari despre „toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu 
prin ei în mijlocul neamurilor” (versetul 12).  Acest raport a fost foarte important, pentru 
că a arătat că Dumnezeu acceptase convertirea păgânilor.       

(04) Cuvântul rostit de Iacov (versetele 13-21).  El a pornit de la cuvintele lui Simon 
Petru și a făcut apel la materialul profetic, care spune că Dumnezeu a prevăzut ca 
mântuirea să fie pentru toate popoarele.  
 
„În acest caz, se pare că Iacov a fost cel ales ca să anunțe hotărârea la care s-a ajuns de 
către conciliu.  A fost ideea lui ca legea ceremonială, și în special rânduiala circumciziei, 
să nu fie impusă asupra neamurilor și nici măcar să nu le fie recomandată.  Iacov a 
căutat să impresioneze mințile fraților săi cu faptul că, întorcându-se la Dumnezeu, 
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neamurile făcuseră o mare schimbare în viața lor și că trebuie făcut uz de multă 
prudență pentru a nu-i tulbura cu chestiuni greu de înțeles și îndoielnice, de mică 
importanță, pentru a nu fi descurajați când era vorba a-L urma pe Hristos.”  (The Acts of 
the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 195)  
  

 Cine a fost adevăratul conducător care a prezidat Conciliul din Ierusalim?  A fost Petru?  
A fost Pavel?  A fost Iacov?  Din contextul raportului biblic, din rapiditatea cu care s-au 
rezolvat problemele și din succesul înregistrat în aplicarea deciziei luate, se vede foarte 
bine că Duhul lui Dumnezeu a fost adevăratul Conducător.   
  
Deci, era aceasta oare înțelepciunea omenească a lui Iacov?  Avem un răspuns inspirat: 
„Duhul Sfânt a găsit de bine să nu impună legea ceremonială asupra convertiților dintre 
neamuri și gândirea apostolilor în această chestiune a fost gândirea Duhului lui 
Dumnezeu.  Iacov a prezidat la conciliu și decizia lui finală a fost: ‚De aceea, eu sunt de 
părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu.’  
Aceasta a încheiat discuția.”  (Ibid., pagina 194)  
 

 Propunerea lui Iacov era ca să li se ceară credincioșilor dintre neamuri să se ferească de:                                                                                                          

- pângăririle idolilor,                                                                                                                                             
- curvie,                                                                                                                                                               
- dobitoace sugrumate,                                                                                                                                                    
- sânge.  

El a explicat mai departe de ce nu este nevoie să li se scrie mai mult: „Căci încă din 
vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în 
sinagogi în toate zilele de Sabat” (versetul 21).  „Convertiții dintre neamuri, totuși, 
urmau să renunțe la obiceiuri care erau incompatibile cu principiile creștinismului.  De 
aceea, apostolii și prezbiterii au căzut de acord să instruiască neamurile prin scrisoare să 
se abțină de la cărnuri oferite idolilor, de la imoralitate, de la lucruri sugrumate și de la 
sânge.  Urma să fie îndemnați să țină poruncile lui Dumnezeu și să ducă o viață sfântă.  
Ei trebuia, de asemenea, să fie asigurați că oamenii care declaraseră că circumcizia este 
obligatorie nu erau autorizați de apostoli să facă așa ceva.”  (The Acts of the Apostles/ 
Faptele apostolilor, pagina 195)                                                                                

(05) Redactarea unei scrisori către creștinii neevrei.  Circulara trimisă de la Ierusalim era 
scurtă, dar clară și suficientă: este cuprinsă în versetele 23-29 și conține 163 de cuvinte 
în traducerea Cornilescu, a căror citire nu ia mai mult decât un minut.  E totuși posibil ca 
textul pe care-l avem noi să fie un rezumat făcut de Luca.  În scrisoare erau precizate și 
adoptate cele patru puncte din propunerea făcută de Iacov.  Se menționează că este 
vorba despre călăuzire din partea Duhului Sfânt în formularea acelei hotărâri.  A fost 
exprimat un regret pentru faptul că unii plecați din Ierusalim fără nicio sarcină din 
partea apostolilor și a prezbiterilor i-au „tulburat prin vorbirile lor” și le-au „zdruncinat 
sufletele”, cerându-le să practice circumcizia și să păzească legea (ceremonială, desigur).  
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Au menționat numele lui Barnaba, Pavel, Iuda și Sila ca fiind trimișii lor ca să le comunice 
hotărârea congresului.                                                                                                                          

(06) Trimiterea unor delegați, deja menționați în scrisoare, care s-au dus la Antiohia 
„unde au dat epistola mulțimii adunate” (versetul 30).  Reacția a fost pozitivă: „După ce 
au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea” (versetul 31).  
Versetul următor adaugă că „Iuda și Sila, care și ei erau prooroci, i-au îndemnat pe frați 
și i-au întărit cu multe cuvinte.”                                                                                                     

(05) Învățăminte pe care le obținem din lucrările conciliului                                                                                 
și din scrisoarea trimisă 

 Studiind bine capitolul 15 din Faptele apostolilor, în legătură cu congresul apostolic, 
putem ajunge la următoarele concluzii:                                                                                                                                                 

(01) Extremiștii și tulburătorii nu trebuie să fie niciodată lăsați să triumfe.                                         

(02) Cea mai bună metodă de rezolvare a problemelor litigioase dintre credincioși este 
sfatul frățesc.                                                                                                                                                  

(03) În unire este claritate și putere.                                                                                                         

(04) Faptele au putere de convingere.                                                                                                        

(05) Dumnezeul-Creator este Dumnezeul tuturor oamenilor.                                                                                     

(06) Apostolii au lămurit atunci numai chestiunile de pe agendă, pentru că altele se 
propovăduiau în fiecare Sabat în sinagogi.                                                                                                                                     

(07) Odată ce o chestiune este lămurită și reglementată prin sfatul bisericii, este datoria 
tuturor credincioșilor să o respecte.  

 Rezoluția adoptată de conducători pentru a fi comunicată mai departe consta, așa cum 
am văzut deja, numai din patru puncte, și anume ferirea de:                                                                                               

(01) pângăririle idolești,                                                                                                                                
(02) Imoralitate,                                                                                                                                                
(03) animale sugrumate,                                                                                                                              
(04) sânge.      

 Pângăririle idolilor însemnau atât închinarea la idoli cât și consumarea cu bună știință a 
cărnii jertfite idolilor.  Așa zice comentariul citat în continuare: „Având în vedere faptul 
că pronunțarea oficială scrisă a Conciliului din Ierusalim s-a declarat împotriva 
‚cărnurilor jertfite idolilor’ (în greacă eidolothuta, ‚lucruri jertfite idolilor’, versetul 29), 
este probabil cel mai bine ca ‚pângăririle idolilor’ de aici să fie înțelese în sensul specific 
de mâncare (și băutură) care fuseseră oferite zeităților păgâne” (Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 
311).   
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 Imoralitatea, numită în traducerea Cornilescu „curvie”, cuprinde orice forme de relații 
trupești păcătoase între indivizi, ca violare a poruncii a șaptea din Decalog.   
 

 Faptul că sunt amintite animalele sugrumate este foarte interesant.  Dacă, așa cum 
pretind cei mai mulți cititori ai Bibliei, în creștinism se poate mânca orice, de ce au pus 
apostolii această opreliște?  Pentru motive de sănătate, se va zice.  Da, dar pentru 
motive de sănătate nu trebuie să fie mâncate nici animalele declarate de Dumnezeu ca 
fiind necurate.  Iar dacă sănătatea este o chestiune particulară, neavând nimic de a face 
cu religia, de ce trebuia inclus punctul acesta în hotărârea apostolică?  Sugrumate sau 
moarte pe alte căi, este vorba de cadavre.   
 

 Iată ce poruncise Dumnezeu: „Să nu mâncați nicio mortăciune” (Deut 14,21).  „Oricine, 
fie băștinaș, fie străin, care va mânca dintr-o fiară moartă sau sfâșiată, să-și spele 
hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara; apoi va fi curat” (Lev 17,15).     
„Să-Mi fiți niște oameni sfinți.  Să nu mâncați carne sfârșiată de fiare pe câmp, ci s-o 
aruncați la câini” (Exod 22,31).  „Să nu mănânce dintr-o vită moartă sau sfâșiată, ca să 
nu se spurce cu ea.  Eu sunt Domnul” (Lev 22,8).  Iată ce a zis profetul Ezechiel: „Ah!  
Doamne, Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată; din tinerețea mea 
și până acum, niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort sau sfâșiat și nicio carne 
necurată n-a intrat în gura mea” (Ezec 4,14).   
 

 Să se ferească „de sânge”.  Ce înseamnă lucrul acesta?  Dacă sărea o picătură de sânge 
pe corpul unui credincios, sau dacă ștergea niște sânge de pe corpul copilului său rănit, 
era aceasta o încălcare a îndrumării date de apostoli?  Noi un putem să luăm aceste 
cuvinte din Fapte 15 și să le explicăm cum vrem, ci în lumina altor texte din Biblie, 
pentru că Biblia se explică singură.  Să vedem ce a interzis Dumnezeu cu privire la sânge: 
„Numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați” (Gen 9,4).  „Dacă un om din 
casa lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge de orice fel, Îmi 
voi întoarce fața împotriva celui ce mănâncă sângele și-l voi nimici din mijlocul poporului 
său” (Lev 17,10).  „Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile 
unde veți locui: cu niciun chip să nu mâncați nici grăsime, nici sânge” (3,17). 
 
„Iarăși, neamurile erau obișnuite să mănânce carne de animale care fuseseră 
sugrumate, în timp ce iudeii fuseseră instruiți de Dumnezeu ca, atunci când animale 
erau ucise pentru hrană, să se aibă grijă deosebită ca sângele să se scurgă din corp; 
altfel, carnea nu avea să fie privită ca sănătoasă.  Dumnezeu dăduse aceste ordine către 
iudei cu scopul de a le păstra sănătatea.  Iudeii considerau păcat folosirea sângelui ca 
articol de dietă.  Ei considerau că sângele era viața și că vărsarea sângelui era o urmare a 
păcatului.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 191)  
 
„Din contra, neamurile practicau colectarea sângelui care curgea din victima jertfei și îl 
foloseau la prepararea hranei.  Iudeii nu puteau crede că ei trebuia să schimbe 
obiceiurile pe care le adoptaseră la îndrumarea specială a lui Dumnezeu.  De aceea, așa 
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cum erau lucrurile atunci, dacă un iudeu și unul dintre neamuri încercau să mănânce la 
aceeași masă, primul avea să fie șocat și revoltat de celălalt.”  (Ibid., pagina 192)    
 

 Unii susțin că textul acesta interzice transfuziile de sânge.  Nu este nevoie să mai arătăm 
că acest procedeu medical a salvat numeroase vieți omenești, dar istoria ne spune că 
transfuziile de sânge au început abia în secolul al 17-lea.  Nimeni nu se gândea la așa 
ceva în timpul apostolilor, de aceea ne întrebăm: cum puteau ei să interzică ceva care 
nu se practica și nici nu se cunoștea?  Singurul motiv pentru care apostolii s-au referit la 
sânge este, așa cum s-a arătat, pentru că păgânii îl consumau în alimentație.   
 

 Chiar evreii puteau cădea în ispita aceasta, de aceea Dumnezeu a dat avertismentele pe 
care le-am citit.  Întâlnim un caz de asemenea abatere de la porunca lui Dumnezeu și 
anume, după o biruință a israeliților conduși de Saul împotriva filistenilor.  Împăratul 
făcuse imprudența să impună un post tocmai într-o zi de bătălie, așa cum se arată în 1 
Samuel 14,24-46.  Versetele 31 și 32 ne spun: „În ziua aceea, i-au bătut pe filisteni de la 
Micmaș până la Aialon.  Poporul era foarte obosit și s-a aruncat asupra prăzii.  A luat oi, 
boi și viței, i-a junghiat pe pământ și i-a mâncat cu sânge cu tot.”  Când a aflat de fapta 
aceasta, împăratul a fost șocat: „Au spus lucrul acesta lui Saul și i-au zis: ‚Iată că poporul 
păcătuiește împotriva Domnului, mâncând cu sânge.’  Saul a zis: ‚Voi faceți o nelegiuire; 
rostogoliți îndată o piatră mare încoace.’  Apoi a adăugat: ‚Împrăștiați-vă printre popor și 
spuneți fiecăruia să-și aducă boul sau oaia și să-l junghie aici.  Apoi să mâncați și nu 
păcătuiți împotriva Domnului, mâncând cu sânge’” (versetele 33 și 34). 
 

 Da, este păcat să se bea sânge sau să fie folosit altfel în alimentație.  Dumnezeu a 
interzis lucrul acesta și numai la așa ceva se puteau referi apostolii atunci când au inclus 
punctul acesta în scrisoarea lor către creștinii veniți dintre neamuri.  „Prohibiția 
împotriva folosirii sângelui ca hrană a fost făcută imediat ce oamenilor le-a fost permisă 
hrana animală (Gen 9,4) și a fost repetată în mod frecvent în legea lui Moise (Lev 3,17; 
7,26; 17,10; 19,26).  A mânca sânge se considera un păcat împotriva Domnului în zilele 
lui Saul (1 Sam 14,33).  Hrană pregătită cu sânge era obișnuită pe mesele grecilor și ale 
romanilor.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a șaptea, volumul 6, pagina 312)  
 

 Mulți teologi susțin că decizia în patru puncte a Conciliului din Ierusalim este o dovadă a 
ignorării Sabatului zilei a șaptea de către prima biserică și chiar o dovadă că nu s-a 
observat Sabatul sau că apostolii nu le-au cerut creștinilor neevrei să țină Sabatul.  Dar 
aceasta este o exegeză sărăcăcioasă.  Lipsa oricărei discuții despre Sabat dovedește, 
dimpotrivă, că nu exista nicio controversă în privința aceasta, ci ei continuau să respecte 
ce învățaseră de la Domnul Sabatului.  Apostolii și prezbiterii s-au limitat la problemele 
care frământaseră biserica, anume circumcizia și legea ceremonială, numită legea lui 
Moise.  Între punctele stabilite nu s-a zis nimic despre neluarea numelui lui Dumnezeu în 
deșert, despre cinstirea părinților, despre evitarea furtului, a minciunii, a poftei 
păcătoase.  Înseamnă oare că aceste cerințe divine erau perimate și abandonate?  Nu li 
s-a cerut nici să nu divorțeze, să nu se bată între ei sau să nu practice jocuri de noroc.  
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Agenda era limitată la ceea ce produsese discordie și nu se referea la nimic altceva.  Pe 
agenda lor nu era orice.   
 

 Apoi este versetul 21, care spune mult: „Căci încă din vechime, Moise are în fiecare 
cetate oameni, care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de 
Sabat.”  Ceea ce înseamnă: „Noi nu am spus tot, am spus numai ceea ce trebuia 
neapărat clarificat acum, ceea ce era la ordinea zilei și presant.  Restul adevărului pe 
care Dumnezeu l-a dat prin Moise e clar pentru toată lumea, pentru că se 
propovăduiește în sinagogi în fiecare Sabat.”  Iată și Sabatul menționat pe nume!  Nu 
este nevoie să le spunem copiilor noștri să clipească din ochi sau să respire: o fac în mod 
automat.       
 

 Toți avem de învățat mult din capitolul al 15-lea al cărții Faptele apostolilor.  Pentru ca 
biserica să fie curată, sănătoasă, unită și eficientă în lucrarea sa, practica apostolilor 
arătată în acest capitol trebuie să fie luată drept model.  Și învățăm mult de la Pavel, 
după un dicționar „cel mai mare teolog și misionar creștin”, om învățat „la picioarele lui 
Gamaliel” și vorbitor de limbi străine, deci mai cult poate decât toți creștinii primului 
secol.  El nu era un om înfumurat, tinzând spre independență, ci se supunea judecății 
fraților săi din conducerea bisericii și a respectat poziția Conciliului din Ierusalim, așa 
cum ni se arată în Fapte 16,4: „Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească 
hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim.”  Cu privire la această atitudine 
principială a apostolului Pavel, Spiritul Profetic zice astfel:  
 
„În ciuda faptului că era învățat de Dumnezeu direct, Pavel nu avea idei ciudate de 
răspundere individuală.  În timp ce Îl consulta pe Dumnezeu pentru călăuzire directă, el 
a fost întotdeauna gata să recunoască autoritatea învestită în corpul credincioșilor uniți 
în părtășie bisericească.  El simțea nevoia de sfat și, când apăreau chestiuni importante, 
era bucuros să le prezinte înaintea bisericii și să se unească cu frații săi, căutându-L pe 
Dumnezeu pentru înțelepciune, ca să ia hotărâri corecte.  Pentru că ‚duhurile 
proorocilor sunt supuse proorocilor’, a declarat el, ‚căci Dumnezeu nu este un 
Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților’ (1 Corinteni 
14,32.33).”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 200) 
 

 Așa să facem și noi și Domnul va binecuvânta întotdeauna lucrarea noastră!  Amin!          

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 582: „În ziua-a şaptea ne-adunăm” 

Cântarea de închidere, 359: „O, Tată din ceruri!”   
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„IATĂ CĂ A VENIT ILIE!”                                                                                                                                                  

A.  Elemente de istorie 

 Să pornim în cercetarea propusă pentru ora aceasta de la un eveniment crucial din 
istoria poporului Israel.  Împărăția fusese de mult divizată în două: Iuda, în partea de sud 
a Palestinei, constând din semințiile Iuda și Beniamin, și Israel, în partea de nord, 
formată din celelalte zece seminții.                                                                                                                                                                            

- Împărăția lui Iuda a avut împărați credincioși și împărați necredincioși.  Dintre primii, 
putem reține nume ca Asa, Iosafat, Iotam, Ezechia, Iosia, care au fost temători de 
Dumnezeu și despre care se spune că au făcut ce este bine înaintea Domnului.  Despre 
alții, citim că au fost credincioși într-o anumită măsură, între care Roboam, Abia, Ozia. 
Sau necredincioși: Ioram, Ahazia, Ahaz, Manase, Amon, și fiii lui Iosia; despre toți aceștia 
se spune că au făcut ce este rău înaintea Domnului.                                                                                                                                                   

- Împărăția lui Israel a avut numai împărați răi, cu excepția relativă a lui Iehu (care a 
nimicit închinarea la Baal, dar a fost el însuși nelegiuit după aceea).  Despre toți aceștia 
se spune că au făcut ce este rău înaintea Domnului, „umblând în căile lui Ieroboam, fiul 
lui Nebat, care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.”  Această frază este repetată aproape la 
toți cei care au domnit în urma lui.  Singura deosebire dintre ei este că unii au făcut mai 
rău decât alții. 

 Ne aflăm în cercetarea aceasta în împărăția de nord, cu capitala la Samaria, în timpul lui 
Ahab.  Despre împăratul acesta se spune că „a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai 
mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui.  Și, ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să 
se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata 
lui Etbaal, împăratul sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui” (1 Împ 
16,30.31).  De asemenea: „N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este 
rău înaintea Domnului, ca Ahab, pe care nevastă-sa Izabela îl ațâța la aceasta.  El a lucrat 
în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau amoriții, pe care-i izgonise 
Domnul dinaintea copiilor lui Israel” (capitolul 21,25.26).   
 

 Cam în anul 906 înainte de Hristos, după o foamete de trei ani și jumătate, prezisă prin 
profetul Său Ilie, Domnul a hotărât să dea ploaie, dar numai după o demonstrare publică 
a existenței Sale și a promovării închinării adevărate, cum și a absurdității închinării la 
Baal și la alți zei închipuiți, care stăteau în centrul idolatriei și al stricăciunii.  Acest 
episod din istoria împărăției lui Israel este arătat în 1 Împărați capitolul 18.   
 

 Versetul 1 din acest capitol zice: „Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit 
astfel lui Ilie, în al treilea an: ‚Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe 
fața pământului.’”  Ilie l-a întâlnit întâi pe Obdaia, un om evlavios, care era, în mod 
misterios, „mai marele casei” lui Ahab (versetul 3).  Obadia îi ocrotise și îi hrănise în 
secret pe proorocii Domnului, atunci când Izabela i-a asasinat pe unii dintre ei (vezi 
versetul 4).  Ahab s-a înțeles cu Obadia să caute prin țară izvoare de apă, ca să găsească 
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iarbă pentru salvarea vieții cailor și a catârilor (vezi versetele 5 și 6).  Mergând în drumul 
lui, Obadia a avut surpriza de a-l întâlni pe Ilie, iar acesta i-a spus să-l anunțe pe Ahab de 
sosirea sa (versetele 7 și 8). 
 

 Obadia era îngrijorat, pentru că se făcuseră cercetări pretutindeni pentru găsirea 
profetului care anunțase seceta, cercetări care nu au dus la niciun rezultat (vezi versetul 
10).  Acum, când Ilie apărea din senin, sinceritatea colaborării lui Obadia putea fi pusă la 
îndoială și el putea fi omorât (vezi versetele 9-14).  Ilie l-a liniștit, promițându-i: „Viu este 
Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab” 
(versetul 15). 
 

 Ilie s-a întâlnit cu Ahab, căruia i-a cerut să strângă tot poporul la muntele Carmel, plus 
pe proorocii lui Baal, patru sute cincizeci la număr, și pe cei ai Astarteei, patru sute (vezi 
versetele 16-19).  Ahab a consimțit (vezi versetul 20), și acolo, pe muntele Carmel, Ilie a 
apelat la Dumnezeu să-Și arate slava, aprinzând jertfa de pe altarul rezidit de profet, și 
pe care fusese turnată foarte multă apă (vezi versetele 30-37).  Era după eșecul total al 
proorocilor falși de a-l determina pe dumnezeul lor să le aprindă jertfa (vezi versetele 
25-29).  Rugăciunea lui Ilie a fost scurtă, dar arzătoare, și rezultatul minunat nu a 
întârziat.   
 

 Iată cum s-a rugat Ilie: „Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel!  Fă să se știe 
astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri   
le-am făcut după porunca Ta.  Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască 
poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima 
spre bine!”  (Versetele 36 și 37).  Cincizeci și șase de cuvinte în traducerea Cornilescu, 
dacă este tot ce a zis Ilie, cuvinte care se pot citi în circa 20 de secunde.  În contrast cu 
slujba gălăgioasă a proorocilor păgâni, însoțită de „tăieturi cu săbiile și cu sulițele, până 
ce a curs sânge pe ei” (versetul 28), și care a durat „de dimineață până la amiază” 
(versetul 26), deci cel puțin 4-5 ore.   
 

 A răspuns Dumnezeu la rugăciunea lui Ilie?  Da, imediat și iată care a fost răspunsul: 
„Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și 
pământul și a supt și apa care era în șanț” (versetul 38).  Poporul a fost uimit pentru 
moment și a declarat cu glas tare: „Domnul este adevăratul Dumnezeu!  Domnul este 
adevăratul Dumnezeu!”  (Versetul 39).  Lucru pe care ar fi putut să-l știe întotdeauna, 
pentru că ei erau poporul ales al lui Dumnezeu.  A urmat junghierea proorocilor falși la 
pârâul Chison (vezi versetul 40).   
 

 Să citim acum versetele următoare din capitolul 18 al cărții 1 Împărați:                                                

- Versetul 8 (în versetul 7, Obadia își exprimase uimirea când l-a întâlnit pe Ilie: „Tu ești, 
domnul meu Ilie?”): „El i-a răspuns: ‚Eu sunt; du-te și spune-i stăpânului tău: ‚Iată că a 
venit Ilie!’”                                                                                                                                                              
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- Versetul 11 (obiecțiunea lui Obadia): „Și acum zici: ‚Du-te și spune-i stăpânului tău: 
‚Iată că a venit Ilie!’”                                                                                                                             

- Versetul 14 (din nou Obadia): „Și acum tu zici: ‚Du-te și spune-i stăpânului tău: ‚Iată că 
a venit Ilie!’  El mă va ucide.”   

 Ați observat că am accentuat cuvintele „Iată că a venit Ilie!”  Propoziția aceasta scurtă 
este rostită de trei ori, adică prima dată de Ilie, apoi de două ori de Obadia.  Există o 
simetrie între versetele unde apare această propoziție și anume în versetele 8, 11, 14 – 
trei versete de la primul la al doilea și iarăși trei versete de la al doilea la al treilea.  
Acum, trebuie să o spun clar că eu nu cred în numerologie și nu atribui numărul 3 din 
acest context or din altă parte o putere magică, deși unele numere folosite în Sfânta 
Scriptură sunt importante și sunt simbolice: 3, 7, 10, 12.  De altfel speculațiile cu privire 
la capitole și la versete sunt puerile, pentru că această împărțire a Bibliei nu este 
inspirată, adică nu a fost făcută de scriitorii Bibliei, ci a fost introdusă mai târziu de 
oameni pentru o orientare ușoară în textul sacru, lucru care este folositor, dar nu 
desăvârșit.  Astfel, împărțirea Bibliei pe capitole a fost făcută la mijlocul secolului al 13-
lea de Stephen Langton, arhiepiscop de Canterbury, iar Robert Stephanus, un publicist 
din Paris al ediției greco-latine a Noului Testament, a împărțit capitolele Bibliei pe 
versete în anul 1551.   
 

 Oricum, putem face o aplicație omiletică a prezenței de trei ori în același capitol a 
propoziției „Iată că a venit Ilie!”  Adică, Ilie a venit o dată, a venit a doua oară, a venit a 
treia oară.  Așa a și fost, dacă cercetăm istoria biblică și istoria omenirii.                                             

B.  O prezentare a fiecăruia dintre cei trei „Ilie”                                                                                                                                                                                                                            

(01) „Iată că a venit Ilie!”  - primul Ilie 

 Cine a fost omul acesta?  Începutul istorisirii despre el este foarte scurt și nu oferă multă 
informație: „Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, i-a zis lui Ahab: ‚Viu este Domnul, 
Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, 
decât după cuvântul meu’” (1 Împ 17,1).  „Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului”.  
Atât?  Felul cum este prezentat nu arată că s-ar fi bucurat de vreo atenție sau 
popularitate specială; el era „unul”, adică un oarecare locuitor al Galaadului, teritoriu 
israelit situat la răsărit de Iordan.  Ni se spune că numele „Ilie”, în ebracă ’Eliyahu sau 
’Eliyah, înseamnă „Iahve este Dumnezeul meu” (din Seventh-day Adventist Bible 
Dictionary/Dicționarul biblic adventist de ziua a șaptea, pagina 305).   
 

 Iată o altă referință despre Ilie: „Ilie apare pe scenă ca un om cu o sarcină urgentă 
pentru Dumnezeu.  Este un ceas de criză.  Păcatul a invadat țara și, neoprit, va cuprinde 
totul, în curând, într-o ruină tragică.  Ilie îl întâmpină pe vrăjmaș ca luptător curajos 
pentru Dumnezeu, purtând mărturie pentru El prin cuvânt și faptă, trăind viața unui 
singuratic sau stând cu îndrăzneală pe înălțimile Carmelului, cerând să cadă foc din cer și 
mânuind sabia răzbunării în măcelărirea profeților lui Baal. . . .  Numele Ilie se potrivește 
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bine profetului pentru misiunea sa.  Înseamnă ‚Iehova este Dumnezeul meu.’”  
(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
șaptea, volumul 2, paginile 811 și 813)  
 

 Iată o descriere inspirată a acțiunii decisive întreprinse de acest profet: „Prin                                         
reconstruirea acestui altar străvechi, Ilie și-a arătat respectul față de legământul pe care 
Domnul l-a făcut cu Israel, când aceștia au trecut Iordanul în Țara Făgăduită.  Alegând 
‚douăsprezece pietre, după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, . . . el a zidit un altar în 
numele Domnului.’  Dezamăgiții preoți ai lui Baal, epuizați prin eforturile lor zadarnice, 
așteaptă să vadă ce va face Ilie.  Ei îl urăsc pe profet pentru că a propus un test care a 
dat pe față slăbiciunea și ineficiența zeilor lor; totuși, ei se tem de puterea lui.  Poporul, 
de asemenea înfricoșat și aproape ținându-și respirația în așteptare, privește când Ilie își 
continuă pregătirile.  Purtarea calmă a profetului e în contrast vădit față de delirul 
fanatic, stupid al adepților lui Baal.”  (Prophets and Kings/Profeți și regi, pagina 151)  
 

 Acest profet nu era un supraom, era urmaș căzut al lui Adam și Eva, și Pavel zice că „toți 
au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Rom 3,23).  Iacov vorbește astfel 
despre servul acesta al lui Dumnezeu: „Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi 
și  s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni.  Apoi 
s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul” (Iac 5,17.18).   
 

 O astfel de condiție omenească a fost arătată și de Pavel și Barnaba, când preotul lui 
Jupiter din Listra a încercat să le aducă jertfe în urma vindecării ologului din naștere.  
Licaonienii au strigat uimiți: „Zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc” (Fapte 14,8-18; 
cuvintele citate sunt din versetul 11).  Apostolii au respins gloria aceea și au strigat: 
„Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta?  Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi; noi 
vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel 
viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele” (versetul 15).  Adică 
apostolii nu erau zei, ci oameni adevărați, cu fire omenească obișnuită, deși Îl slujeau pe 
viul Dumnezeu.  Așa era Ilie.  Nu e vorba de niște fărădelegi, de niște vicii sau ticăloșii.  
Ilie era om, cu fire pământească, era supus greșelii, așa cum s-a văzut când a fugit la 
amenințarea Izabelei (vezi 1 Împărați 19,2-4).  Dar era un om care a înfruntat furtunile 
apostaziei și răutății curții regale din Samaria și a cohortei de profeți păgâni care erau în 
slujba împăratului. 
 

 Sarcina lui Ilie a fost să mustre păcatele națiunii, să denunțe închinarea falsă și să 
restaureze închinarea la Dumnezeul adevărat, Creator al cerului și al pământului.  Jertfa 
adusă de el a fost aprinsă de un foc ceresc (vezi 1 Împărați 18,38), iar poporul a fost 
entuziasmat: „Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au 
zis: ‚Domnul este adevăratul Dumnezeu!  Domnul este adevăratul Dumnezeu!!‘” 
(Versetul 39).  O reacție asemănătoare avusese loc la instalarea lui Aaron și a fiilor lui în 
slujba sanctuarului: „Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de 
tot și grăsimile.  Tot poporul a văzut lucrul acesta; au scos strigăte de bucurie și s-au 
aruncat cu fața la pământ” (Lev 9,24).                                                      
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(02) „Iată că a venit Ilie!”  - al doilea Ilie 

 Când coborau împreună cu Domnul Isus de pe Muntele Schimbării la Față, Petru, Iacov și 
Ioan L-au întrebat: „Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?”  (Mat 17,10).  
Ce i-a determinat pe cei trei ucenici să pună întrebarea aceasta nu știm, dar poate că era 
o urmare a faptului că tocmai îl văzuseră pe Ilie împreună cu Moise, discutând cu 
Învățătorul lor pe munte: „Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu El” 
(versetul 3).  Erau siguri în legătură cu identitatea solilor cerești, pentru că Petru s-a 
oferit să facă trei colibe: „. . . una pentru Tine (Isus), una pentru Moise și una pentru Ilie” 
(versetul 4).  Răspunsul Mântuitorului la întrebarea despre venirea lui Ilie a fost: „Este 
adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile.  Dar vă spun că 
Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut.  Tot așa are să sufere și 
Fiul omului din partea lor” (versetele 11 și 12).  Evanghelistul notează în continuare: 
„Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul” (versetul 13).  
 

 Au înțeles bine ucenicii?  Le vorbise Isus despre Ioan Botezătorul?  Iată chiar cuvintele 
Domnului, rostite cu altă ocazie: „Și, dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie, care trebuia să 
vină” (Mat 11,14).  Care el?  Ucenicii lui Ioan Îl vizitaseră pe Isus, trimiși de învățătorul 
lor, care se afla în închisoare, cu întrebarea ridicată de Ioan dacă El este Cel ce trebuia să 
vină sau să-l aștepte pe altul (versetele 2-6).  După ce le-a dat solilor răspunsul cuvenit și 
aceștia au plecat, Isus a spus cuvinte de apreciere despre Ioan Botezătorul: „Atunci ce 
ați ieșit să vedeți?  Un prooroc?  Da, vă spun și mai mult decât un prooroc; căci el este 
acela despre care s-a scris: ‚Iată, trimit înaintea feței Tale pe solul Meu, care Îți va 
pregăti calea înaintea Ta.’  Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a 
sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul.  Totuși, cel mai mic în împărăția 
cerurilor este mai mare decât el” (versetele 9-11). 
 

 Deci, Mântuitorul a declarat că Ioan Botezătorul era Ilie care trebuia să vină.  Ilie cel din 
cer?  Ilie Tișbitul repatriat?  Nu.  Ioan s-a născut din altă femeie, a fost fiul lui Zaharia și 
Elisabeta, a cărui naștere a prezis-o în templu îngerul Gabriel (vezi Luca 1,11-17). El a zis 
astfel, printre altele, despre pruncul ce urma să se nască în acea familie preoțească: „Va 
merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților 
la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să 
gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El” (Luca 1,17).  Deci nu Ilie în carne și 
oase, nu o a doua viață trăită de Ilie Tișbitul pe pământ, ci Ioan Botezătorul, lucrând „în 
duhul și puterea lui Ilie.”   
 

 Solia lui Ioan Botezătorul era aceea a unui sol ceresc conștient de chemarea și de 
trimiterea lui: „În vremea aceea, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii.  
El zicea: ‚Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape’” (Mat 3,1.2).  Era ferm în 
lucrarea lui și nu se lăsa intimidat de ipocriți: „Dar, când i-a văzut pe mulți din farisei și 
din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: ‚Pui de năpârci, cine v-a învățat să 
fugiți de mânia viitoare?  Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră.  Și să nu credeți 
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că puteți zice în voi înșivă: ‚Avem ca tată pe Avraam!’  Căci eu vă spun că Dumnezeu din 
pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam’” (versetele 7-9).   
 

 Lucrarea lui Ioan era o împlinire a cuvântului profetic, pe care îl aplica la sine fără 
șovăire: „Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: ‚Neteziți calea Domnului’, cum a zis 
proorocul Isaia” (Ioan 1,23).  Un raport mai complet este redat de Luca: „Și Ioan a venit 
prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței, pentru 
iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor proorocului Isaia: ‚Iată glasul 
celui ce strigă în pustie: ‚Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările.  Orice vale va fi 
astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi 
îndreptate și drumurile zgronțuroase vor fi netezite.  Și orice făptură va vedea mântuirea 
lui Dumnezeu’” (Luca 3,3-6).  
 

 Poporul a fost entuziast cu privire la lucrarea lui Ioan și ar fi fost în stare să-l ucidă cu 
pietre pe acela care ar fi îndrăznit să susțină că Ioan nu a fost un prooroc: „Și, dacă 
răspundem: ‚De la oameni‘, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că 
Ioan era un prooroc” (Luca 20,6).  A zis Mântuitorul: „Și tot norodul care l-a auzit și chiar 
vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan, dar fariseii și învățătorii 
legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui” (Luca 7,29.30). 
 

 A pretins Ioan că el este Ilie cel așteptat?  Niciodată.  Evanghelia a patra ne oferă 
următoarea informație: „Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din 
Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: ‚Tu cine ești?’  El a mărturisit și n-a 
tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul.  Și ei l-au întrebat: ‚Dar cine ești?  Ești Ilie?’  
Și el a zis: ‚Nu sunt!’”  (Ioan 1,19-21).  Era Ioan Botezătorul Ilie sau nu era?  Isus a zis că 
da, Ioan a zis că nu.  De ce?  Iată ce ne răspunde Spiritul Profetic: „Se credea, de 
asemenea, că, înainte de venirea lui Mesia, Ilie va apărea în persoană.  Această 
așteptare a întâmpinat-o Ioan prin negarea sa; însă cuvintele sale aveau un sens mai 
profund.  Isus a zis după aceea, referindu-Se la Ioan: ‚Și, dacă vreți să înțelegeți, el este 
Ilie, care trebuia să vină’ (Mat 11,14).  Ioan a venit în duhul și puterea lui Ilie, ca să facă o 
lucrare așa cum a făcut Ilie.  Dacă iudeii l-ar fi primit, aceasta s-ar fi realizat pentru ei.  
Însă ei nu au primit solia lui.  Pentru ei, el nu era Ilie.  El nu putea împlini pentru ei 
misiunea pe care venise să o realizeze.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 135)   
 

 Așa a cum profetul Ilie a înfruntat neînfricat necredincioșia lui Israel și a împăratului 
nelegiuit, Ioan Botezătorul l-a mustrat pe monarhul timpului său: „Dar cârmuitorul Irod, 
care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele 
pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că l-a închis pe Ioan în 
temniță” (Luca 3,19.20).  Ioan a fost credincios până la moarte: „(Irod) a trimis îndată un 
ostaș de pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul.  Ostașul de pază s-a dus 
și a tăiat capul lui Ioan în temniță, l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat 
mamei sale.  Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și 
l-au pus într-un mormânt” (Marcu 6,27-29).       
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(03) „Iată că a venit Ilie!”  - al treilea Ilie 

 Vechiul Testament se încheie cu o promisiune măreață: „Iată, vă voi trimite pe proorocul 
Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.  El va întoarce inima 
părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să 
lovesc țara cu blestem!”  (Mal 4,5.6).  Făgăduința aceasta s-a împlinit parțial în lucrarea 
lui Ioan Botezătorul, așa cum a precizat îngerul Gabriel: „El va întoarce pe mulți din fiii 
lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor.  Va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea 
lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în 
înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru 
El” (Luca 1,16.17).   
 

 Totuși, făgăduința din Maleahi nu s-a epuizat prin apariția și misiunea lui Ioan 
Botezătorul, pentru că versetul 5 din Maleahi 4 zice: „Iată, vă voi trimite pe proorocul 
Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.”  Aceasta este cea de 
a doua venire a Domnului Isus Hristos.  Chiar versetul 1 din același capitol zice: ‚„Căci 
iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor!  Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea; 
ziua care vine îi va arde’, zice Domnul oștirilor, ‚și nu le va lăsa nici rădăcină, nici 
ramură.’”     
 

 Sună exact ca în 2 Testaloniceni 1,7-10: „. . . la descoperirea Domnului Isus din cer, cu 
îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să-i pedepsească pe cei ce nu-L cunosc pe 
Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.  Ei vor 
avea ca pedeapsă o pierzare veșnică, de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când 
va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi.”  Sau 2 Petru 3,10: „Ziua Domnului 
însă va veni ca un hoț.  În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se 
vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde.” 
 

 Deci, ziua Domnului, care va veni cu foc nimicitor pentru cei neconvertiți.  Înainte de 
„ziua aceea mare și înfricoșată”, Dumnezeu îl va trimite pe proorocul Ilie.  Care Ilie?  Ilie 
Tișbitul?  Ioan Botezătorul?  Nici unul, nici altul.  Este vorba de un alt Ilie, pe care l-am 
numit al treilea.  Acesta este un Ilie colectiv, abstract, un popor care merge în fața lumii 
în duhul și puterea lui Ilie.  Într-o vreme când apostazia și necredința sunt generale, când 
oamenii religioși leapădă legea lui Dumnezeu și chiar credința în creațiune, un popor 
chemat la existență de Dumnezeu se opune acestor stări de lucru și le denunță.  El este 
descris așa: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința 
lui Isus” (Apoc 14,12).   
 

 Poporul acesta este o mișcare de restaurare a legii lui Dumnezeu lepădate.  Chemarea, 
misiunea și lucrarea lui sunt cuprinse în ceea ce numim întreita solie îngerească, redată 
în Apocalipsa 14,6-12.  Este vorba despre trei îngeri care zboară și se adresează 
locuitorilor pământului, tuturor: „. . . oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și 
oricărui norod” (versetul 6).  Ei duc lumii evanghelia cea veșnică, cea autentică, eliberată 
de mituri și rătăciri păgâne.  Ei invită lumea înapoi la Biblie, la Decalog, la credința în 
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Dumnezeul-Creator și la închinarea la El: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a 
venit ceasul judecății Lui.  Și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și 
izvoarele apelor!”  (Versetul 7)     
 

 Spiritul Profetic a dezvăluit un plan ticălos al lui Satana pe care e bine să-l cunoască toți 
copiii lui Dumnezeu din aceste zile din urmă.  Iată paragrafele respective:  

„În timpul dispensațiunii creștine, marele vrăjmaș al fericirii omului a făcut Sabatul 
poruncii a patra un obiect de atac special.  Satana zice: ‚Voi lucra de-a dreptul împotriva 
planurilor lui Dumnezeu.  Le voi da adepților mei posibilitatea de a da la o parte semnul 
memorial al lui Dumnezeu, Sabatul zilei a șaptea.  În felul acesta, eu voi arăta lumii că 
ziua sfințită și binecuvântată de Dumnezeu a fost schimbată.  Ziua aceea nu va trăi în 
mințile oamenilor.  Voi șterge amintirea ei.  Voi pune în locul ei o zi care nu are 
împuternicire de la Dumnezeu, o zi care nu poate fi un semn între Dumnezeu și poporul 
Său.  Îi voi determina pe aceia care acceptă această zi să așeze asupra ei sanctitatea pe 
care Dumnezeu a așezat-o asupra zilei a șaptea.’”  (Prophets and Kings/Profeți și regi, 
paginile 183-184)  

„‚Prin viceregele meu, mă voi înălța.  Ziua întâi va fi ridicată în slăvi și lumea protestantă 
va primi sabatul fals ca autentic.  Prin nerespectarea Sabatului pe care Dumnezeu l-a 
instituit, voi arunca dispreț asupra legii Sale.  Cuvintele ‚un semn între Mine și voi și 
urmașii voștri’ le voi face să susțină cauza sabatului meu.  În felul acesta, lumea va 
ajunge a mea.  Eu voi fi conducătorul pământului, prințul lumii.  Voi controla în așa fel 
mințile aflate sub puterea mea, încât Sabatul lui Dumnezeu va fi un obiect special de 
dispreț.  Un semn?  Voi face respectarea zilei a șaptea un semn de necredincioșie față de 
autoritățile de pe pământ.  Legile omenești vor fi făcute atât de riguroase, încât bărbați 
și femei nu vor îndrăzni să respecte Sabatul zilei a șaptea.  De teamă că le vor lipsi hrana 
și îmbrăcămintea, ei se vor uni cu lumea în călcarea legii lui Dumnezeu.  Pământul va fi 
complet sub stăpânirea mea.’”  (Ibid., pagina 184).  Ce poate fi mai clar?  Slavă Domnului 
că avem aceste destinuiri, pe care diavolul le urăște.                                                                                       

C.  Încheiere 

 La fiecare dintre cei trei „Ilie” se poate observa, în afara de chemarea la pocăință și 
ascultare de viul Dumnezeu, solia judecății.  Să fim foarte atenți acum, în încheiere, la 
aspectul acesta.  
 

 Poporul Israel a fost lovit de secetă teribilă, pentru întoarcerea sa la Dumnezeu.  Aceasta 
a fost prezisă prin inspirație de primul Ilie: „Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului,     
i-a zis lui Ahab: ‚Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii 
aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu’” (1 Împ 17,1).   
 

 Al doilea „Ilie” i-a mustrat în mod ferm pe nepocăiții care încercau să se strecoare 
printre candidații de botez: „Dar, când i-a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin 
să primească botezul lui, le-a zis: ‚Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia 
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viitoare?  Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră.  Și să nu credeți că puteți zice în 
voi înșivă: ‚Avem ca tată pe Avraam!’  Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea 
poate să ridice fii lui Avraam’” (Mat 3,7-9).  Apoi s-a referit la funcția de judecător a lui 
Mesia: „Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom, care nu face 
roadă bună, va fi tăiat și aruncat în foc.  Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre 
pocăință; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic 
să-I duc încălțămintele.  El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.  Acela Își are lopata în 
mână, Își va curăți cu desăvârșire aria și Își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va 
arde într-un foc care nu se stinge” (versetele 10-12).  Chemare la pocăință, concomitent 
cu vestirea judecății divine pentru nepocăință! 
 

 Ilie al treilea se numește Laodicea, adică „poporul judecății”.  Mai exact: „Laodicea , 
grecește Laodeichia, probabil ‚curtea de judecată a poporului’, ‚judecata poporului’ sau 
‚un popor judecat’” (potrivit cu Seventh-day Adventist Bible Dictionary/Dicționarul biblic 
adventist de ziua a șaptea, pagina 638).  El își începe vestirea astfel: „Temeți-vă de 
Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut 
cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”  (Apoc 14,7).  Chemare la recunoașterea și 
slujirea viului Dumnezeu, paralel cu anunțarea ceasului judecății, care nu mai este în 
viitor, ci a venit!     
 

 În așa context, de Babilon, adică de confuzie, de răzvrătire și decădere generală a 
omenirii, de creștinism deformat, nu era oare normal ca Dumnezeu să aprindă din nou 
un foc pe Muntele Carmel?  Să trimită un om care să strige în pustia lumii?  Să aducă pe 
lume un popor loial față de El, față de Cuvântul Său și față de legea Sa?  Noi am aderat la 
poporul acesta și suntem bucuroși de această misiune.  Dar o îndeplinim oare?     
 

 Așa am cântat la începutul serviciului divin: „Dă-ne zelul lui Ilie, căci azi lumea mult mai 
rău zace în idolatrie, părăsind pe Dumnezeu.”  Dă-ne, Doamne, zelul acesta și ține-l în 
noi până la revenirea Ta în slavă!  Amin!    

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 147: „Spirit Sfânt, ce dai putere!”   

Cântarea de închidere, 537: „Acum se spune orișicui”   
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UN PLAN DIVIN 

 Atât în Vechiul cât și în Noul Testament, poporul ales al lui Dumnezeu, respectiv Israelul 
trupesc și Israelul spiritual, adică biserica, este asemănat cu o mireasă sau o soție.  Iată 
astfel de texte:       

- „‚. . . căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este numele Lui și Răscumpărătorul 
tău este Sfântul lui Israel.  El Se numește Dumnezeul întregului pământ, căci Domnul te 
cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din 
tinerețe, care a fost izgonită’, zice Dumnezeul tău” (Isa 54,5.6).                                                              

- „Nu te vor mai numi ‚Părăsită’ și nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi 
‚Plăcerea Mea este în ea’ și țara ta o vor numi ‚Beula, Măritată’; căci Domnul Își pune 
plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși.  Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa 
se vor uni fiii tăi cu tine  și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa Se va bucura 
Dumnezeul tău de tine” (Isa 62,4.5).                                                                                                           

-  „‚Iată, vin zile’, zice Domnul, ‚când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un 
legământ nou.  Nu ca legământul, pe care l-am încheiat cu părinții lor, în ziua când i-am 
apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ, pe care l-au călcat, măcar că 
aveam drepturi de soț asupra lor’, zice Domnul” (Ier 31,31.32).                                                                 

- „Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, 
judecată, mare bunătate și îndurare; te voi logodi cu Mine prin credincioșie și vei 
cunoaște pe Domnul!”  (Osea 2,19.20)                                                                                                                                                                  

- „Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul 
nevestei, după cum și Hristos este Capul bisericii, El, Mântuitorul trupului.  Și, după cum 
biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate 
lucrurile.  Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și S-a dat pe Sine 
pentru ea . . .” (Efes 5,22-25).                                                                                                                           

- „Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu 
un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată” (2 Cor 11,2).                   

- „Și am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor 
tunete puternice, care zicea: ‚Aliluia!  Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic, a 
început să împărățească.  Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă!  Căci a venit 
nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și 
curat’ (inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților)” (Apoc 19,6-8).  Textul acesta 
ne duce cu gândul la parabola din Matei 22,1-14, care începe așa: „Împărăția cerurilor se 
aseamănă cu un împărat, care a făcut nuntă fiului său” (versetul 2).  Coroborând aceste 
două texte, înțelegem că Dumnezeu-Tatăl, Împăratul ceresc, face nuntă Fiului Său Isus 
Hristos.  Cu cine?  Cu biserica!   
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 Sigur că o astfel de căsătorie, între Hristos și biserica Sa, nu este exact ca o căsătorie 
între ființe omenești, Adam și Eva și așa mai departe.  Este vorba doar de o comparație 
sau o metaforă, de o relație simbolică.  Este unirea spirituală, trainică și eternă, dintre 
Salvatorul păcătoșilor și cei salvați de El prin jertfa Sa adusă pe cruce.  Unirea aceasta 
este exprimată și altfel: „Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele.  Cine rămâne în Mine și în 
cine rămân Eu aduce multă roadă, căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic” (Ioan 
15,5).   
 

 Acum suntem pregătiți să înțelegem bine următorul text din Apocalipsa: „În cer s-a 
arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 
douăsprezece stele pe cap” (capitolul 12,1).  Este binecunoscut faptul că textul acesta se 
referă la biserică; ea este învăluită în „Soarele neprihănirii” (Maleahi 4,2), acel Înger 
puternic a cărui față „era ca soarele” (Apoc 10,1), „și fața Lui era ca soarele, când 
strălucește în toată puterea lui” (1,16).  El S-a identificat astfel: „Cel viu.  Am fost mort și 
iată cu sunt viu în vecii vecilor” (versetul 18).  „Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul Meu să vă 
adeverească aceste lucruri pentru biserici” (22,16).   
 

 Femeia învăluită în soare este, deci, biserica Domnului, biserica cea adevărată, în 
contrast cu o biserică imorală, așa cum este descrisă în Apocalipsa 17,1-6: „Apoi, unul 
din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: 
‚Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari.  Cu ea au curvit 
împărații pământului; și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei.’  Și m-a 
dus în Duhul într-o pustie.  Și am văzut o femeie, șezând pe o fiară de culoare stacojie, 
plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și zece coarne.  Femeia aceasta era 
îmbrăcată cu purpură și stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu 
mărgăritare.  Ținea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei 
ei.  Pe frunte purta scris un nume, o taină: ‚Babilonul cel mare, mama curvelor și 
spurcăciunilor pământului.’  Și am văzut-o pe femeia aceasta îmbătată de sângele 
sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus.  Când am văzut-o, m-am mirat minune mare.”   
 

 Priviți cu atenție contrastul acesta dintre femeia virtuoasă din Apocalipsa 12,1, care este 
biserica adevărată a Domnului Isus, și femeia stricată din textul celălalt.  Aceasta din 
urmă se află călare pe o fiară, adică o putere lumească.  Este vorba despre biserica 
rezultată în urma apostaziei creștinismului, în primele secole de după moartea 
apostolilor.  Biserica aceasta a fost setoasă de putere și s-a unit cu statul, ba chiar și l-a 
subordonat, pentru promovarea intereselor ei și pentru prigonirea slujitorilor Domnului 
Isus Hristos.  Biserica falsă, politică, unită cu statul, a prigonit în mod sângeros, o 
perioadă îndelungată, biserica cea adevărată, loială față de Mirele și Răscumpărătorul 
ei.  Femeia de moravuri ușoare a urmărit-o și a persecutat-o pe femeia virtuoasă, aleasa 
inimii lui Hristos.   
 

 Femeia învăluită în soare este scăldată în lumina puternică a evangheliei ce emană de la 
Domnul Isus, Mirele ei ceresc.  Ea are luna sub picioare, adică învățăturile dinainte de 
venirea lui Mesia, cuprinse în scrierile sacre ale Vechiului Testament, pline de simboluri 
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privitoare la venirea, misiunea și jertfa Mântuitorului.  Aceea este lumina reflectată, așa 
cum luna reflectă lumina solară, în cazul nostru „Soarele neprihănirii, și tămăduirea sub 
aripile Lui” (Mal 4,2).  Hristos și evanghelia Sa strălucită reprezintă acest Soare în care 
este învăluită femeia.  Cununa de douăsprezece stele de pe capul ei îi reprezintă pe cei 
„doisprezece apostoli ai Mielului” (Apoc 21,14).  A zis apostolul Pavel: „. . . fiind zidiți pe 
temelia apostolilor și a proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos” (Efes 
2,20).     
 

 Să analizăm acum cu atenție ce se spune mai departe în Apocalipsa 12 despre această 
femeie.  Ei i S-a născut „Copilul de parte bărbătească”, „răpit la Dumnezeu și la scaunul 
Lui de domnie” (versetul 5).  Profeția lui Isaia zice: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni 
S-a dat și domnia va fi pe urmărul Lui; Îl vor numi: ‚Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 
Părintele veșniciilor, Domn al păcii’” (Isa 9,6).  După înălțarea Mântuitorului, biserica a 
lucrat în locul Lui pe pământ, ducând evanghelia la toate neamurile (vezi Matei 28,19.20 
și Marcu 16,15.16), în puterea Duhului Sfânt (vezi Fapte 1,8).  Domnul a binecuvântat-o 
și a susținut-o în tot timpul, așa cum a făgăduit: „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârșitul veacului” (Mat 28,20).   
 

 Cum s-a comportat „balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela 
care înșală întreaga lume”, care „a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost 
aruncați și îngerii lui” (Apoc 12,9), față de femeia/biserica adevărată, mireasa lui Isus 
Hristos?  Așa cum s-a comportat și față de Mire: „În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, 
s-a văzut un mare balaur roș, cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi împărătești 
pe capete.  Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe 
pământ.  Balaurul a stătut înaintea femeii, care sta să nască, pentru ca să-i mănânce 
Copilul, când Îl va naște. . . .  Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul Lui de 
domnie” (versetele 3-5).   
 

 Apostolul Ioan s-a mirat foarte mult, când a văzut femeia stricată șezând pe fiară (vezi 
Apocalipsa 17,6.7).  S-a mirat pentru că el știa că simbolul femeii se referă la biserica 
Domnului; atunci cum este posibil ca ea să fie imorală și să șadă „pe o fiară de culoare 
stacojie, plină cu nume de hulă”, care „avea șapte capete și zece coarne” (versetele 1-3; 
cuvintele citate sunt din versetul 3)?  Era vorba de o metamorfoză nenorocită: biserica, 
de la care se aștepta să fie în veci credincioasă Mirelui ei, devine imorală și politică, 
vărsătoare a sângelui „mucenicilor lui Isus” (versetul 6).  Dar n-a pierdut Hristos bătălia.  
Au fost destui credincioși care nu s-au mânjit, ci au continuat să fie mai departe slujitori 
ai adevărului.  Aceștia erau acum „femeia învăluită în soare”, mireasa Mielului. 
 

 Urmărim mai departe felul cum vrăjmașul nevăzut a tratat biserica adevărată prin 
slujitorii lui nelegiuiți, reuniți în biserica de stat, imorală și apostaziată.  În Apocalipsa 
12,6, se spune: „Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie 
hrănită acolo o mie două sute șasezeci de zile.”  Cunoașteți perioada?  Are trei forme 
sub care este prezisă în Daniel și Apocalipsa: o vreme, două vremi și o jumătate de 
vreme (Dan 7,25; Apoc 12,14), patruzeci și două de luni (Apoc 11,2; 13,5), o mie două 
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sute șaizeci de zile (11,3; 12,6).  S-a întins de la 538 până la 1798 și a reprezentat timpul 
de dominație papală asupra Europei apusene.  Cea mai mare parte a acelei perioade a 
fost marcată de prigoniri sângeroase împotriva copiilor credincioși ai lui Dumnezeu, 
soldate cu milioane de martiri.   
 

 După ce în Apocalipsa 12,7-12 este intercalată secția despre războiul din cer și 
expulzarea răzvrătiților de acolo pe pământ, adică Satana și o treime din îngeri, cei 
coalizați cu el în răzvrătire, se revine la istoria femeii/bisericii loiale lui Hristos.  Diavolul 
nu s-a potolit după expulzarea lui din cer.  El nu s-a declarat învins, cum se face după 
alegeri în țările civilizate de către candidații civilizați, care recunosc înfrângerea proprie 
și succesul oponenților.  El nu și-a abandonat planurile, după ce Copilul de parte 
bărbătească, Isus, a fost luat la cer.   
 

 Când cineva vrea să-l rănească profund pe adversarul său, el poate încerca să le facă rău 
copiilor acestuia, ceea ce produce teribilă suferință părinților.  Nemaiputând face nimic 
împotriva Fiului lui Dumnezeu după răstignire, înviere și înălțare, Satana s-a legat de 
urmașii Lui.  A început cu unele hărțuieli raportate în Faptele apostolilor, capitolele 4 și 
5, și a continuat cu stârnirea unei mari persecuții raportate în capitolul 8,1: „Saul se 
învoise la uciderea lui Ștefan.  În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva 
bisericii din Ierusalim.  Și toți, afară de apostoli, s-au răspândit prin părțile Iudeii și ale 
Samariei.” 
 

 Această prigoană cruntă și îndelungată este notată astfel în Apocalipsa 12,13: „Când s-a 
văzut balaurul aruncat pe pământ, a început s-o urmărească pe femeia care născuse 
Copilul de parte bărbătească.”  Dar Dumnezeu nu Și-a părăsit niciodată biserica.  Așa 
promisese Isus: „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Mat 
28,20).  Și El dăduse mai înainte asigurarea: „Pe această piatră (pe Sine, grecește petra) 
voi zidi biserica Mea și porțile locuinței morților nu o vor birui” (Mat 16,18).  „. . . și 
Stânca era Hristos” (1 Cor 10,4).  Aflăm mult mai mult despre invincibilitatea bisericii din 
aceste două paragrafe inspirate: 

- „În prezenţa lui Dumnezeu şi a tuturor inteligențelor cerești, în prezenţa oştii nevăzute 
a iadului, Hristos a întemeiat biserica Sa pe Stânca cea vie.  Stânca este El Însuşi, trupul 
Său frânt şi zdrobit pentru noi.  Porţile locuinţei morţilor nu vor birui biserica zidită pe 
această temelie.  Ce slabă părea biserica atunci când Hristos a rostit aceste cuvinte!  
Exista numai o mână de credincioşi, împotriva cărora avea să fie îndreptată toată 
puterea demonilor şi a oamenilor răi; totuşi, urmaşii lui Hristos nu trebuia să se teamă.  
Zidiţi pe Stânca tăriei lor, ei nu puteau fi răsturnaţi.  Timp de şase mii de ani, credinţa a 
fost clădită pe Hristos.  Timp de şase mii de ani, torenţii şi furtunile furiei satanice au 
lovit în Stânca mântuirii noastre; dar ea stă nemişcată.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 413)  

- „Uneori, s-ar părea că Domnul a uitat primejdiile bisericii Sale şi suferinţele pe care i   
le-au produs vrăjmaşii ei.  Dar Dumnezeu nu a uitat.  Nimic în această lume nu este atât 
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de scump pentru inima lui Dumnezeu ca biserica Sa” (Prophets and Kings/Profeți și regi, 
pagina 590).    

 Ce a făcut Hristos pentru biserica Sa, potrivit cu pasajul din Apocalipsa 12?  Iată mărturia 
versetelor 6 și 14: „Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie 
hrănită acolo o mie două sute șaizeci de zile. . . .  Și cele două aripi ale vulturului celui 
mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o 
vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui.”  Dumnezeu a oferit 
bisericii refugiu și ocrotire, i-a dat aripi de mare vultur ca să zboare acolo și a hrănit-o în 
tot timpul.  Adică a susținut-o cu putere, garantând supraviețuirea și biruința ei.  Porțile 
locuinței morților nu au putut-o birui.  Niciodată, chiar dacă au rănit-o, așa cum L-au 
rănit și pe Întemeietorul ei, fără a-L putea nimici. 
 

 Prigoana satanică, manifestată prin cruzimea papalității, este arătată în câteva cuvinte în 
Apocalipsa 12,15: „Atunci, șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o 
ia râul.”  A luat-o râul?  A înecat-o?  A ucis-o?  Nu.  Era imposibil, pentru că a avut loc o 
intervenție supranaturală: „Dar pământul a dat ajutor femeii.  Pământul și-a deschis 
gura și a înghițit râul pe care-l aruncase balaurul din gură” (versetul 16).  Pământul a 
înghițit râul prigonirilor.  Care pământ?  Istoria a reținut cuvintele rostite de pe catargul 
corabiei care l-a purtat pe Columb către lumea nouă, necunoscută: „La orizont pământ!”  
Insule necunoscute, apoi continentul Americii.  Pământ nou.  Acolo au ajuns exploratori, 
afaceriști, luptători, oameni de știință.   
 

 Mulți creștini europeni prigoniți de papalitate au trecut oceanul spre lumea nouă.  Cu 
toate dificultățile călătoriei și ale așezării pe un teren necunoscut și ostil, ei au găsit 
acolo liniștea de care aveau nevoie pentru a I se închina lui Dumnezeu potrivit cu 
conștiința lor.  Pământul a dat ajutor femeii.  A înghițit râul prigoanei.  De fapt, înainte 
de America, închinătorii viului Dumnezeu au căutat siguranță în unele regiuni ale 
Europei:                                                                                    

- „În cele din urmă, unii s-au hotărât să caute refugiu în Olanda.  Ei au întâmpinat 
dificultăți, pierderi și întemnițare.  Planurile lor au fost zădărnicite și au fost trădați în 
mâinile vrăjmașilor lor.  Însă perseverență fermă a învins în cele din urmă și ei au găsit 
adăpost pe țărmurile prielnice ale Republicii Olandeze” (The Great Controversy/Tragedia 
veacurilor, pagina 290).                                                   

- „În fuga lor, ei își părăsiseră casele, bunurile și mijloacele de trai.  Erau străini într-o 
țară străină, în mijlocul unui popor de limbă și obiceiuri diferite.  Au fost siliți să se apuce 
de ocupații noi și neîncercate ca să-și câștige pâinea.  Bărbați de vârstă mijlocie, care își 
petrecuseră viața lucrând pământul, au fost nevoiți să învețe meserii mecanice.  Însă ei 
au acceptat cu voioșie situația și nu au pierdut timp în lenevie sau cârtire.  Deși adesea 
strâmtorați de sărăcie, ei I-au mulțumit lui Dumnezeu pentru binecuvântările care încă li 
se ofereau și și-au găsit bucuria în comuniune spirituală netulburată.  ‚Știau că sunt 
peregrini și nu priveau mult la acele lucruri, ci își înălțau privirile spre cer, țara lor cea 



 
P

ag
e4

4
9

 

mai scumpă, și își linișteau spiritele.’”  (Bancroft, pt. 1, ch. 12, par. 15).  (Ibid., paginile 
290-291)                                                                                                                    

 Mulți alții s-au dus mai departe, peste Oceanul Atlantic, colonizând continentul nou 
descoperit: „Dorința de libertate de conștiință i-a inspirat pe peregrini să înfrunte 
primejdiile lungii călătorii pe mare, să îndure greutățile și pericolele pustiului și, cu 
binecuvântarea lui Dumnezeu, să pună, pe țărmurile Americii, temelia unei națiuni 
puternice” (Ibid., pagina 292).   
 

 Dumnezeu a avut întotdeauna mâna la lucru în evenimentele care s-au perindat pe 
planeta-Pământ.  Iată ce ne învață în acest sens Inspirația: „În analele istoriei omenești, 
dezvolarea națiunilor, ridicarea și căderea imperiilor, apar ca depinzând de voința și 
vitejia omului.  Mersul evenimentelor pare, într-o mare măsură, să fie determinat de 
puterea, ambiția sau capriciile lui.  Însă în Cuvântul lui Dumnezeu cortina este dată la o 
parte și privim, îndărătul, deasupra și în tot cuprinsul întregului joc și contrajoc al 
intereselor, puterii și pasiunilor omenești, agenții Unuia cu totul milostiv, punând în 
aplicare, în tăcere, cu răbdare, proiectele voinței Sale proprii.”  (Education/Educație, 
pagina 173)   
 

 Nu numai în istoria lumii, ci și în ordinea celestă a intervenit Dumnezeu pentru a-Și ajuta 
poporul.  Ca să se încheie cu succes o bătălie împotriva vrăjmașilor poporului ales, Iosua 
a cerut de la Dumnezeu prelungirea zilei și minunea s-a produs, unică în istoria planetei 
și poate a universului: „Atunci, Iosua I-a vorbit Domnului, în ziua când i-a dat Domnul pe 
amoriți în mâinile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: ‚Oprește-te, soare, asupra 
Gabaonului, și tu, lună, asupra văii Aialonului!’  Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt 
mersul, până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui.  Lucrul acesta nu este scris oare în 
Cartea Dreptului?  Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape 
o zi întreagă.  N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul 
să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel” (Ios 10,12-14).        
 

 Putem observa intervențiile înțelepte și suverane ale Celui Atotputernic în multe 
momente ale istoriei omenirii.  Apostolul Pavel ne asigură că „Dumnezeu L-a trimis pe 
Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege”, „când a venit împlinirea vremii” (Gal 4,4).  
Împrejurările nu promiteau împlinirea profeției din Mica 5,2, că anume Mesia Se va 
naște în Betleem, dar așa a fost, în ciuda tuturor aparențelor.  Cum?  Dumnezeu a pus în 
mintea împăratului roman Cezar August gândul să ordone un recensământ general în tot 
imperiul, fiecare mergând pentru înscriere la locul de origine.  Iosif și Maria, ca să dea 
ascultare decretului, au plecat din Nazaretul Galileii, unde locuiau, la Betleem, împlinind 
în mod inconștient și neplanificat profeția (vezi Luca 2,1-7).  Acolo S-a născut Isus, nu în 
Nazaret!  Când?  „. . . când a venit împlinirea vremii”.   
 

 A zis Dumnezeu prin profetul Său: „Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut, Iacove, 
și Cel ce te-a întocmit, Israele: ‚Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe 
nume, ești al Meu. . . .  Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, 
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Mântuitorul tău!  Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul 
tău.  De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau 
oameni pentru tine și popoare pentru viața ta’” (Isa 43,1.3.4).   
 

 După ce amaleciții i-au atacat pe israeliți la ieșirea acestora din Egipt și armata 
comandată de Iosua i-a biruit, Dumnezeu a luat o hotărâre fermă; El i-a zis lui Moise: 
„Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte și spune-i lui Iosua că voi 
șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri” (Exod 17,14).   
 

 E bine să adăugăm aici cuvintele lui Daniel din rugăciunea de mulțumire pe care a 
înălțat-o după aflarea visului lui Nebucadnețar: „Binecuvântat să fie numele lui 
Dumnezeu din veșnicie în veșnicie!  A Lui este înțelepciunea și puterea.  El schimbă 
vremurile și împrejurările, El răstoarnă și pune pe împărați, El dă înțelepciune 
înțelepților și pricepere celor pricepuți!”  (Dan 2,20.21) 
 

 Pe baza acestor texte și afirmații din Spiritul Profetic, putem afirma acum că Dumnezeu 
este gata și capabil să facă orice pentru promovarea lucrării Sale pe pământ și anume:                                                                                                                                                                                

- ridicări de națiuni,                                                                                                                                          
- eliminări de națiuni,                                                                                                                                        
- deplasări de mase umane pe glob,                                                                                                                   
- schimbări cosmice și astronomice.   

 Să observăm acum ceva interesant în a doua carte a lui Moise și anume menționarea 
chivotului mărturiei.  Domnul i-a poruncit lui Moise: „Să facă un chivot de lemn de 
salcâm . . .” (Exod 25,10).  „Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia 
pe care ți-o voi da” (versetul 21).  Era vorba despre tablele Celor Zece Porunci.  Astfel, 
avem un container și un conținut – chivotul mărturiei și Legea lui Dumnezeu.                                            
 

Rețineți: container și conținutul lui 
 

 Dumnezeu a avut în vedere chemarea la existență în ultima parte a istoriei lumii a 
bisericii rămășiței, descrisă pe scurt în Apocalipsa 14,12: „Aici este răbdarea sfinților, 
care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.”  Din puzderia de organizații 
religioase care își zic creștine, iese în evidență cu claritate singura biserică adevărată a 
lui Dumnezeu din aceste zile finale ale creștinismului.  Iată caracteristicile acestei 
biserici:  

(01) Este o mişcare profetică, chemată la existenţă la o dată profetică, prin voinţa lui 
Dumnezeu şi nu a oamenilor, conform cu Daniel 8,13.14 – la sfârşitul celor 2.300 de ani, 
în 1844.  Evanghelistul Ioan zice: „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, născuţi nu din sânge, nici 
din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1,12.13).  Și biserica 
rămășiței s-a născut „din voia lui Dumnezeu”.                                                                                                                                                              
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(02) Este o mişcare religioasă creştină care crede, practică şi propovăduieşte toate 
adevărurile biblice în puritatea lor: „‚La lege şi la mărturie!’  Căci, dacă nu vor vorbi aşa, 
nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isa 8,20).  „Fraţilor, pentru voi am spus 
aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca, prin noi înşine, să 
învăţaţi să nu treceţi peste ‚ce este scris’” (1 Cor 4,6).  „Mă mir că treceţi aşa de repede 
de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie.  Nu doar că este o altă 
evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne evanghelia lui 
Hristos.  Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o 
evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!”  (Gal 
1,6-8)                                                                                                                  

(03) Este o mişcare religioasă ai cărei adepţi acceptă, ţin și propovăduiesc toate 
poruncile lui Dumnezeu: „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos” 
(Apoc 12,17).  „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 
credinţa lui Isus” (14,12).                                                       

(04) Este o mişcare hristocentrică: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apoc 14,12).                                                                                        

(05) Este o mişcare condusă prin inspiraţie, având mărturia lui Isus, care este spiritul 
profeţiei sau duhul proorociei: „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos” 
(Apoc 12,17).  „Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui.  Dar el mi-a zis: 
‚Fereşte-te să faci una ca aceasta!  Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, 
care păstrează mărturia lui Isus.  Lui Dumnezeu închină-te!’  (Căci mărturia lui Isus este 
duhul proorociei)” (Apoc 19,10).        

(06) Este o mişcare religioasă care face lucrare misionară pe plan mondial: „Şi am văzut 
un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veşnică, pentru ca s-o 
vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi 
oricărui norod” (Apocalipsa 14,6-12; cuvintele citate sunt din versetul 6).  „Evanghelia 
aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie 
tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârşitul” (Mat 24,14).   

 Singura societate de creştini care îndeplineşte toate aceste condiţii este Biserica 
Adventiştilor de Ziua a Şaptea.  În numele ei sunt cuprinse două dintre punctele ei de 
credinţă fundamentale: Sabatul zilei a şaptea a săptămânii, sâmbăta, care a fost 
binecuvântat şi sfinţit de Dumnezeu la creaţiune, şi cea de a doua venire a lui Isus 
Hristos în slavă.  
 

 Prin urmare, biserica rămășiței s-a născut la o dată profetică, după încheierea celor 
2.300 de zile profetice-ani calendaristici, amintite în Daniel 8,13.14.  Perioada aceea, cea 
mai lungă perioadă profetică amintită în Biblie și ultima, s-a încheiat la 22 octombrie 
1844.  Biserica rămășiței s-a născut din marea mișcare a celei de a doua veniri a 
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Mântuitorului, care a avut loc mai ales în Statele Unite ale Americii.  Aici s-a format 
nucleul bisericii rămășiței, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, care s-a întins pe tot 
pământul, predicând evanghelia cea veșnică și întregul adevăr mântuitor „oricărui 
neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod” (Apoc 14,6).   
 

 Cu săptămâni sau chiar luni înainte de nașterea unui copil, părinții procură 
îmbrăcăminte, pătuț, jucării și alte lucruri.  Acestea sunt gata, în așteptarea noului venit.  
Înainte de a se naște această biserică la mijlocul secolului al 19-lea, Dumnezeu a pregătit 
terenul unde să apară.  Înainte de a se ivi conținutul, El a confecționat containerul în 
care să apară.  Este vorba despre formarea unei națiuni noi pe continentul descoperit de 
Columb în 1492.  În Apocalipsa 13,11, se spune așa: „Apoi, am văzut ridicându-se din 
pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur.”   
 

 Nu este scopul acestei predici de a explica pe larg această profeție, însă trebuie spus că 
această fiară sau putere, care se ivește din pământ, este Statele Unite ale Americii.  Dacă 
fiara dintâi amintită în Apocalipsa 13, anume papalitatea, s-a ridicat din mare (vezi 
versetul 1), care înseamnă „noroade, gloate, neamuri și limbi” (17,15), adică o zonă 
geografică dens populată, această nouă putere nu apare din gloate, din neamuri, ci pe 
un pământ foarte puțin populat.   
 

 Este o națiune nouă, formată din oameni proveniți din toate națiunile, este o națiune a 
națiunilor.  Pe data de 4 iulie 1776, a fost semnată Declarația de Independență de Anglia 
a 13 colonii din America de Nord și, treptat, noua națiune a ajuns cea mai bogată, mai 
liberă și mai puternică de pe pământ, capabilă să poruncească ceva întregii omeniri.   
 

 Parafrazând începutul capitolului 8 din Epistola către evrei, pot afirma că „punctul cel 
mai însemnat al celor spuse” aici este că Dumnezeu a creat națiunea americană, 
formată inițial din prigoniții papalității fugiți din Europa, pentru a fonda o națiune cu 
libertate de conștiință.  Primul Amendament la Constituția Statelor Unite interzice 
promulgarea de către Congres a vreunei legi care să înființeze o religie sau să oprească 
exercitarea liberă a religiei, a libertății de vorbire, de presă și altele.   
 

 După ce națiunea americană s-a format și era în plină dezvoltare, Dumnezeu a chemat  
la existență biserica rămășiței.  Acesta a fost un plan divin: de a crea o națiune și în 
cadrul ei o biserică la sfârșitul istoriei lumii.   

Containerul – națiunea americană, conținutul – biserica rămășiței. 

 Lucrul acesta nu a fost întâmplător.  Nicăieri în altă parte a globului nu ar fi avut lucrarea 
adventă mai bune șanse de apariție, de dezvoltare în libertate și de răspândire pe glob, 
decât în Statele Unite.  Este țara cu o constituție care garantează libertatea de 
conștiință, inclusiv libertatea religioasă, țara care nu a fost niciodată cucerită de o altă 
țară, țara care dispune de posibilități materiale ca nicio altă țară pe tot pământul.   
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 Acolo a fost locul ideal pentru lansarea mișcării advente, a bisericii rămășiței.  În acea 
țară sunt și au fost de la început sediul mondial al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și 
cele mai importante instituții ale ei.  Dumnezeu a avut un plan și l-a realizat întocmai.  
Cu înțelepciune divină.  Biserica din țara aceea a trimis misionari în orice parte a lumii și 
a finanțat activități de acest gen oriunde a fost nevoie pe pământ.  Acolo s-a zis înainte 
de 22 octombrie 1844 că Hristos va veni pentru a doua oară în acea zi – era mișcarea 
millerită.  Data a fost corectă, dar nu evenimentul.  Atunci a început judecata de 
cercetare și în continuare s-a constituit poporul care păzește poruncile lui Dumnezeu și 
credința lui Isus.  Așa cum am arătat, în numele acestei biserici sunt cuprinse două 
dintre adevărurile fundamentale ale Sfintelor Scripturi și ale doctrinei predicate de 
biserică: Sabatul zilei a șaptea, care îi cheamă pe oameni să se închine Creatorului, și 
revenirea în slavă a Mântuitorului, „fericita noastră nădejde” (Tit 2,13).   
 

 Îl așteptăm să vină și timpul până atunci este foarte scurt, așa cum zice scriitorul 
inspirat: „Încă puțină, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi” (Evr 
10,37).  „Amin, vino Doamne Isuse!”  (Apoc 22,20)   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 523: „Sfârșitul veacului trăim”   

Cântarea de închidere, 429: „Iubirea lui Hristos ne-a adunat” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
P

ag
e4

5
4

 

„ÎNȚELEPCIUNEA CELOR NEPRIHĂNIȚI” 

 Când i s-a arătat lui Zaharia în templu în ceasul tămâierii, aducându-i vestea cea bună a 
nașterii lui Ioan Botezătorul, îngerul Gabriel a spus, printre altele, despre pruncul care se 
va naște: „Va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă 
inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor 
neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El” (Luca 1,17).   
 

 O anumită categorie de oameni era vizată pentru întoarcere din calea cea rea și anume: 
cei neascultători să fie aduși la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți.  Aceasta 
este o schimbare totală, fundamentală, este totuna cu convertirea.  Cei pierduți să fie 
salvați – aceasta era misiunea lui Ioan Botezătorul, pregătind prin aceasta calea pentru 
venirea și pentru lucrarea Mântuitorului lumii. 
 

 Înseamnă că umblarea acelor oameni putea fi definită ca:                                                                                    

- Nebunie, pentru că le lipsea înțelepciunea la care trebuia să fie aduși: „Înțelepciunea 
omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală 
pe ei înșiși” (Prov 14,8).                                                                                                                                     

- Înțelepciune deșartă, adică înțelepciunea înșelătoare a lumii: „Căci înțelepciunea lumii 
acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu.  De aceea este scris: ‚El îi prinde pe cei 
înțelepți în viclenia lor’” (1 Cor 3,19).                                                                                                           

- Înțelepciune satanică: „Dar, dacă aveți în inima voastră pizmă amară și un duh de 
ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului.  Înțelepciunea aceasta nu 
vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească” (Iac 3,14.15).    

 S-ar putea argumenta că nu este nicio deosebire palpabilă între aceste trei soiuri de 
orientare și este adevărat.  Sunt doar nuanțe, dar în toate acestea este prezent marele 
amăgitor alungat din cer.  Important este să se ajungă la înțelepciunea cea adevărată, 
care este descrisă astfel: „Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, 
blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, 
nefățarnică” (Iac 3,17).  Putem observa ușor că aceasta este o altă versiune a roadei 
Duhului, redată în Galateni 5,22.23: „Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, 
înfrânarea poftelor.”   
 

 Înțelepciunea poate veni de jos și atunci este de origine satanică.  În ce fel este ea 
înțelepciune?  În sensul că pune mintea la lucru ca să inventeze rele, pervertind individul 
și ducându-l la pierzare.  Este mai mult șiretenie, așa cum se spune despre un nepot al 
lui David, care l-a sfătuit pe vărul lui să comită incest și viol: „Amnon avea un prieten, 
numit Ionadab, fiul lui Șimea, fratele lui David.  Și Ionadab era un om foarte șiret” (2 
Samuel 13,1-5; citat este versetul 3).  Înțelepciune satanică!     
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 Dar înțelepciunea poate veni de sus, și atunci este de origine dumnezeiască.  Așa 
înțelepciune a primit Solomon.  El a fost întrebat de Dumnezeu într-un vis, când se afla 
la înălțimea din Gabaon: „Cere ce vrei să-ți dau” (1 Împ 3,5).  Răspunsul lui prompt a 
fost: „Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu 
poate fi nici socotit, nici numărat, din pricina mulțimii lui.  Dă dar robului Tău o inimă 
pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău!  Căci cine ar 
putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta așa de mare la număr?”  (Versetele 8 
și 9).  Cronicarul notează că „cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului” (versetul 
10).  Și făgăduința a fost: „Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici 
viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci 
dreptate, voi face după cuvântul tău.  Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum 
n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine” (versetele 11 și 12). 
 

 „Limbajul folosit de Solomon când s-a rugat lui Dumnezeu înaintea străvechiului altar de 
la Gabaon arată umilința lui și puternica lui dorință de a-L onora pe Dumnezeu.  El și-a 
dat seama că fără ajutor divin era tot atât de neajutorat ca și un copilaș, când era vorba 
să îndeplinească răspunderile care zăceau asupra lui.  Știa că îi lipsește discernământul, 
și un simțământ al marii lui nevoi l-a făcut să-L caute pe Dumnezeu pentru înțelepciune.  
În inima lui nu era nicio aspirație egoistă pentru o cunoștință care să-l înalțe mai pe sus 
de alții.  El dorea să se achite cu credincioșie de datoriile care-i reveneau și a ales darul 
prin care domnia lui urma să-I aducă slavă lui Dumnezeu.  Solomon nu a mai fost 
niciodată atât de bogat, de înțelept sau de mare ca atunci când a mărturisit: ‚Eu nu sunt 
decât un tânăr, nu sunt încercat.’”  (Prophets and Kings/Profeți și regi, pagina 30)  
 

 Să reținem din cele spuse următoarele două adevăruri fundamentale:                                                                                                   
 
- În primul rând, că înțelepciunea adevărată vine numai de sus, așa cum a zis Iacov, 
adică vine, potrivit cu acel text, de la Dumnezeu.  De acolo a cerut-o Solomon și i-a fost 
dată.  Dumnezeu nu-l va refuza niciodată pe cineva care face o astfel de cerere.                                               
 
- În al doilea rând, în cuvintele lui Solomon avem definiția înțelepciunii.  Ce este ea?  
Este o capacitate mintală nemaipomenită?  Într-un fel, și aceasta este înțelepciune și 
este utilă, dar nu la acest tip de înțelepciune s-a referit Solomon și nu aceasta i-a promis 
Dumnezeu lui.  Înțelepciunea este aici definită astfel: „Dă dar robului Tău o inimă 
pricepută, ca . . . să deosebească binele de rău!”  (Versetul 9).  Deci, capacitatea de a 
face distincție între bine și rău este înțelepciunea cerească.  Cu această înțelepciune le-a 
înzestrat Creatorul pe toate ființele făcute după chipul și asemănarea Sa.  Așa a fost 
Adam. 
 

 Deosebire între bine și rău.  Dumnezeu nu l-a făcut pe om un robot, un automat, ci liber 
să gândească, să aleagă, să decidă.  I-a dat o voință liberă.  Și l-a înzestrat cu aptitudinea 
de a face distincție între bine și rău.  Folosind corect această aptitudine, el nu putea fi 
înșelat.  Dar a fost înșelat, pentru că s-a depărtat de porunca lui Dumnezeu, iar o astfel 
de alegere este nebunie.  Înțelepciunea lui Adam s-a pervertit, păcatul inundându-i ființa 
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și așa ceva le-a transmis el tuturor urmașilor.  Un proces asemănător a avut loc în viața 
lui Solomon.  Un pastor zicea cândva că lui nu-i place cererea lui Solomon, pentru că uite 
ce a făcut cu ea.  Dar lui Dumnezeu I-a plăcut cererea aceea și i-a satisfăcut-o.  Nu în 
cererea lui Solomon și nu în răspunsul pozitiv al lui Dumnezeu consta răul, ci în modul 
cum a acționat Solomon mai târziu în viață. 
 

 Adică?  Citiți cartea Eclesiastul și veți vedea că el a încercat să experimenteze orice, ca să 
vadă ce este bine să facă omul sub soare: „Am hotărât în inima mea să-mi veselesc 
trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie, 
până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri, în tot timpul vieții lor” (Ecl 
2,3).  Ciudat experiment și nenorocită cercetare!  Auziți-l din nou: „. . . în timp ce inima 
mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie” (același verset).  Cum?  
Cooperare între înțelepciune și nebunie?  Aceea încetează să mai fie înțelepciunea care 
vine de sus; ea se transformă în una diabolică.  Așa a decăzut Solomon: „Împăratul 
Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui faraon: moabite, amonite, 
edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese 
copiilor lui Israel: ‚Să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi; căci v-ar întoarce 
negreșit inimile înspre dumnezeii lor.’  De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de 
iubire” (1 Împ 11,1.2).   
 

 O deteriorare a înțelepciunii a avut loc mai întâi în cer; iată ce a zis Dumnezeu către 
Lucifer: „Ți s-a îngâmfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu 
strălucirea ta.  De aceea, te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților” (Ezec 28,17).  
Înțelepciunea lui Lucifer era mult superioară celei pe care a primit-o Solomon:                             
„. . . ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în 
frumusețe” (versetul 12).  Ți-ai stricat înțelepciunea.  Sucul de struguri este sănătos și 
este o binecuvântare.  După ce fermentează, el devine toxic și este un blestem.  Așa i-a 
recomandat șarpele Evei: să calce porunca lui Dumnezeu, pentru că va cunoaște o stare 
de extaz, de înălțare intelectuală: „. . . vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, 
cunoscând binele și răul” (Gen 3,5).  Ca euforia înșelătoare și vătămătoare a beției!     
 

 În toate timpurile de după căderea în păcat, oamenii lumești au considerat ascultarea de 
Dumnezeu o stare de înapoiere, de bigotism, iar călcarea cuvântului Său o stare de 
emancipare, de înțelepciune.  Iată ce a zis apostolul Pavel: „Fiindcă propovăduirea crucii 
este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării” (1 Cor 1,18).  Redând cuvintele lui 
Dumnezeu, acest apostol a zis: „Căci este scris: ‚Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți 
și voi nimici priceperea celor pricepuți’” (versetul 19).  Apoi continuă în cuvintele sale: 
„Unde este înțeleptul?  Unde este cărturarul?  Unde este vorbărețul veacului acestuia?  
N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia?  Căci întrucât lumea, cu 
înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu 
a găsit cu cale să-i mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii.  Iudeii, 
într-adevăr, cer minuni și grecii cer înțelepciune, dar noi Îl propovăduim pe Hristos cel 
răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie, dar 
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pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu” 
(versetele 20-24).   
 

 Înțelepciunea închipuită și înțelepciunea adevărată.  Făcând o analiză a stării lumii 
necredincioase și stricate, Pavel a constatat că „s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit 
și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul 
muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare” (Rom 1,22.23).  Iată la ce 
prăpăstii de îndobitocire îl conduce pe om înțelepciunea cu care el se fălește și care se 
opune legii lui Dumnezeu. 
 

 În două cărți ale Vechiului Testament se vorbește despre originea înțelepciunii:                                

- „Dar înțelepciunea unde se găsește?  Unde este locuința priceperii?  Omul nu-i 
cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii.  Adâncul zice: ‚Nu este în mine’ și 
marea zice: ‚Nu este la mine.’  . . .  Dumnezeu îi știe drumul, El îi cunoaște locuința.  Căci 
El vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri” (Iov 28,12-14.23.24).  

- „Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei 
lua aminte la înțelepciune și dacă-ți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere 
înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei 
umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi 
cunoștința lui Dumnezeu.  Căci Domnul dă înțelepciune, din gura Lui iese cunoștință și 
pricepere” (Prov 2,1-6).      

 Dumnezeu știe drumul înțelepciunii, El îi cunoaște locuința; Domnul dă înțelepciune, din 
gura Lui iese cunoștință și pricepere.  Înseamnă că Dumnezeu este izvorul înțelepciunii.  
Având în vedere acest adevăr de valoare, apostolul Pavel a exclamat: „O, adâncul 
bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu!  Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și 
cât de neînțelese sunt căile Lui!”  (Rom 11,33).  La fel se exprima David: „Cât de 
nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor!  
Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip” (Ps 139,17.18).   
 

 „Iehova este sursa oricărei înțelepciuni, a oricărui adevăr, a oricărei cunoștințe.  Omul 
poate realiza lucruri mari în viața aceasta prin înțelepciunea pe care o acordă 
Dumnezeu; dar mai departe există o infinitate, care va fi studiul și bucuria sfinților de-a 
lungul veacurilor eterne.  Omul poate acum doar să zăbovească la marginile acelei 
întinderi vaste și să îngăduie imaginației să-și ia zborul.  Minți mărginite nu pot pătrunde 
lucrurile adânci ale lui Dumnezeu; pentru că lucrurile duhovnicești sunt judecate 
duhovnicește.  Mintea omenească nu poate să înțeleagă înțelepciunea și puterea lui 
Dumnezeu.”  (Review and Herald din 29 decembrie 1896, citat în Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 
1079)   
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 Cum se poate obține înțelepciunea cerească?  Iată unele dintre răspunsurile pe care ni 
se oferă Sfânta Scriptură:                                                                                                                                                                 

- Înzestrare divină: „L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de 
înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări” (lui Bețaleel, Exodul 31,3).  
„El schimbă vremurile și împrejurările; El răstoarnă și pune pe împărați; El dă 
înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți!”  (Dan 2,21).  Mântuitorul le-a 
promis urmașilor Săi așa: „Țineți bine minte, să nu vă gândiți mai dinainte ce veți 
răspunde (când sunteți interogați de persecutori), căci vă voi da o gură și o înțelepciune, 
căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri” (Luca 21,14.15).  
Niciun izvor nu se închide în Sine.  Dumnezeu este izvorul înțelepciunii, iar din acest 
izvor înțelepciunea curge cu îmbelșugare.   

- Rugăciune: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la 
Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată” (Iac 1,5).                                                                                                                                                                          

- Ascultare: „Ascultați învățătura, ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu” 
(Prov 8,33).  „Acultă sfaturile și primește învățătura, ca să fii înțelept pe viitor!”  (Prov 
19,20)                                                                                                                                                            

- Asociere potrivită: „Cine umblă cu înțelepții se face înțelept” (Prov 13,20).                                         

- Observație: „Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și 
înțelepțește-te!”  (Prov 6,6).  „Toate lucrările lui Dumnezeu vorbesc simțurilor noastre, 
preamărind puterea Sa, exaltând înțelepciunea Sa.  Fiecare lucru creat are în sine atracții 
care trezesc interesul copilului lui Dumnezeu și îi formează gustul pentru a considera 
aceste dovezi prețioase ale iubirii lui Dumnezeu mai pe sus de opera iscusinței 
omenești” (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 3, pagina 
377).      

 Înțelepții Scripturii au constatat că înțelepciunea începe cu temerea de Dumnezeu: 
„Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea” (Prov 
9,10).  „Apoi a zis omului: ‚Iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea  
de rău este pricepere’” (Iov 28,28).  „Frica Domnului este începutul înțelepciunii, toți cei 
ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci” (Ps 111,10).   
 

 Un coleg de seminar avea dificultăți cu învățătura și într-o zi m-a întrebat ce ar putea 
face ca să progreseze mai ușor.  L-am trimis la textul următor: „Dacă vreunuia dintre voi 
îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără 
mustrare și ea îi va fi dată.  Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc; pentru 
că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.  
Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om 
nehotărât și nestatornic în toate căile sale” (Iac 1,5-8).   
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 La ce se referă acest text în esență?  Este vorba și de o putere intelectuală necesară 
pentru înțelegerea lucrurilor, însă mai mult spiritul de discernământ între bine și rău, așa 
cum a cerut Solomon.  Mai mult decât atât: este vorba de intuiția de a găsi soluții pentru 
problemele cu care suntem confruntați.  Să cumpăr această casă sau nu?  Să fac această 
operație oare?  Îmi va ajuta sau mă va schilodi?  Este aceasta persoana potrivită cu care 
să mă căsătoresc?  Întrebări și întrebări.  Tot felul de dileme pe care le întâmpinăm în 
fiecare zi.  Cum să fac?  Care este orientarea corectă, care este soluția cea mai bună?  
Cerem sfat de la Domnul, neapărat cu credință și cu dispoziția de a face așa cum zice El. 
 

 Iată-l pe David.  La începutul domniei lui peste tot Israelul, a fost atacat de oști vrăjmașe 
puternice: „Filistenii au aflat că David fusese uns împărat peste Israel și s-au suit toți să-l 
caute.  David, căruia i s-a dat de știre, s-a pogorât în cetățuie.  Filistenii au venit și s-au 
răspândit în valea Refaim.  David L-a întrebat pe Domnul: ‚Să mă sui împotriva 
filistenilor?  Îi vei da în mâinile mele?’  Și Domnul i-a zis lui David: ‚Suie-te, căci îi voi da 
pe filisteni în mâinile tale’” (2 Sam 5,17-19).   
 

 După înfrângere, inamicul s-a întors: „Filistenii s-au suit din nou și s-au răspândit în valea 
Refaim.  David L-a întrebat pe Domnul.  Și Domnul i-a zis: ‚Să nu te sui, ci ia-i pe la spate 
și mergi asupra lor în dreptul duzilor.  Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, 
atunci să te grăbești, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea filistenilor’” 
(versetele 22-24).  Și filistenii au fost din nou înfrânți. 
 

 Prima dată, Domnul i-a zis lui David: „Suie-te!”  A doua oară: „Să nu te sui!”  Altă 
împrejurare, alt sfat, altă tactică, dar din nou biruință.  David nu era Saul.  El nu a 
comentat sfatul Domnului, nu l-a schimbat, nu a încercat să-l îmbunătățească, ci l-a 
urmat în totul.  Aceasta este ascultare, iar ascultarea de Dumnezeu este înțelepciune.   
 

 „‚Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine’ (Mat 6,34).  Trebuie să-L urmăm pe Hristos zi de 
zi.  Dumnezeu nu oferă ajutor pentru mâine.  El nu le dă copiilor Săi toate direcțiile 
pentru călătoria vieții dintr-o dată, ca să nu devină confuzi.  El le spune exact atât cât își 
pot aminti și pot înfăptui.  Tăria și înțelepciunea transmise sunt pentru urgența actuală.  
‚Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă 
tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată’ (Iac 1,5).”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 313)   
 

 În lunga sa predică din câmpia Iordanului, pe care o numim Deuteronom, Moise a zis la 
un moment dat așa către poporul Israel: „Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a 
poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în 
stăpânire.  Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea 
voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: 
‚Acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput!’”  (Deut 4,5.6).   Ascultarea 
de poruncile Domnului este înțelepciune, care dă viață și ferește de multe nenorociri.  
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Ferește, mai ales, de păcat: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc 
împotriva Ta” (Ps 119,11).   
 

 Apostolul Pavel i-a avertizat pe credincioșii din Roma: „Nu umblați după lucrurile înalte, 
ci rămâneți la cele smerite.  Să nu vă socotiți singuri înțelepți” (Rom 12,16).  Sfatul 
acesta este mai vechi, îl avem de la Solomon: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta și 
nu te bizui pe înțelepciunea ta!  Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.  
Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău!”  (Prov 3,5-7).  A 
ne socoti singuri înțelepți nu este o opțiune legitimă, ci un pericol: „Vai de cei ce se 
socot înțelepți și se cred pricepuți!”  (Isa 5,21).  Există și o altă pierdere la care se expun 
cei înțelepți în ochii lor, pe care o observăm în această rugăciune a Domnului Isus: „Te 
laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei 
înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor” (Mat 11,25).  Riscul pe care și-l asumă 
cei înțelepți în ochii lor este că nu vor afla nimic de la Dumnezeu, care refuză să le 
descopere ceva.  Lucrul acesta este înfiorător!  
 

 O altă formă a acestui pericol a fost sesizată de profetul Ieremia: „Așa vorbește Domnul: 
‚Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul 
să nu se laude cu bogăția lui.  Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă 
cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ!  Căci 
în acestea găsesc plăcere Eu’, zice Domnul” (Ier 9,23.24).  De ce să se laude înțeleptul cu 
înțelepciunea lui?  Nu este el creat de Dumnezeu?  Nu Domnul a făcut creierul cu toate 
funcțiunile lui?  Ar trebui să păstrăm permanent în minte adevărul cuprins în această 
frază a lui Pavel: „. . . a lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava, prin Isus 
Hristos, în vecii vecilor!  Amin!”  (Rom 16,27).  Așa zisese Iov cu multă vreme înainte: „La 
Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea ale Lui sunt” (Iov 12,13).   
 

 Facerea lumii ar fi suficientă dovadă de înțelepciunea nepătrunsă a lui Dumnezeu, deși 
sunt multe altele: „Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin 
înțelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui” (Ier 10,12).  Scriitorii Noului 
Testament socotesc planul de mântuire una dintre manifestările extraordinare ale 
înțelepciunii divine: „Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o 
înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi 
nimiciți.  Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe 
care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci” (1 Cor 2,6.7).                           
„. . . pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, 
înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Efes 3,10).   
 

 Propriu-zis, înțelepciunea lui Dumnezeu este concretizată într-o Persoană, Cuvântul care 
„S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr” (Ioan 1,14).  Despre El se 
spune în altă parte: „. . . ca să cunoască taina lui Dumnezeu-Tatăl, adică pe Hristos, în 
care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei” (Col 2,2.3).  Hristos este 
Depozitarul întregii înțelepciuni a lui Dumnezeu, dar nu numai atât, ci El Însuși este 
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Înțelepciunea întruchipată: „Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus.  El a fost făcut de 
Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare” (1 Cor 1,30).     
 

 Valoarea înțelepciunii este pusă în evidență în astfel de texte:                                                                      

- „Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea; înțelepciunea prețuiește mai mult 
decât mărgăritarele.  Topazul din Etiopia nu este ca ea și aurul curat nu se cumpănește 
cu ea” (Iov 28,18).                                                                                                                      

- „Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere!  Căci 
câștigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este 
mai de preț decât aurul; ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale 
nu se pot asemui cu ea.  În dreapta ei este o viață lungă; în stânga ei, bogăție și slavă.  
Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice.  Ea este un 
pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți” (Prov 3,13-18).                                                      

- „Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul; dar un folos mai mult al 
științei este că înțelepciunea îi ține viață pe cei ce o au” (Ecl 7,12).                                                         

- „Atunci am zis: ‚Mai bună este înțelepciunea decât tăria!’”  (Ecl 9,16)                                                    

- „Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război” (Ecl 9,18). 

 Înțelepciunea cerească oferită omului nu este doar un potențial inert și rece, ci un factor 
de acțiune binecuvântată, cu consecințe fericite:                                                                                                                                                   

- Sănătate mintală: „Frica Domnului este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc au 
o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci” (Ps 111,10).  

- Optimism și bunătate: „Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței i se 
schimbă” (Ecl 8,1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Controlul vorbirii: „Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput 
dacă și-ar ține gura” (Prov 17,28).         

- „Roduri bune”: „Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, 
ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică” (Iac 
3,17).                                                                                                                      

- Succese în viața de toate zilele: „Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se 
întărește” (Prov 24,3).     

- Orientare potrivită în relațiile cu oamenii: „. . . doresc să fiți înțelepți în ce privește 
binele și proști în ce privește răul” (Rom 16,19).  Citiți pricepuți/nepricepuți, 
înțelepți/neînțelepți.  Această pricepere se manifestă așa: „Dar Eu vă spun: ‚Iubiți pe 
vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și 
rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc’” (Mat 5,44).                                                                                                                                                                                    
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- Simpatie față de cei ce suferă: „Inima înțelepților este în casa de jale” (Ecl 7,4).                                                                                                                                                               

- Acceptare de către Cer și societate: „Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot 
mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor” (Luca 2,52).                                                                                                                                                                 

- Prudență în afectuarea lucrării lui Dumnezeu: „Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în 
mijlocul lupilor.  Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii” (Mat 10,16).                     

- Succes în lucrarea misionară: „. . . cel înțelept câștigă suflete” (Prov 11,30).   

- O bună orientare pentru viața veșnică: „De aceea, pe orișicine aude aceste cuvinte ale 
Mele și le face îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă” (Mat 
7,24).            

 Avem posibilități spirituale nelimitate: „Dumnezeul căruia Îi slujim nu caută la fața 
omului.  Acela care i-a dat lui Solomon spiritul de discernământ înțelept este dispus să le 
ofere aceeași binecuvântare copiilor Săi de astăzi.  ‚Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește 
înțelepciunea’, declară cuvântul Său, ‚s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu 
mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată’.  Când un purtător de poveri dorește 
înțelepciune mai mult decât dorește bogăție, putere sau faimă, el nu va fi dezamăgit.  
Un astfel de om va învăța de la Marele Învățător nu numai ce să facă, ci și cum să facă 
într-un fel care se va bucura de aprobarea divină.”  (Prophets and Kings/Profeți și regi, 
pagina 31)   
 

  Iată dar ce avem de făcut: „Cu credința deplină a unui copilaș, noi trebuie să venim la 
Tatăl nostru ceresc, spunându-I toate nevoile noastre.  El este întotdeauna gata să ierte 
și să ajute.  Rezerva de înțelepciune divină este inepuizabilă și Domnul ne încurajează să 
extragem din ea cu prisosință” (Manuscrisul 38 din 1905, publicat în Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 3, 
pagina 1147).  
 

 Credincioșii care dobândesc înțelepciunea cerească și sunt centrați în Acela care este 
Înțelepciunea în persoană au un viitor fericit: „Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea 
cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac 
și în veci de veci” (Dan 12,3).  Îmi exprim dorința, speranța, convingerea, că noi toți vom 
avea parte de această strălucire eternă în împărăția lui Dumnezeu.  Amin!   

*  *   *  * 

Cântarea de deschidere, 19: „Laudă, suflete, pe Domnul!” 

Cântarea de închidere, 22: „Măriţi pe Domnul!”  
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VÂRSTA LUI ADAM 

 S-a pus adesea întrebarea cât timp au trăit Adam și Eva în Grădina Eden.  Sigur că nu se 
poate răspunde la întrebarea aceasta, pentru că nu avem niciun text care să ne dea 
această informație.  Cineva zicea odată că poate au locuit acolo milioane de ani, așa că 
ideea evoluționiștilor cu privire la vechimea foarte îndelungată a pământului s-ar cam 
potrivi cu ce ne spune Biblia.  Vreți să vedeți că nu este așa?  Iată argumentul forte: 
„Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi a murit” 
(Gen 5,5).  E clar?  Dacă a trăit nouă sute treizeci de ani în total, unde sunt milioanele de 
ani?  În limba engleză există expresia „burden of proof”, textual „povara dovezii” sau 
„obligația de a dovedi”.  Amicul care a făcut această afirmație ar trebui să dovedească el 
acest lucru, dar nu are absolut nicio dovadă.  Este o afirmație complet nejustificată. 
 

 Nu știm cât au stat primii noștri părinți în căminul lor fericit, dar putem admite că nu 
prea mult.  Cine ar putea crede că diavolul a așteptat mult, să zicem ani de zile, până 
când să-i ispitească?  Aceea trebuie să fi fost prima lor ispită, la care au căzut, pentru că, 
dacă ar fi avut și altele până atunci, pe care le biruiseră, ar fi acumulat experiență și ar fi 
fost destul de prudenți să nu se lase înșelați.  Încă ceva: primul lor copil a fost Cain, care 
a fost născut, fără cea mai mică îndoială, în afara Grădinii Eden, după căderea în păcat.  
Dacă au trăit în Eden vreme îndelungată, cum se face că nu au ieșit de acolo cu copii?  
Iar copiii aceia ar fi trebuit să mănânce și ei din pomul oprit, ca să fie dați afară 
împreună cu părinții lor.   
 

 Nu se poate admite că Satana a amânat multă vreme atacul împotriva lor, ci mai 
degrabă că a folosit prima ocazie, când ei erau încă foarte proaspeți locuitori ai grădinii, 
când nu aveau absolut nicio experiență de rezistență față de un pericol.  Succesul lui a 
fost surprinzător și a umplut cerul de durere.  Și păcatul lor nu era deloc scuzabil, pentru 
că nicio călcare a legii divine nu se poate scuza.  Însă mai mult decât atât: Dumnezeu 
sădise „tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare” (Gen 2,9), astfel că 
perechea de ființe omenești nu ducea lipsă de hrană, nimic nu-i putea pune în situația 
extremă de a recurge la fructul oprit.  În timp ce Isus a fost ispitit de Satana după 40 de 
zile de post total (vezi Matei 4,1-3), Eva și Adam nu posteau, ci se puteau bucura în toată 
libertatea de fructele pomilor grădinii. 
 

 Cel puțin următoarele texte ar trebui să clarifice pentru totdeauna faptul că moartea nu 
a fost opera lui Dumnezeu, ci oamenii au adus-o asupra lor, amăgiți de Satana:                                                      

- „Domnul Dumnezeu i-a dat omului porunca aceasta: ‚Poți să mănânci după plăcere din 
orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în 
ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit’” (Gen 2,16.17).                                                               

- „De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat 
moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au 
păcătuit . . .” (Rom 5,12).                                                                                                                                  
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- „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața 
veșnică, în Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom 6,23).                                                                                

- „Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea” (1 Cor 15,26).   

 Nu poate fi mai clar: omul a fost avertizat că, dacă mănâncă din pomul cunoștinței 
binelui și răului, va muri.  Prin el, printr-un singur om, a intrat păcatul în lume și prin 
păcat a intrat moartea, care i-a cuprins pe toți urmașii lui.  Moartea nu este un fenomen 
natural și nici o lovitură arbitrară și crudă dată de Dumnezeu oamenilor, ci este plata sau 
consecința păcatului.  Moartea este un vrăjmaș, ultimul vrăjmaș care trebuie să fie 
nimicit, or Dumnezeu nu a creat niciun vrăjmaș al omului. 
 

 Adam a fost creat ca să trăiască în veci și așa a fost creată Eva.  Creați muritori?  Vedem 
că nu.  Creați nemuritori?  Atunci nu ar fi putut muri orice ar fi făcut.  Nu în felul cum au 
fost creați stătea viitorul lor, ci în alegerea pe care o făceau.  Mai exact, putem spune că 
au fost creați cu perspectiva de a trăi în veci, dacă ascultă de porunca lui Dumnezeu și 
nu-și pleacă urechea la glasul vrăjmașului, sau de a muri, dacă ei aleg neascultarea.  Trist 
este că Eva și Adam au făcut alegerea cea nefericită și moartea a urmat. 
 

 Porunca zicea că vor muri în ziua în care vor mânca din pom.  Dar nu au murit în ziua 
aceea.  De ce?  Pot fi mai multe explicații, dar să le reținem pe acestea două:                                                                                                                                       

- În clipa în care au călcat porunca lui Dumnezeu, ascultând de Satana, ei au devenit 
muritori.  În corpurile lor a început procesul degradării, care s-a încheiat în clipa 
decesului.  Aceasta pentru că s-au desprins de izvorul vieții veșnice.                                                           

- A intervenit un Înlocuitor, care S-a oferit să moară în locul lor.  Așa prevedea planul de 
mântuire, care fusese ținut până atunci secret din veșnicie. 

 Prima făgăduință dată vinovaților chiar acolo în Grădina Eden era aceasta: „Vrăjmășie 
voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei.  Aceasta îți va zdrobi capul 
și tu îi vei zdrobi călcâiul” (Gen 3,15).  Sămânța femeii însemna Salvatorul din păcat și 
moarte, Cuvântul care „S-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr” 
(Ioan 1,14).  Textul din Apocalipsa 13,8, tradus exact din original, sună așa: „Și toți 
locuitorii pământului i se vor închina (fiarei care se ridică din mare), toți aceia al căror 
nume n-a fost scris în cartea vieții Mielului, care a fost junghiat de la întemeierea lumii.”  
Mielul lui Dumnezeu a fost ca și junghiat în ziua când S-a oferit să moară pentru oamenii 
păcătoși.   
 

 Să ne mărginim în continuare la primul om – Adam.  Apostolul Pavel se referă la el când 
vorbește despre neascultare, despre intrarea păcatului în lume: „De aceea, după cum 
printr-un singur om a intrat păcatul în lume . . .” (Rom 5,12).  Cine a fost acel singur om?  
Adam.  „Și darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit . . .” (versetul 16).  
Cine a fost acel unu care a păcătuit?  Adam.  „Căci, după cum prin neascultarea unui 
singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși . . .” (versetul 19).  Cine a fost acel singur om 
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care nu a ascultat?  Adam.  De ce nu Eva?  Ea a păcătuit prima, nu Adam: „Și nu Adam a 
fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii” (1 Tim 
2,14).  Pavel a scris amândouă aceste epistole.  Femeia a fost amăgită, nu Adam, deși 
amăgirea aceea („. . .șarpele m-a amăgit . . .”, Gen 3,13) nu a scutit-o de răspundere.   
 

 Dar Adam nu a fost amăgit; el a ales să împărtășească soarta Evei.  Își dădea seama ce va 
urma și s-a hotărât să meargă și el pe drumul acela: „Iubirea, recunoștința, credincioșia 
față de Creator – toate au fost depășite de iubirea pentru Eva.  Ea era o parte din el 
însuși și el nu putea suporta gândul despărțirii.  El nu și-a dat seama că aceeași Putere 
Infinită care din țărâna pământului îl crease pe el, o făptură vie, frumoasă, și din iubire îi 
dăduse un tovarăș, o putea înlocui.  El s-a decis să împărtășească soarta ei; dacă ea 
trebuie să moară, va muri împreună cu ea.  În definitiv, s-a gândit el, nu cumva cuvintele 
șarpelui înțelept or fi adevărate?  Eva era înaintea lui, la fel de frumoasă și în aparență 
de nevinovată ca înaintea acestui act de neascultare.  Ea a exprimat mai multă iubire 
pentru el decât înainte.  Niciun semn de moarte nu se arăta în ea și el s-a hotărât să 
înfrunte consecințele.  A apucat fructul și l-a mâncat în grabă.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi și profeți, paginile 56-57)  
 

 Iată-i pe amândoi neascultători de porunca Aceluia care le dăduse viață și ascultători de 
cel care făcuse război în cer.  Erau acum vinovați și viitorul lor era complet schimbat, 
pentru că „plata păcatului este moartea”.  Și au murit.  Dacă citim în întregime capitolul 
5 din Geneza, vom observa că este folosită de opt ori propoziția: „. . . apoi a murit”.  
Adică: „toate zilele lui . . . au fost de . . . ani; apoi a murit.”  Excepție a făcut Enoh, care 
nu a murit niciodată (vezi versetul 24), iar despre Noe se spune mai târziu, în capitolul 
9,29 că „a murit”.  Dar ce le promisese „șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela 
care înșală întreaga lume” (Apoc 12,9)?  El zisese:  „Hotărât, că nu veți muri” (Gen 3,4).  
Dar hotărât că au murit. 
 

 Fără păcat, Adam și Eva ar fi trăit în veci.  Hotărât că nu ar fi murit.  Și ar fi avut urmași, 
pentru că înmulțirea în condițiile stabilite de Dumnezeu nu este păcat, ci act biologic 
normal, pentru menținerea și continuarea speciei.  Așa hotărâse Creatorul: „Creșteți, 
înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l . . .” (Gen 1,28).  S-au înmulțit și după 
căderea în păcat, dar ce progenituri au rezultat din ei?  Chiar primul lor născut, Cain, a 
fost un ucigaș: „. . . l-a ucis pe fratele său (Abel).  Și pentru ce l-a ucis?  Pentru că faptele 
lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite” (1 Ioan 3,12).  O decădere morală atât 
de rapidă era de necrezut, dar așa a fost.   
 

 După 15 secole și ceva, starea lumii era îngrozitoare: „Domnul a văzut că răutatea 
omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau 
îndreptate în fiecare zi numai spre rău.  I-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om pe 
pământ și S-a mâhnit în inima Lui.  Și Domnul a zis: ‚Am să șterg de pe fața pământului 
pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările 
cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut’” (Gen 6,5-7).  Această părere de rău nu era 
recunoașterea unei greșeli, pentru că Dumnezeu nu greșește niciodată și El a cunoscut 
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toate lucrurile dinainte, dar le-a dat creaturilor Sale libertatea de alegere, iar alegerea 
lor a fost cea rea.  Îi părea rău în sensul că Îl durea ce vedea. 
 

 Fără cădere în păcat, Adam și Eva ar fi avut copii, nepoți, strănepoți, urmași nenumărați, 
până la umplerea pământului.  Vârsta lor s-ar fi socotit în trilioane de trilioane de ani și 
ar fi fost întotdeauna tineri, frumoși, sănătoși și fericiți.  Dar nu a fost așa, nu din cauza 
lui Dumnezeu, ci din cauza lor.  Planul de mântuire repară spărtura, deși cu pierderi 
colosale, pentru că majoritatea urmașilor lui Adam și Eva vor fi pierduți.  Dar vor fi și 
mulți salvați, care vor umple pământul și nu se vor mai înmulți.  Iată-i: „Ferice de cei 
blânzi, căci ei vor moșteni pământul” (Mat 5,5).  „După aceea, m-am uitat și iată că era o 
mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, 
din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și 
înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas 
tare și ziceau: ‚Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, 
și a Mielului!’”  (Apoc 7,9.10).  „Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. . . .  
Și vor împărăți în vecii vecilor” (22,4.5).   
 

 O gloată mare, pe care nimeni nu o va putea număra, toți urmași ai lui Adam, va trăi în 
veci pe un pământ înnoit.  Dar mai mulți se vor pierde, ca plată a păcatului de care nu    
s-au pocăit și de care nu au acceptat să se desprindă, spre durerea lui Adam și spre 
durerea Creatorului: „Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși 
din temnița lui ca să înșele neamurile, care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe 
Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război.  Numărul lor va fi ca nisipul mării.  Și ei     
s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preaiubită.  Dar 
din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit” (Apoc 20,7-9).  De unde știm că aceștia vor fi 
mai mulți decât cei mântuiți?  Din cuvintele Mântuitorului: „Intrați pe poarta cea 
strâmtă.  Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce 
intră pe ea.  Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt 
cei ce o află” (Mat 7,13.14).          
 

 Am zis că propoziția „apoi a murit” apare în Geneza 5 de opt ori.  La opt dintre primii 
zece patriarhi dinainte de potop, care încep cu Adam și se termină cu Noe.  Excepție face 
Noe, despre care se spune acest lucru, dar în alt loc, în capitolul 9,29, și, bineînțeles, 
Enoh, care nu a murit niciodată.  Iată în continuare lista acestor zece patriarhi, cu 
indicarea anului nașterii și a vârstei pe care au avut-o la moarte:  

Nr.  Numele  Anul nașterii    Vârsta la moarte  

(01) Adam                 0             930 

(02) Set             130              912 

(03) Enos             235             905 

(04) Cainan             325             910 
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(05) Mahalaleel            395             895 

(06) Iared             460             962 

(07) Enoh             622             365 (la înălțare!) 

(08) Metusala             687             969 

(09) Lameh             874             777 

(10) Noe          1.056             950   

 Enoh s-a născut în anul 622 de la facerea lumii și a trăit pe pământ 365 de ani, fiind luat 
la cer în anul 987.  De atunci și până în prezent el a trăit în cer și continuă să fie acolo.  
Dacă evidența anilor, așa cum ne-o oferă istoria, este cât de cât corectă, Enoh este acum 
(în 2017) în vârstă de 5.395 de ani.  Și, totuși, este tânăr, pururi tânăr!  
 

 Metusala s-a născut în anul 687, iar Adam a murit în anul 930, deci, au fost 
contemporani timp de 243 de ani.  La rândul lui, Metusala, care s-a născut în anul 687 și 
a murit în anul potopului, adică în 1.656, a fost contemporan cu Noe timp de 600 de ani.  
Prin urmare, a existat această legătură: Adam – Metusala, Metusala – Noe.  Adam i-a 
povestit lui Metusala totul despre creațiune, Grădina Eden, relațiile cu Dumnezeu și cu 
îngerii, căderea în păcat, izgonirea din Eden, crima comisă de Cain și multe alte 
evenimente, iar Metusala le-a repovestit lui Noe.  Oamenii aveau atunci o memorie 
gigantică și astfel au fost transmise cu acuratețe, până la potop, informațiile despre 
evenimentele primare.  Apoi Noe a trăit încă 350 de ani după potop și le-a repovestit 
generațiilor următoare totul. 
 

 Încă vreo câteva date: Adam, care a murit în anul 930, a apucat nașterea lui Lameh, al 
nouălea patriarh, în anul 874, și a fost contemporan cu el timp de 56 de ani.  Numai cu 
126 de ani a murit Adam înainte de nașterea lui Noe.  Lameh era în vârstă de 182 de ani 
atunci când s-a născut Noe.  Apoi se spune așa: „După nașterea lui Noe, Lameh a mai 
trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și a născut fii și fiice” (Gen 5,30).  Noe a fost 
primul născut al lui Lameh, iar după el s-au născut alții; deci, Noe a avut frați și surori.  
Tatăl lui a murit în anul 1.651, cu 5 ani înainte de potop, dar Metusala, bunicul lui, a 
murit chiar în anul potopului, 1.656.  De aceea nici Lameh și nici Metusala, oameni 
credincioși, nu au ajuns să intre în corabie, chiar dacă au lucrat la construirea ei.  Dar 
unde au fost frații și surorile lui Noe?  Ce s-a întâmplat cu ei?  Niciunul dintre ei nu a 
acceptat să intre în corabie, așa că au fost înecați de apele potopului, împreună cu toți 
ceilalți oameni nelegiuiți.  Trist și înfiorător!   
 

 În corabie au intrat opt suflete (vezi Geneza 7,7 și 1 Petru 3,20): Noe, soția sa, cei trei fii 
și cele trei nurori.  Erau toți slujitori adevărați ai lui Dumnezeu?  Evenimente ulterioare 
nu susțin ideea aceasta.  Înseamnă că, în îndurarea Sa, Dumnezeu a acceptat întreaga 
familie a lui Noe.  De fapt, puteau intra în corabie și alții, dacă ar fi vrut așa.  Dar corabia 
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nu era cerul; ei au scăpat de potop, nu de nimicirea finală a lumii prin foc.  Nu la fel va fi 
la venirea Domnului.  Mântuitorul a zis că vor fi despărțiri chiar de membri de familie și 
de conlucrători (vezi Luca 17,34-37).  Și o avertizare că mântuirea nu va ține cont de 
rudenie a fost dată în Ezechiel 14,14.20: „‚. . . chiar de ar fi în mijlocul ei (ai unei țări, 
versetul 13) acești trei oameni: Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor 
prin neprihănirea lor’, zice Domnul Dumnezeu.”  . . .  „‚. . . și ar fi în mijlocul ei Noe, 
Daniel și Iov, pe viața Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‚că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci 
numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor.’”    
 

 Vă rog să observați că trei dintre urmașii lui Adam au trăit mai mult decât el.  Care au 
fost aceia?  Iată-i, în ordinea descrescândă a longevității: Metusala = 969, Iared = 962, 
Noe = 950.  Dar de ce nu a trăit Adam cel mai mult?  De ce nu a trăit el mai mult, mult 
mai mult decât toți cei ce l-au urmat?  Putea trăi 1.000 sau chiar 2.000 de ani; de ce nu?  
Trei factori pledează în favoarea acestei concluzii, factori care ar fi trebuit să asigure 
primordialitatea lui Adam în privința longevității:  

(01) A fost creat chiar de mâinile lui Dumnezeu (vezi Geneza 2,7).                                                                                                                                                                                                                                                                
(02) Nu și-a început existența cu o fire păcătoasă (vezi Geneza 1,31 și Eclesiastul 7,29).                                                       
(03) Mâncase din pomul vieții înainte de momentul păcătuirii, dar imediat după aceea 
Dumnezeu a hotărât să-l împiedice a mai mânca din el. 

 Nu numai că lui Adam îi era permis să mănânce din pomul vieții, ci era absolut necesar 
să o facă: „Pentru a poseda o existență nesfârșită, omul trebuia să continue a consuma 
din pomul vieții.  Lipsit de acesta, vitalitatea lui avea să se reducă treptat, până când 
viața se stingea” (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 60).   
 

 Deci, nu o singură gustare din acel pom asigura viața veșnică, ci continua consumare a 
acelui fruct.  Înseamnă că nici după căderea în păcat nu era altfel: „Domnul Dumnezeu a 
zis: ‚Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și răul.  Să-l împiedicăm dar 
acum ca nu cumva să-și întinda mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să 
trăiască în veci.’  De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din Grădina Edenului, ca să 
lucreze pământul din care fusese luat.  Astfel l-a izgonit El pe Adam și, la răsăritul 
Grădinii Edenului, a pus niște heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să 
păzească drumul care duce la pomul vieții” (Gen 3,22-24).  Nu era destul să ia o dată din 
pom pentru a trăi în veci în păcat, ci să consume în permanență din el.  Așa ceva a 
împiedicat Dumnezeu. 
 

 Avea voie să mănânce, trebuia să mănânce.  Dar de unde știm că Adam chiar a mâncat 
din pomul vieții?  Era necesar pentru el să mănânce din acel pom ca să trăiască în veci, 
dar chiar a apucat să mănânce de acolo?  De unde știm că a mâncat din pomul vieții?  
Din Biblie și din Spiritul Profetic.   
 

 Iată ce spune Biblia: „Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: ‚Poți să 
mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și 
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răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit’” (Gen 
2,16.17).  Iar în versetul 9: „Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de 
pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul 
cunoștinței binelui și răului.”  Câți pomi erau opriți deci?  Unu singur, nu doi.  Prin 
urmare, consumarea din pomul vieții era permisă și nu există nicio dovadă că Adam nu a   
făcut-o, acela fiind cel mai important pom, iar el a fost informat despre aceasta. 
 

 Iată ce ne spune în acest sens Spiritul Profetic: „Ei erau plini de vigoare oferită de 
pomul vieții, iar puterea lor intelectuală era doar puțin mai mică decât aceea a îngerilor” 
(Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 50).  „Pomul vieții este o 
reprezentare a grijii păstrătoare a lui Hristos față de copiii Săi.  Când mâncau din acest 
pom, Adam și Eva recunoșteau dependența lor de Dumnezeu.  Pomul vieții poseda 
puterea de a perpetua viața și, atâta timp cât mâncau din el, ei nu puteau muri.  Viețile 
antediluvienilor au fost prelungite datorită puterii dătătoare de viață a acestui pom, 
care a fost transmisă la ei de la Adam și Eva.”  (Review and Herald din 26 ianuarie 1897)   
 

 De asemenea: „În mijlocul Edenului creștea pomul vieții, al cărui fruct avea puterea de a 
perpetua viața.  Dacă Adam ar fi rămas ascultător față de Dumnezeu, el ar fi continuat 
să se bucure de liber acces la acest pom și ar fi trăit în veci.  Însă, când a păcătuit, el a 
fost exclus de la consumarea fructului pomului vieții și a ajuns supus morții” (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 532-533). 
 

 Înțelegem că existau două posibilități de a pierde perspectiva trăirii în veci:                                               

(01) călcarea poruncii de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului;                                                              
(02) refuzul sau neglijarea de a consuma din pomul vieții.   

 Prin urmare, Adam a trăit 930 de ani.  Pentru cât timp l-a creat Dumnezeu ca să 
trăiască?  Cât timp trebuia să trăiască Adam?  Veșnic!  De ce nu a fost așa?  Cauza 
eliminării lui din Grădina Eden a fost consumarea fructului oprit, iar scopul a fost ca să 
nu mănânce și din pomul vieții în această stare de păcat.  „Plata păcatului este moartea” 
(Rom 6,23), de aceea a murit Adam și el le-a transmis urmașilor săi o natură muritoare și 
imposibilitatea de a mânca din pomul vieții.   
 

 Încă ceva: în Iov 1,6 și 2,1, citim că „fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat 
înaintea Domnului.  Și a venit și Satana în mijlocul lor.”  Era conferința generală a 
universului cu reprezentanți ai tuturor lumilor create.  De pe pământ trebuia să se ducă 
Adam; de ce nu s-a dus el?  Pentru că era mort de multă vreme.  Dar în locul lui Adam    
s-a dus diavolul, care pretindea că planeta aceasta este acum a lui și el o reprezintă.  
Dumnezeu nu l-a dat afară, pentru că mai avea acces acolo până la răstignirea Domnului 
Isus, când a devenit clar pentru întregul univers că el este un criminal.  De aceea a zis 
Isus înainte de răstignire: „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii 
acesteia va fi aruncat afară” (Ioan 12,31).   
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 Până la această clarificare, Satana mai avea acces la cer și el se considera stăpânul 
pământului.  Era?  Da, de fapt, dar nu de drept, de aceea Isus l-a numit „stăpânitorul 
lumii acesteia”.  Satana a devenit stăpânitor al pământului prin uzurpare, prin înșelare, 
smulgând pământul din mâna lui Adam: „La crearea sa, Adam a primit stăpânire asupra 
pământului.  Însă, cedând ispitei, el a fost adus sub puterea lui Satana.  ‚Căci fiecare este 
robul lucrului de care este biruit’ (2 Pet 2,19).  Când omul a devenit captivul lui Satana, 
stăpânirea pe care o deținea a trecut la cuceritorul lui.  Astfel, Satana a devenit 
‚dumnezeul veacului acestuia’ (2 Cor 4,4).  El uzurpase stăpânirea aceea asupra 
pământului, care fusese dată la început lui Adam.  Însă Hristos, plătind prin jertfa Sa 
pedeapsa păcatului, avea nu numai să-l răscumpere pe om, ci să recupereze stăpânirea 
pe care el o pierduse.  Tot ce s-a pierdut prin cel dintâi Adam va fi restabilit prin al 
doilea.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 67)   
 

 De ce nu a trăit Adam mai mult decât toți urmașii lui luați separat?  Cel puțin din 
următoarele trei motive:                                                                                                                                                                 

(01) mustrările de conștiință pentru păcatul săvârșit, care l-au consumat psihic și fizic;   

(02) regrete teribile după căminul pierdut, frumoasa grădină a Edenului, care era încă 
pe pământ;                             

(03) reproșurile neîncetate ale urmașilor. 

 Aș zăbovi mai mult la ultimul punct.  Spiritul Profetic ne informează astfel: „Timp de 
aproape o mie de ani, Adam a trăit între oameni, un martor al urmărilor păcatului.  Cu 
credincioşie a încercat el să oprească torentul răului.  I se poruncise să-i instruiască pe 
urmaşii săi în calea Domnului şi el a păstrat cu grijă ce îi descoperise Dumnezeu, 
repetând acele lucruri pentru generaţiile următoare.  Copiilor săi şi copiilor copiilor săi, 
până la a noua generaţie, el le-a descris starea sfântă şi fericită a omului în Paradis şi a 
repetat istoria căderii sale, vorbindu-le despre suferinţele prin care Dumnezeu îl 
învățase necesitatea respectării stricte a legii Sale şi explicându-le măsurile îndurătoare 
pentru mântuirea lor.  Totuşi, numai puţini dădeau atenţie cuvintelor sale.  Adesea, el 
era întâmpinat cu reproşuri amare pentru păcatul care adusese atâta nenorocire asupra 
posterităţii lui.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 82)  
 

 „Viaţa lui Adam a fost o viaţă de durere, umilinţă şi remuşcare.  Când a părăsit Edenul, 
gândul că va trebui să moară îl umplea cu groază.  Pentru prima dată, el a făcut 
cunoştinţă cu realitatea morţii în familia omenească atunci când Cain, fiul său întâi 
născut, a devenit ucigaşul fratelui său.  Plin de cel mai intens regret pentru propriul său 
păcat şi jefuit de două ori prin moartea lui Abel şi lepădarea lui Cain, Adam a fost 
copleşit de suferinţă.  El a fost martor la corupţia ce lua proporţii şi care urma să 
pricinuiască în cele din urmă distrugerea lumii printr-un potop; şi, deşi sentinţa morţii 
pronunţate asupra lui de Făcătorul lui păruse la început teribilă, după observarea timp 
de aproape o mie de ani a rezultatelor păcatului, a simţit că era o milă din partea lui 
Dumnezeu să pună capăt unei vieţi de suferinţă şi necaz.”  (Ibid.)   
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 Va mai mânca vreodată Adam din pomul vieții?  Iată-l înviat și în cer, în prezența tuturor 
urmașilor săi mântuiți și în prezența Domnului Isus Hristos: „Mântuitorul îl conduce la 
pomul vieţii şi culege gloriosul fruct, invitându-l să mănânce” (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, pagina 648).        
 

 Adam va vedea oameni foarte mici, asemenea lui Khagendra Thapa Magar, din Nepal, 
care acum câțiva ani, la vârsta de 18 ani, avea înălțimea de 67,08 centimetri și greutatea 
de 5,58 kilograme.  Ştiţi ce înălţime avea Adam?  „Când a ieşit din mâna Creatorului său, 
Adam era de o înălţime nobilă şi de o simetrie frumoasă.  Era de peste două ori mai înalt 
decât oamenii care trăiesc acum pe pământ şi era bine proporţionat” (Spiritual Gifts/ 
Daruri spirituale, volumul 3, pagina 34).  Să luăm înălţimea de 1,75 metri x 2 = 3,50 
metri, dar „de peste două ori” poate însemna 4,00 metri.  Ia să vedem acest contrast  – 
67 centimetri față de 4 metri.  Adam a fost de aproape 6 ori mai înalt decât Khagendra 
Thapa Magar.  
 

 Spiritul Profetic arată astfel contrastul acesta între înălțimea primului om, Adam, și a 
urmașilor săi: „Toţi ies din mormintele lor la aceeaşi înălţime ca atunci când au intrat în 
ele.  Adam, care se află în mulţimea înviată, este de o înălțime impunătoare şi de o 
formă maiestuoasă, de o statură numai puţin sub aceea a Fiului lui Dumnezeu.  El 
prezintă un contrast vădit faţă de oamenii din generaţiile ulterioare; doar în această 
privinţă e arătată marea degenerare a rasei omeneşti.  Dar toţi înviază cu prospeţimea şi 
vigoarea unei tinereţi eterne. . . .  Readuşi la pomul vieţii din Edenul de mult pierdut, cei 
răscumpăraţi ‚vor creşte’ (Mal 4,2) până la statura deplină a rasei din slava primară.”  
(The Great Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 644-645) 
 

 Ne ducem la cer aşa cum suntem înviați şi privim la Adam în sus, dar mâncăm acolo din 
pomul vieţii şi creştem; frunzele pomului vieţii vindecă ce mai e de vindecat (vezi 
Apocalipsa 22,2).  Treptat-treptat, e tot mai uşor să privim în ochii lui, până când vom 
privi orizontal.  Avem timp 1.000 de ani să creştem.  Sigur că nu ia atât de mult, poate în 
câţiva ani sau chiar în câteva luni recuperăm acel handicap.  Când ne întoarcem pe 
pământ pentru veșnicie, suntem poate toţi ca Adam şi puţin mai scunzi decât 
Mântuitorul.  Cu El în veci de veci!  Slavă Lui pentru jertfa Lui răscumpărătoare, care ne 
oferă un viitor atât de fericit!  Amin!   

*  *  * 

Cântarea de deschidere, 61: „Eu am un loc ce-mi place mult”  

Cântarea de închidere, 274: „Biruitorul merge prin credinţă”  
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„MOISE, ROBUL LUI DUMNEZEU” 
 

 Dintre toate popoarele lumii, vechii egipteni au fost cei mai specializaţi în conservarea 
trupurilor decedate, aşa-numitele mumii.  Ei au dezvoltat o tehnică  excelentă de 
păstrare a acestora peste milenii, şi astăzi pot fi văzute în muzee.  Un mare om a ratat 
şansa de a fi văzut astăzi într-un muzeu, deşi putea fi: acela a fost Moise.  Totuşi, în loc 
de a fi depus într-un muzeu şi vizitat de turişti, el este viu; a fost mort şi iată că este viu 
în vecii vecilor.  El este unul dintre puținii urmași ai lui Adam care locuiesc în cer, mutat 
acolo după învierea menționată în Iuda 9.  Avem în Spiritul Profetic detalii prețioase 
despre acel măreț eveniment:                                                                                                                                               
 
„Dacă viața lui Moise nu ar fi fost desfigurată de acel unic păcat, că nu I-a dat lui 
Dumnezeu slavă pentru scoaterea apei din stâncă la Cades, el ar fi intrat în țara 
făgăduită și ar fi fost mutat la cer fără să vadă moartea.  Dar el nu avea să rămână mult 
în mormânt.  Hristos Însuși, împreună cu îngerii care-l înmormântaseră pe Moise, a 
coborât din cer ca să-l cheme afară pe sfântul adormit.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 478)                                  
 
„Satana jubilase la succesul lui de a-l determina pe Moise să păcătuiască împotriva lui 
Dumnezeu și să ajungă astfel sub stăpânirea morții.  Marele adversar a declarat că 
sentința divină, ‚căci țărână ești și în țărână te vei întoarce’ (Geneza 3,19), i-a dat lui 
stăpânire asupra celor morți.  Puterea mormântului nu fusese niciodată sfărâmată și el îi 
pretindea pe toți cei ce erau în morminte  drept captivi ai lui, spre a nu fi niciodată 
eliberați din închisoarea lui întunecată.”  (Ibid.)                                                                                                                                                
 
„Pentru prima dată Hristos era pe cale de a da viață unui mort.  Când Prințul vieții și cei 
strălucitori s-au apropiat de mormânt, Satana a fost îngrijorat cu privire la supremația 
lui.  Împreună cu îngerii lui răi, el s-a ridicat să conteste o invadare a teritoriului pe care-l 
pretindea ca fiind al lui.  El s-a mândrit cu faptul că servul lui Dumnezeu a devenit 
prizonierul lui.”  (Ibid.)   
 
„Mântuitorul nu a intrat în dispută cu adversarul Său, însă atunci și acolo a început 
lucrarea Sa de sfărâmare a puterii vrăjmașului căzut și de aducere a morților la viață.  
Aceasta era o dovadă că Satana nu putea disputa supremația Fiului lui Dumnezeu.  
Învierea a fost asigurată pentru totdeauna.  Satana a fost jefuit de prada sa; sfinții cei 
drepți vor trăi din nou.”  (Ibid., pagina 479)                                                                                                                    
 
„Ca urmare a păcatului său, Moise ajunsese sub puterea lui Satana.  În meritele sale 
proprii, el era captivul legitim al morții; dar el a fost înviat la viață nemuritoare, având 
dreptul său în numele Răscumpărătorului.  Moise a ieșit din mormânt proslăvit și s-a 
înălțat împreună cu Eliberatorul lui către Cetatea lui Dumnezeu.”  (Ibid.)            
 

 În ultima carte a Bibliei, capitolul 15,1-4, citim: „Apoi am văzut în cer un alt semn mare și 
minunat: șapte îngeri, care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit 
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mânia lui Dumnezeu.  Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; și pe marea de 
sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai 
numărului numelui ei.  Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea 
Mielului.  Și ziceau: ‚Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule 
atotputernice!  Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!  Cine nu se 
va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău?  Căci numai Tu ești sfânt și toate 
neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost 
arătate!’”   

 

 Moise, robul lui Dumnezeu.  De aici am preluat cele patru cuvinte care formează titlul 
acestei predici.  Textul de mai sus este măreț și bogat în idei, dar să ne fixăm atenția 
asupra celor doi eroi, ale căror cântări sunt intonate de cei biruitori:                                                                                                                                           

 
- Moise, robul lui Dumnezeu.  Moise, așa cum ni-l prezintă Scriptura, a fost liberator, 
conducător, organizator, constructor, legiuitor, scriitor.  Toate aceste calități, funcții și 
activități și multe altele.  Dar Apocalipsa îl numește, scurt, „robul lui Dumnezeu”.  Acum, 
robi ai lui Dumnezeu sunt toți credincioșii, în viața aceasta și în cea viitoare.  În viața 
aceasta: „Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, 
aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică” (Rom 6,22).  Toți cei salvați din păcat 
sunt robi ai lui Dumnezeu.  În veșnicie: „Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo.  
Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea (cetatea sfântă).  Robii Lui Îi 
vor sluji” (Apoc 22,3).                                          
 
- Mielul.  Acesta este un nume calificativ al Fiului lui Dumnezeu.  Au fost sacrificați miei 
ca jertfe pentru păcat și, la un moment dat, Ioan Botezătorul a arătat spre Isus și a zis: 
„Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”  (Ioan 1,29).  La fel L-a numit 
apostolul Petru la mulți ani după aceea: „. . . căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu 
argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, pe care-l 
moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și 
fără prihană” (1 Petru 1,18.19).  Sunt multe alte texte care-L prezintă pe Isus ca Miel al 
lui Dumnezeu, dar interesant este că, în Apocalipsa 15,3, Ioan L-a numit cu un singur 
cuvânt: Mielul („cântarea Mielului”).  Era suficient, pentru că numai El merită acest titlu 
și este absolut și imediat clar despre cine este vorba.      
 

 Numindu-l pe Moise „robul lui Dumnezeu”, Ioan exprimă, poate inconștient, două mari 
adevăruri:                                                                                                                                                                   
 
(01) Moise nu era robul celui rău, ci robul lui Dumnezeu.  În Deuteronom 34,5.6, se 
spune: „Moise, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după porunca 
Domnului.  Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor.  
Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi.”  Singura înmormântare oficiată 
de Dumnezeu, cel puțin după câte știm din Sfintele Scripturi.  Nici măcar înmormântarea 
Mântuitorului nu a făcut-o Dumnezeu, ci Iosif din Arimatea (vezi Matei 27,57-60).  Dar 
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pe Moise l-a înmormântat Dumnezeu, absolut în secret.  Nimeni dintre muritori nu a 
fost acolo și nu a văzut înmormântarea aceea.  Nimeni dintre muritori nu a știut 
vreodată locul acela.  Dar au fost îngeri sfinți, așa cum ne informează Spiritul Profetic.  
Dumnezeu Și-a înmormântat robul.  Satana a observat înmormântarea aceea și și-a fixat 
locul unde era îngropat Moise.  Era bucuros că Moise este în pământ și era absolut sigur 
că va fi acolo în veci.                                                                                                                                                        
 
Dar ceva s-a întâmplat, după câtva timp, nu știm cât.  Diavolul a fost surprins de o vizită 
cerească la mormântul lui Moise și a fost tare înfuriat de acea vizită: „Arhanghelul 
Mihail, când Se împotrivea diavolului și Se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a 
îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: ‚Domnul să te 
mustre!’”  (Iuda 9).  Nu a fost doar o discuție, scurtă și aprinsă (aprinsă de partea 
diavolului), pentru că Arhanghelul Mihail, care era Hristos, nu S-a angajat în luptă cu el.  
Dar ce a urmat după aceea?  Pe Muntele Schimbării la Față, Isus a fost vizitat de Moise și 
de Ilie (vezi Matei 17,3.4), deci Moise era viu.  De când?  De la acea vizită a 
Arhanghelului Mihail.  Domnul nu a venit pentru pelerinaj la mormântul lui Moise, ci a 
venit ca să-l învieze și să-l ia cu Sine, ceea ce a și făcut.  
 

Diavolul pretindea că Moise este robul lui, de aceea se străduia să-l rețină acolo.  Dar nu 
era adevărat: Moise era robul lui Dumnezeu.  Dumnezeu a fost Cel care l-a 
înmormântat, Dumnezeu l-a și înviat.                                                                                              

(02) Expresia „robul lui Dumnezeu”, aplicată în Apocalipsa 15,3 la Moise, apare și în 
dreptul Fiului lui Dumnezeu în Isaia 42,1-4: „Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul 
Meu, în care își găsește plăcere sufletul Meu.  Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti 
neamurilor judecata.  El nu va striga, nu-Și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe 
ulițe.  Trestia frântă n-o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge.  Va vesti 
judecata după adevăr.  El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe 
pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.”  Acest text este citat de Matei, în 
capitolul 12,15-21, și aplicat la Domnul Isus Hristos. 

Iată, deci, cum Moise și Hristos sunt numiți la fel: „robul lui Dumnezeu”, cu deosebirea 
că în dreptul lui Isus trebuie folosită literă mare: Robul.  Moise era robul lui Dumnezeu 
ca păcătos răscumpărat și chemat la o lucrare specială.  Hristos era Robul lui Dumnezeu 
prin întrupare: „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de 
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de 
Rob, făcându-Se asemenea oamenilor” (Filip 2,6.7).   

 Ne vom referi în continuare la acest mare personaj al Sfintei Scripturi, Moise.  Numele 
acesta apare în Biblie de 803 ori, după numele „Isus”, de 1.281 de ori, și David, de 971 
de ori.  Când este vorba despre mântuiții care cântă înaintea tronului divin, nu este 
menționat Avraam, nu David, nu Solomon, nu alții, ci Moise.  El este pus acolo alături de 
Isus, chiar menționat întâi, ca tehnică nu ca importanță.  Ce a fost atât de extraordinar în 
legătură cu Moise, că apare în acest duet sublim?     
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 Iată o comparație făcută de apostolul Pavel între Moise și Isus în Evrei 3,1-6: „De aceea, 
frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul și 
Marele Preot am mărturisirii noastre, adică Isus, care a fost credincios Celui ce L-a 
rânduit, cum și Moise a fost ‚credincios în toată casa lui Dumnezeu.’  Căci El a fost găsit 
vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are 
mai multă cinste decât casa însăși.  Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit 
toate lucrurile este Dumnezeu.  Cât despre Moise, el a fost ‚credincios în toată casa lui 
Dumnezeu’, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai 
târziu.  Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu.  Și casa Lui suntem 
noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm.”   
 

 Moise, credincios peste casa lui Dumnezeu, adică biserica, însă credincios ca slugă sau 
rob; Isus, credincios peste casa lui Dumnezeu, însă credincios ca Fiu.  Isus a fost și este 
Fiul lui Dumnezeu, El a dobândit ipostaza de Rob prin întrupare.  Deosebirea este 
colosală!  Întrupându-Se, Fiul lui Dumnezeu a acceptat un trup pentru veșnicie: „De 
aceea, când intră în lume, El zice: ‚Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un 
trup’” (Evr 10,5).  Această schimbare era singura cale de mântuire a noastră, a 
păcătoșilor: „Prin această ‚voie’ am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui 
Isus Hristos, o dată pentru totdeauna” (versetul 10).  Urmând traiectoria aceea unică în 
istoria universului, Fiul lui Dumnezeu Se încadra într-un plan divin: „Atunci am zis: ‚Iată-
Mă (în sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’”  (Versetul 7) 

  

 Moise a fost chemat la o lucrare vitală în istoria poporului ales și a planului de mântuire: 
„Acum, vino, Eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii 
lui Israel” (Exod 3,10).  Moise a fost chemat și trimis.  Pentru o mare eliberare: a 
poporului lui Dumnezeu din robia Egiptului.  Hristos a fost chemat și trimis.  Pentru o 
mare eliberare: a poporului lui Dumnezeu din lumea păcatului, ca să fie pregătit pentru 
cer.  Nu este deci de mirare că, în capitolul 3,1-6 din Evrei, apostolul pune alături aceste 
două nume.   
 

 Isus nu a fost chemat și trimis cu forța.  El a răspuns la o chemare și a făcut-o în mod 
voluntar, cu toată inima: „Iată-Mă (în sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia 
Ta, Dumnezeule!”  (Evr 10,7).  El a putut spune: „Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau 
viața, ca iarăși s-o iau.  Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine.  Am putere s-o 
dau și am putere s-o iau iarăși: aceasta este porunca, pe care am primit-o de la Tatăl 
Meu” (Ioan 10,17.18). 
 

 Nici Moise nu a fost chemat și trimis cu forța, ci el a ales să asculte de Dumnezeu, chiar 
dacă în umilință a ezitat să răspundă imediat.  În general, el a făcut o alegere înțeleaptă: 
„Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui faraon, ci a 
vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de 
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plăcerile de o clipă ale păcatului.  El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție 
decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire” (Evr 11,24-26).   
 

 Ascuns trei luni, pus apoi într-un sicriaș de papură, adoptat de fiica lui faraon, crescut de 
mama lui, dus la curtea imperială (vezi Exodul 2,1-10).  A fost unul dintre cei mai culți 
oameni ai timpului aceluia, educat în una dintre cele mai avansate țări la data aceea: 
„Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte” 
(Fapte 7,22).  Așa ziceau ucenicii despre Domnul Isus: „Isus din Nazaret, care era un 
prooroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului 
norod” (Luca 24,19).   
 

 Înțelegându-și chemarea, Moise a încercat să se afirme ca eliberator al poporului său din 
sclavia egipteană.  Era însă inițiativa lui, încercată cu mijloace omenești, de aceea a 
eșuat: „Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar 
n-au priceput” (Fapte 7,25).  Moise l-a ucis pe un egiptean brutal, însă, după ce faraon a 
aflat de fapta lui (vezi Exodul 2,11-15 și Fapte 7,23.24.26-29), a fugit în Madian.  Iată-l 
acum refugiat, un anonim în pustia Madianului (vezi Exodul 2,15-22; 3,1).  Acolo a 
petrecut el următorii 40 de ani ai vieții sale.  Adăugată la cultura egipteană, Moise a avut 
nevoie de cultura comuniunii cu Dumnezeu, care a dus la formarea unui caracter potrivit 
pentru slujba la care urma să fie chemat.  Așa și numai așa l-a putut chema Dumnezeu 
pe Moise ca să fie exponentul Său pentru realizarea Exodului (vezi Exodul, capitolele 3 și 
4).   
 

 Deși format prin umblare cu Dumnezeu, Moise era totuși un om, să zicem „un om supus 
acelorași slăbiciuni ca și noi”, așa cum s-a zis despre Ilie în Iacov 5,17.  Iată astfel de 
slăbiciuni:                                                             

 
- mâini trudite (vezi Exodul 17,11.12);                                                                                                 
- zicând „sunt îngrozit și tremur” (Evr 12,21), în fața splendorii divine luminoase și 

sonore de la Sinai;                                                                                                                                                                                  

- țintă a tot felul de răzvrătiri și împotriviri (poporul în general, leviții, Aaron și Maria), 

atitudini care nu-i erau indiferente;                                                                                                                 

- mânios la un moment dat, lovind stânca pentru a curge apă din ea, în loc să-i 
vorbească, așa cum îi poruncise Domnul (vezi Numeri 20,10-13).    

 Moise a postit de două ori câte patruzeci de zile și patruzeci de nopți („fără să mănânc 
pâine și fără să beau apă”, Exodul 34,28; Deuteronom 9,9.18), ca nimeni altul amintit în 
Biblie.  Ilie a făcut lucrul acesta o dată (vezi 1 Împărați 19,8) și Isus, de asemenea, o dată 
(vezi Matei 4,2).  Moise a postit pe Muntele Sinai, aflându-se în fața Domnului.  Acolo a 
primit el Decalogul, cele două table ale legii Celor Zece Porunci, scrise cu degetul lui 
Dumnezeu (vezi Exodul 31,18; 32,15.16; 34,1.29).   
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 Două lucruri sunt spuse în Biblie despre Moise, pe care nu le mai întâlnim în legătură cu 
vreo altă ființă omenească și anume:                                                                                                                 
 
(01) Ietro l-a sfătuit pe ginerele său: „Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu” 
(Exod 18,19).  Un om este tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu!  Dar mai mult 
decât atât, iată ce i-a spus Dumnezeu: „El (Aaron) va vorbi poporului pentru tine, îți va 
sluji drept gură și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu” (Exodul 4,16; o reducere la 
scară).  Și tot Dumnezeu: „Domnul i-a zis lui Moise: ‚Iată că te fac Dumnezeu pentru 
faraon și fratele tău Aaron va fi proorocul tău’” (Exodul 7,1; din nou reducere la scară).                                                                                                                  
 
(02) Apostolul Pavel a zis despre copiii lui Israel că „toți au fost botezați în nor și în mare, 
pentru Moise” (1 Cor 10,2).  Acesta era Moise: israeliții au fost botezați pentru el – nu în 
numele lui, dar pentru el.  Despre sine însuși, Pavel a zis: „Hristos a fost împărțit?  Pavel 
a fost răstignit pentru voi?  Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați?  Mulțumesc lui 
Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni 
să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu” (1 Cor 1,13-15).   
 

 Țineți-vă însă respirația, ca să vedeți ce înseamnă dreptatea divină.  Dumnezeu nu face 
niciodată compromisuri și nimeni nu este de neînlocuit în lucrarea lui Dumnezeu: dacă 
noi nu respectăm voia lui Dumnezeu, El va renunța la noi și va lucra prin alții.  Oricât de 
necesar era Moise pentru efectuarea Exodului, oricât de mult ținea Dumnezeu la el și 
oricât de important era planul divin cu privire la Moise și la popor, iată ce descoperim în 
Cuvântul inspirat, când Moise era în drum spre Egipt, cu delegație divină, pe care nu o 
acceptase atât de ușor: „În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste 
noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare.  Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat 
prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând: ‚Tu ești un soț de sânge 
pentru mine.’  Și Domnul l-a lăsat.  Atunci a zis ea: ‚Soț de sânge!’, din pricina tăierii 
împrejur” (Exod 4,24-26).   
 

 Ce s-a întâmplat?  Cum putea Dumnezeu să-l ucidă pe omul de care avea neapărată 
nevoie și pe care abia îl chemase?  Ne lămurește Spiritul Profetic: „Pe drumul din 
Madian, Moise a primit o surprinzătoare și teribilă avertizare în legătură cu neplăcerea 
Domnului.  I s-a arătat un înger în mod amenințător, ca și cum l-ar distruge imediat.  Nu 
a fost dată nicio explicație, însă Moise și-a adus aminte că el neglijase una dintre 
cerințele lui Dumnezeu; lăsându-se convins de soția lui, el neglijase să efectueze ritualul 
tăierii împrejur asupra fiului lui celui mai tânăr.  El nu îndeplinise condiția prin care 
copilul lui putea avea drept la binecuvântările legământului lui Dumnezeu cu Israel; și o 
astfel de neglijență din partea conducătorului lor ales nu putea decât să micșoreze 
autoritatea preceptelor divine asupra poporului.  Sefora, temându-se că soțul ei va fi 
ucis, a efectuat ea însăși ritualul și îngerul Domnului i-a permis atunci lui Moise să-și 
continue călătoria.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, paginile 255-256)   

„În misiunea sa la faraon, Moise avea să fie pus într-o poziție de mare pericol; viața lui 
putea fi păstrată numai prin protecția îngerilor sfinți.  Însă, neglijând în viața sa o datorie 
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cunoscută, el nu avea să fie sigur; pentru că nu putea fi apărat de îngerii lui Dumnezeu.  
În timpul strâmtorării, chiar înainte de venirea lui Hristos, drepții vor fi ocrotiți prin 
serviciul îngerilor cerești; dar nu va fi nicio siguranță pentru călcătorul legii lui 
Dumnezeu.  Îngerii nu-i pot apăra atunci pe aceia care nesocotesc unul dintre preceptele 
divine.”  (Ibid., pagina 256)      

 Iată acum caracterul lui Moise în opt puncte:                                                                                           
 
(01) Moise se lăsa condus de Dumnezeu, cerând încontinuu sfat și mergând la 
Dumnezeu pentru a afla voința divină atunci când nu știa cum să le răspundă oamenilor 
la unele întrebări (vezi Numeri 9,6-14, când Paștele a fost amânat cu o lună).                                                                                                                                                  
 
(02) Moise primea sfaturi de la alți oameni (vezi Exodul 18,13-26, sfătuit de socrul său 
Ietro cu privire la organizarea poporului).                                                                                                                                                    
 
(03) Moise nu ținea morțiș la ideea sa, atunci când i se dădea o explicație plauzibilă.  De 
exemplu, când Aaron i-a arătat de ce nu a consumat, împreună cu fiii săi Eleazar și 
Itamar, carnea țapului adus ca jertfă de ispășire, după ce muriseră Nadab și Abihu (vezi 
Leviticul 10,19), reacția lui Moise a fost următoarea: „Moise a auzit și a fost mulțumit cu 
aceste cuvinte” (versetul 20).                                                                                                                                                                                   
 
(04) Moise era un om umilit; prima întrebare pe care I-a pus-o lui Dumnezeu când a fost 
chemat a fost aceasta: „Cine sunt eu, ca să mă duc la faraon și să-i scot din Egipt pe 
copiii lui Israel?”  (Exod 3,11)                                                                                                                                                                           
 
(05) Moise este descris ca fiind „un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe 
fața pământului” (Num 12,3), deci campion mondial la disciplina blândețe.                                                            
 
(06) Moise era un om neegoist; când Eldad și Medad, doi dintre cei șaptezeci de bărbați 
ai lui Israel aleși să poarte răspunderi împreună cu el, au proorocit în tabără, Iosua a zis: 
„Domnule Moise, oprește-i!”  (Numeri 11,16-30; cuvintele citate sunt din versetul 28).  
Iată ce a răspuns Moise: „Ești gelos pentru mine?  Să dea Dumnezeu ca tot poporul 
Domnului să fie alcătuit din prooroci și Domnul să-Și pună Duhul Lui peste ei!”  (Versetul 
29)                                                                                                                                       
 
(07) Moise a fost un om extrem de iertător.  Când Domnul a zis că va nimici poporul din 
cauza vițelului de aur, iar pe el îl va face un neam mare, răspunsul lui a fost: „Iartă-le 
acum păcatul!  Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!”  (Exodul 
32,31-34; citat este versetul 32).  La fel, el s-a rugat pentru vindecarea Mariei, care 
fusese lovită de Domnul cu lepră, după ce ea, împreună cu Aaron, îl criticase pe Moise: 
„Dumnezeule, Te rog, vindecă-o”!   (Numeri 12,1-15; cuvintele citate sunt din versetul 
13)                                                                                                              
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(08) Moise știa să suporte înfrângerea, ca în cazul pierderii dreptului de a intra în 
Canaan.  El s-a supus, deși îndurerat, hotărârii divine, nu a zis: „Așa?  Atunci îmi dau 
demisia!  Caută pe altul!”  Dumnezeu nu i-a dat nici măcar viză ca să viziteze Canaanul 
(vezi Numeri 20,12; 27,12-14; Deut 3,23-29).   
 

 Făgăduind poporului Israel venirea lui Mesia, Dumnezeu nu L-a comparat cu altcineva 
decât chiar cu Moise: „Le voi ridica din mijlocul fraților lor un Prooroc ca tine, voi pune 
cuvintele Mele în gura Lui și El le va spune tot ce-I voi porunci Eu” (Deut 18,18).  Moise a 
înțeles bine comparația făcută de Dumnezeu, de aceea a zis: „Domnul, Dumnezeul tău, 
îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un Prooroc ca mine: să ascultați de El!”  
(Versetul 15).  Cine avea să fie Proorocul acela?  Iosua?  Nu, pentru că apostolul Petru a 
aplicat aceste cuvinte la Domnul Isus Hristos: „În adevăr, Moise a zis părinților noștri: 
‚Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații voștri un Prooroc ca mine; pe El să-
L ascultați în tot ce vă va spune.  Și oricine nu va asculta de Proorocul acela va fi nimicit 
cu desăvârșire din mijlocul norodului’” (Fapte 3,19-26; citate sunt versetele 22 și 23).  
Mântuitorul Însuși S-a referit la profeția lui Moise despre Sine: „Căci, dacă l-ați crede pe 
Moise, M-ați crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine” (Ioan 5,46).   
 

 Iată în continuare zece asemănări fundamentale între Moise și Hristos, care-l fac pe 
Moise un prototip al Mântuitorului:                                                                                                                           
 
(01) Pruncul Moise a fost în primejdie de a fi ucis, odată cu mulți alți prunci de parte 
bărbătească (vezi Exodul 1,22 și 2,1-4).  Irod a trimis oștile, care i-au ucis în Betleem și în 
împrejurimi pe toți pruncii de parte bărbătească de la doi ani în jos, sperând că printre ei 
va fi și Pruncul Isus (vezi Matei 2,16-18 și Apocalipsa 12,1-5).                                                                                                           
 
(02) Moise a fost pregătit de Dumnezeu în pustie timp de patruzeci de ani pentru 
lucrarea pe care avea să o facă (vezi Exodul 3,1-10 și Fapte 7,30).  Isus S-a pregătit în 
pustie timp de patruzeci de zile prin post și rugăciune pentru lucrarea Sa publică 
mesianică (vezi Matei 4,1-2).                                                                                                                          
 
(03) Moise a practicat o meserie dificilă, aceea de îngrijire a oilor socrului său Ietro (vezi 
Exodul 3,1).  Isus a lucrat ca tâmplar împreună cu Iosif și, probabil, chiar singur, până la 
botezul pe care l-a primit la vârsta de 30 de ani, după care Și-a început lucrarea publică 
(vezi Matei 13,55 și Marcu 6,3).                                                                                                                                                     
 
(04) Așa cum am văzut, Moise a fost declarat cel mai blând om de pe fața pământului 
(vezi Numeri 12,3), iar Isus S-a recomandat ca fiind „blând și smerit cu inima” (Matei 
11,29; vezi și Filipeni 2,6-8).                                                                                                                                                               
 
(05) Moise i-a scos pe copiii lui Israel din robia Egiptului, ca instrument uman folosit de 
Dumnezeu în scopul acesta (vezi Exodul 3,10 și Mica 6,4).  Isus ne-a scos din robia 
păcatului (vezi Ioan 8,32.36).                                                                                                                                                 
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(06) Moise a mijlocit înaintea Domnului pentru iertarea poporului vinovat de idolatrie 
(vezi Exodul 32,31.32 și Deuteronom 9,18-20.25-29), ca simbol al unicului Mijlocitor 
dintre Dumnezeu și oameni, Omul Isus Hristos (vezi 1 Timotei 2,5).                                                                                     
 

(07) Fața lui Moise a strălucit după întâlnirea de multe zile cu Dumnezeu pe Muntele 
Sinai pentru primirea tablelor legii morale (vezi Exodul 34,29-35 și 2 Corinteni 3,7.13), 
așa cum a strălucit fața Mântuitorului pe Muntele Schimbării la Față (vezi Matei 17,2).    

(08) Moise a îndurat cruntă și continuă împotrivire din partea oamenilor, care au fost 
gata să-l ucidă cu pietre (vezi Exodul 17,4), cum au fost gata iudeii să facă și cu Isus (vezi 
Ioan 8,59 și 10,30-33).                                                                                              

(09) Moise i-a pregătit pe copiii lui Israel pentru intrarea în țara promisă, Canaanul 
pământesc (vezi Exodul 3,6-10 și 33,1.2), iar Domnul Isus Hristos i-a pregătit și îi 
pregătește pe cei credincioși pentru moștenirea Canaanului ceresc (vezi Ioan 14,1-3).                                                                                      

(10) Moise a murit (vezi Deuteronom 34,5.6), a fost înviat și luat la cer (vezi Iuda 9), 
experiențe prin care a trecut și Isus, așa cum ne relatează cei patru evangheliști și Petru 
în Fapte 2,31-33.        

 Voi încheia cu evocarea a cinci mari întâlniri între aceste două importante personaje 
biblice, Moise și Hristos:                                                                                                                                            
 
(01) La rugul aprins, care nu se mistuia (vezi Exodul 3,1-5).  Acolo, umilul păstor din 
Madian a făcut cunoștință cu Păstorul cel Bun (vezi Ioan 10,11), Marele Păstor al oilor 
(vezi Evrei 13,20), cu eternul „EU SUNT” (vezi Exodul 3,14 și Ioan 8,58).                                                                                                                         
 
(02) Pe Muntele Sinai; acolo, el a postit de două ori câte patruzeci de zile și patruzeci de 
nopți (vezi Exodul 24,18 și 34,28), unde Isus a vorbit cu el „gură către gură” (Numeri 
12,8) și „i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui 
Dumnezeu” (Exod 31,18).                                                                
 
(03) Pe Muntele Nebo, vârful Pisga, unde a murit și a fost înmormântat de Domnul, care 
era Hristos (vezi Deuteronom 34,1-6).                                                                                                                             
 
(04) La învierea sa: după un interval de timp necunoscut, Arhanghelul Mihail, care este 
Hristos, l-a înviat (vezi Iuda 9).  Așa cum Adam a văzut fața Fiului lui Dumnezeu după ce 
a primit suflarea de viață (vezi Geneza 2,7), tot astfel Moise a văzut mai întâi fața lui 
Hristos, atunci când Acesta    l-a înviat din morți pentru a trăi în veci, primul mort înviat 
pentru a avea o astfel de experiență.                                                                                                                          
 
(05) Pe Muntele Schimbării la Față, împreună cu Ilie, care niciodată nu văzuse moartea 
(vezi Matei 17,1-4).  Acum, naturile lor fizice erau inversate – Moise era în corp 
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nemuritor, în timp ce Isus era încă într-un corp muritor, în care a și murit pe cruce 
pentru păcătoși. 
 

 Apostolul Pavel a scris în Evrei 7,1-4 și mai departe, despre Melhisedec, „care a fost 
asemănat cu Fiul lui Dumnezeu” (versetul 3).  În versetul 4, scriitorul a zis: „Vedeți bine 
dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de 
război!”  Parafrazând aceste cuvinte, putem zice despre Moise: „Vedeți bine cât de mare 
a fost Moise, dacă s-au spus atât de multe lucruri minunate despre el și a fost asemănat 
cu Fiul lui Dumnezeu!”   
 

 Sau să ne referim la încheierea cărții Deuteronom.  Aceasta este a cincea carte a lui 
Moise, dar ultimul capitol nu putea fi scris de el, pentru că se ocupă de moartea lui.  
Probabil a fost scris de Iosua, de Eleazar, Fineas, sau alt om al lui Dumnezeu care a fost 
contemporan cu Moise și a trăit mai departe în urma lui.  Cartea se încheie așa: „În Israel 
nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față.  
Niciunul nu poate fi pus alături de el, în ce privește toate semnele și minunile pe care l-a 
trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui faraon, împotriva supușilor lui 
și împotriva întregii țări și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut 
Moise cu mână tare înaintea întregului Israel” (Deut 34,10-12).  
 

 „În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise.”  Niciunul dintre israeliți nu a fost 
vreodată ca el.  Și, totuși, S-a ridicat un Prooroc mai mare decât el: „Cu adevărat, acesta 
este Proorocul cel așteptat în lume” (Ioan 6,14).  „Nu „un prooroc”, ci „Proorocul”.  „Cel 
așteptat în lume”, cum nu se mai spune despre altul.  „Niciunul nu poate fi pus alături de 
el”, de Moise.  Și, totuși, Cineva este mai pe sus de el, despre care s-a spus: „Omul 
acesta face multe minuni” (11,47).  Isus a zis despre Sine: „. . . aici este Unul mai mare 
decât Iona” (Mat 12,41), „. . . aici este Unul mai mare decât Solomon” (versetul 42).  
Putem adăuga: mai mare decât Avraam, mai mare decât David, mai mare decât Daniel!  
Mai mare decât Moise!  Mai mare decât toți oamenii!   
 

 Toți aceștia și-au datorat existența și speranța de mântuire Unuia mai mare decât ei, 
decât noi toți.  La marea de sticlă amestecată cu foc, mântuiții nenumărați vor striga 
plini de bucurie: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de 
domnie, și a Mielului!”  (Apoc 7,10).  Acolo va fi intonată „cântarea lui Moise, robul lui 
Dumnezeu și cântarea Mielului” (Apoc 15,3).  Ecoul acelei cîntări se aude de acum și 
trebuie să vibreze mereu și în vecii vecilor în sufletele noastre ale tuturor!  Amin!                                                                                                                                                         

 
*  *  *  *                                                                                                     

 
Cântarea de deschidere, 577: „Aleluia, zi frumoasă!”                                                                                              
 
Cântarea de închidere, 273: „Mergem înainte!” 
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„PÂINEA CELOR MARI” 

 Mântuitorul i-a poruncit apostolului Ioan să scrie și să trimită mesajele Sale către șapte 
biserici din Asia (vezi Apocalipsa 1,11).  Fiecare mesaj se încheie cu o făgăduință 
sublimă, rostită pentru biruitorii din biserica respectivă, dar la fel de valabilă și 
folositoare pentru orice biruitor în lupta credinței.  La sfârșitul scrisorii către biserica a 
treia, Pergam, Isus a zis: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și-i voi 
da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni, 
decât acela care-l primește” (Apoc 2,17).  Două trofee oferite biruitorului: să mănânce 
din mana ascunsă și să posede o piatră albă cu numele său nou și secret. 
 

 Mana ascunsă.  Atât știm despre ea: că este mană și că este ascunsă.  Plus că din ea vor 
mânca biruitorii.  Este inutil să ne întrebăm acum ce este ea, pentru că însuși numele ei 
este man hu, expresie ebraică însemnând „ce este aceasta?”  În timpul pribegiei lor prin 
pustie către țara promisă, copiii lui Israel au avut într-o dimineață o surpriză și anume:    
„. . . dimineața s-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberii.  Când s-a luat roua 
aceasta, pe fața pustiei era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață 
albă pe pământ.  Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul: ‚Ce este 
aceasta?’, căci nu știau ce este.  Moise le-a zis: ‚Este pâinea pe care v-o dă Domnul ca 
hrană’” (Exod 16,13-15).  La subsolul paginii se dă pentru versetul 15 explicația: „Mana, 
numită așa pentru că israeliții, când au văzut-o întâia dată, au strigat: ‚man hu = ce este 
aceasta?’”  Iar versetul 31 ne spune: „Casa lui Israel a numit hrana aceasta ‚mană.’”  
 

 Surpriză și nu prea.  În ziua precedentă, Moise le adusese făgăduința Domnului: „Între 
cele două seri aveți să mâncați carne și dimineața vă veți sătura de pâine și veți ști că Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul vostru” (versetul 12).  „Vă veți sătura de pâine”, a zis Domnul 
înaintea acelei experiențe, iar Moise le-a dat această explicație când făgăduința s-a 
împlinit: „Este pâinea pe care v-o dă Domnul ca hrană” (versetul 15).  De la întrebarea 
israeliților, substanţa aceea hrănitoare a căpătat numele de mană.  Numele a rămas, sub 
formă de întrebare: „Ce este aceasta?”   – mâncăm „ce este aceasta?”.  E interesant, 
trebuia să rămână mereu un nume interogativ.  Ce este aceasta?  E ceva dincolo de 
experienţa noastră, de posibilităţile noastre de cunoaştere, dincolo de realizările 
noastre.  E un gest dumnezeiesc.  
 

 Moise a evocat experiența aceea, care, de fapt, continua, în lunga sa predică pe care o 
numim Deuteronom: „. . . te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici 
părinţii tăi n-o cunoscuseră” (Deut 8,3).  Ideea este reluată în versetul 16: „. . . care ți-a 
dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi.”    
 

 Propriu-zis, găsim în Biblie patru denumiri ale acelui aliment misterios, care sunt mai 
mult descriptive:                                                                                                                                                                        

(01) Exodul 16,4: „Domnul i-a zis lui Moise: ‚Iată că voi face să vă ploaie pâine din 
ceruri.’”                                                                                                                                                                                 
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(02) Psalmul 105,40: „ . . . i-a săturat cu pâine din cer.”                                                                                                            
(03) Psalmul 78,24: „A plouat peste ei mană de mâncare şi le-a dat grâu din cer.”                                              
(04) Psalmul 78,25: „Au mâncat cu toţii pâinea celor mari.”                                                                    

 Cine erau cei mari?  În traducerea engleză KJV, textul din Psalmul 78,25 este redat astfel: 
„Man did eat angels’ food”, adică „omul a mâncat hrana îngerilor”.  Versetul acesta este 
comentat astfel: „Hrana îngerilor.  Literal, ‚pâinea celor puternici.’  Cei puternici ai lui 
Dumnezeu sunt îngerii (Ps. 103,20).  Septuaginta zice ‚pâinea îngerilor’.  Nu trebuie să 
deducem din această afirmație că mana este dieta îngerilor.  Propoziția înseamnă, pur și 
simplu, ‚hrana asigurată . . . de îngeri’” (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 3, pagina 816).  La sfârșitul 
acestui citat se face o trimitere la Patriarhi și Profeți, pagina 297, unde se spune așa: 
„‚Omul a mâncat hrana îngerilor’ (Psalmul 78,24.25) – adică hrană asigurată pentru ei de 
către îngeri.”  Iată și un alt citat, care zice: „El le-a dat hrana îngerilor, mana din cer” 
(Counsels on Diet and Foods/Sfaturi pentru dietă și hrană, pagina 375).   
 

 Dumnezeu i-a scos pe copiii Săi din Egipt și i-a trecut prin deșert.  Putem fi siguri că avea 
un plan cu ei, totul avea să fie asigurat.  Nu era nevoie ca ei să se îngrijoreze sau să caute 
soluții.  Necum să protesteze.  Nu se poate spune că venirea manei a fost un rezultat al 
protestului lor, un drept smuls prin revoltă, dar a avut loc în urma acelui protest: „Între 
cele două seri aveți să mâncați carne și dimineața vă veți sătura de pâine și veți ști că Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul vostru” (Exod 16,12).  Da, protestaseră: „ Toată adunarea 
copiilor lui Israel a plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în 
a cincisprezecea zi a lunii a doua după ieșirea lor din țara Egiptului.  Și toată adunarea 
copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aaron.  Copiii lui Israel      
le-au zis: ‚Cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam 
lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de ne săturam?  Căci ne-ați adus în 
pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta’” (Exod 16,1-3).   
 

 Avem toate motivele să ne îndoim că în țara Egiptului ei se bucuraseră de așa 
nemaipomenită bunăstare, însă, când duhul răzvrătirii și al nemulțumirii pune stăpânire 
pe oameni, ei se exprimă și acționează în mod irațional.  Ziceau: „mâncam pâine de ne 
săturam”.  Ce le-a promis Dumnezeu?  Nu mai puțin decât atât: „dimineața vă veți 
sătura de pâine”.  Pentru pâinea din Egipt, cu care se făleau atât, israeliții trebuia să 
muncească; fiind sclavi acolo, nu le-o dădea nimeni degeaba.  Acum, Domnul le oferea 
pâine pe gratis; singura lor muncă era să o strângă și să o prepare.  Dar destulă, pe 
săturate.  Pentru tot poporul.  Pentru foarte multă vreme.   
 

 Încerc o scurtă analiză a ceea ce ni se spune în Pentateuc despre mană:                                                                   

- Fenomenul: un strat gros de rouă cădea dimineața în jurul taberii (Exod 16,13).                            

- Substanța utilă: după ce se evapora roua aceea, rămânea o substanță măruntă, ca 
niște grăunțe (versetul 14).                                                                                                                             
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- Protejarea manei: ea nu cădea direct pe nisip sau țărână, ci  în acel strat de rouă, 
poate ca ambalaj (vezi Exodul 16,13.14 și Numeri 11,9).                                                                                                               

- Dimensiunile manei: măruntă ca bobițele de gheață albă pe pământ (Exod 16,14).                  

- Aspectul manei: „. . . ea semăna cu bobul de coriandru; era albă” (versetul 31).  „Mana 
semăna cu grăuntele de coriandru și la vedere era ca bedeliumul” (Num 11,7).                                       

- Duritatea manei: era măcinată la râșniță sau pisată într-o piuă (vezi Numeri 11,8), deci 
nu era moale, ci destul de dură.                               

- Prepararea manei: „Poporul se risipea și o strângea, o măcina la râșniță sau o pisa    
într-o piuă, o fierbea în oală și făcea turte din ea” (versetul 8).                                                                        

- Gustul manei: „Mana avea gustul unei turte făcute cu untdelemn” (același verset).         
„. . . avea un gust de turtă cu miere” (Exod 16,31).                        

- Rația zilnică: „Domnul i-a zis lui Moise: ‚Iată că voi face să vă ploaie pâine din ceruri.  
Poporul va ieși afară și va strânge, cât îi trebuie pentru fiecare zi.’  . . .  Iată ce a poruncit 
Domnul: ‚Fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană și anume un omer de cap, 
după numărul sufletelor voastre; fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui’” (Num 
16,4.16).  Un omer de cap, adică de persoană, însemna cam 2,2 litri.  Destul de bine; 
când în România pâinea se vindea pe cartelă, în anii 1950, existau cartele A. B, C, D, 
după natura muncii deținătorului, dar atâta pâine câtă mană primeau israeliții nu i se 
asigura nimănui.                                                                                                                                                                      

- Rația excepție, în fiecare zi de vineri li se cerea să adune o cantitate dublă de mană: „În 
ziua a șasea, au strâns hrană îndoit și anume doi omeri de fiecare. . . .  ‚Veți strânge timp 
de șase zile, dar în ziua a șaptea, care este Sabatul, nu va fi. . . .  Vedeți că Domnul v-a 
dat Sabatul, de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile’” (Exod 16,22.26.29).        

 Mana era „pâine din ceruri”, „grâu din cer”, „pâinea celor mari” (sau hrana îngerilor), 
însă, odată căzută pe pământ, se comporta altfel decât în cer:                                                                                                    

- Se putea strica: „Moise le-a zis: ‚Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi 
dimineață.’  N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până 
dimineața, dar a făcut viermi și s-a împuțit” (Exod 16,19.20).                                                                           

- Se topea dacă rămânea neculeasă de pe câmp: „Astfel, în toate diminețile, fiecare 
strângea cât îi trebuia pentru hrană și, când venea căldura soarelui, se topea” (Exod 
16,21).  Nu se strica, se topea.  Cu toate acestea, se putea măcina sau pisa în piuă, 
proprietate foarte interesantă.                                                                                                                                                                

- Nu prevenea moartea, așa cum a zis Isus: „Părinții voștri au mâncat mană în pustie și 
au murit” (Ioan 6,49).  „Astfel este Pâinea care S-a pogorât din cer (Isus Însuși), nu ca 
mana, pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit.  Cine mănâncă Pâinea 
aceasta va trăi în veac” (versetul 58).                       
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 Mana avea și funcția de calendar: cădea în fiecare zi de lucru, adică în zilele 1-6, dar 
niciodată în Sabat.  Era suficient să vadă cineva că nu există mană pe câmp ca să știe că 
este Sabat, dacă, într-un mod ciudat, ar fi pierdut noțiunea de ordine a zilelor.  Despre 
legătura dintre mană și Sabat ni se spune: „Și Moise le-a zis: ‚Domnul a poruncit așa.  
Mâine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceți ce aveți de copt, fierbeți  
ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămâne.’  Au lăsat-o până a 
doua zi dimineața, cum poruncise Moise, și nu s-a împuțit și n-a făcut viermi” (Exod 
16,23.24).   
 

 Când unii s-au dovedit neascultători de instrucțiunea dată de Domnul prin Moise, 
Domnul S-a mâniat: „În ziua a șaptea, unii din popor au ieșit să strângă mană și n-au 
găsit.  Atunci, Domnul i-a zis lui Moise: ‚Până când aveți de gând să nu păziți poruncile și 
legile Mele?  Vedeți că Domnul v-a dat Sabatul; de aceea vă dă în ziua a șasea hrană 
pentru două zile.  Fiecare să rămână la locul lui și, în ziua a șaptea, nimeni să nu iasă din 
locul în care se găsește.’  Și poporul s-a odihnit în ziua a șaptea” (Exod 16,27-30).    
 

 Cel puțin patru minuni se produceau în legătură cu mana, ca să nu mai spunem că mana 
însăși era o minune, să primească pe gratis pâine din văzduh:                                                                           

(01) Limita geografică a fenomenului: mana a căzut în jurul taberei poporului Israel 
timp de  patruzeci de ani, indiferent unde se aflau ei.  Acolo unde era tabăra, acolo 
cădea și mana: nu cădea în altă parte.  Binecuvântarea îi urmărea pretutindeni și se 
manifesta numai unde se aflau ei.                                                                                                                                                             

(02) Cantitatea se comporta în mod misterios: „Israeliții au făcut așa și au strâns unii 
mai mult, alții mai puțin” (Exod 16,17).  Deși instrucțiunea era să adune fiecare un omer.  
„În urmă o măsurau cu omerul, și cine strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar 
cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc.  Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia 
pentru hrană” (versetele 18 și 19).  Mana se dilata și se contracta?  Prisosul era inutil, iar 
insuficiența nu era o pagubă.  Apostolul Pavel, bun cunoscător al Scripturilor vechi, a 
subliniat acest lucru: „. . . după cum este scris: ‚Cel ce strânsese mult n-avea nimic de 
prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă’” (2 Cor 8,15).  Era un avertisment divin 
împotriva lăcomiei.                                                                                                                                            

(03) Comportare diferită în zile diferite: se strica atunci când era lăsată de pe o zi pe 
alta (vezi Exodul 16,20), dar nu se strica dacă era lăsată de vineri pe sâmbătă (vezi 
versetul 24).                                                                                                                                                                        

(04) Căderea manei se producea după litera poruncii a patra: cădea în fiecare zi de 
lucru, dar niciodată în ziua de Sabat.  

 Referindu-se numai la ziua cea sfântă a Sabatului, sora White a constatat această triplă 
minune în legătură cu mana:     
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„În fiecare săptămână din timpul îndelungatei lor pribegii prin pustie, israeliții erau 
martori la o minune întreită, destinată a impresiona mințile lor cu privire la caracterul 
sacru al Sabatului: o cantitate dublă de mană cădea în ziua a șasea, deloc în a șaptea și 
porția necesară pentru Sabat era păstrată dulce și pură, când, ținută în orice alt timp, ea 
devenea nepotrivită pentru a fi folosită.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, 
pagina 296)   

 Cât timp le-a oferit Dumnezeu israeliților acest aliment ceresc?  Ni se dau informații 
precise: „Copiii lui Israel au mâncat mană patruzeci de ani, până la sosirea lor într-o țară 
locuită; au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele țării Canaanului” (Exod 16,35).  Și 
iată confirmarea, după ce israeliții au trecut Iordanul sub conducerea lui Iosua: „Copiii 
lui Israel au tăbărât la Ghilgal și au prăznuit Paștele în a patrusprezecea zi a lunii, spre 
seară, în câmpia Ierihonului.  A doua zi de Paște au mâncat din grâul țării, azimi și boabe 
prăjite; chiar în ziua aceea au mâncat.  Mana a încetat a doua zi de Paște, când au 
mâncat din grâul țării.  Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării 
Canaanului în anul acela” (Ios 5,10-12).   
 

 Oferirea manei nu avea drept scop satisfacerea unui capriciu, a unei pofte sau a unei 
curiozități, ci răspundea unei nevoi reale și zilnice.  Dumnezeu nu face nimic inutil.  A zis 
Mântuitorul: „Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu 
strâng nimic în grânare; și, totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește.  Oare nu sunteți voi 
cu mult mai de preț decât ele?”  (Mat 6,26).  De asemenea: „Să nu căutați ce veți mânca 
sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea.  Căci toate aceste lucruri neamurile lumii 
le caută.  Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele” (Luca 12,29.30).  Ce bine ar fi fost 
dacă israeliții nu ar fi murmurat deloc, dacă ar fi așteptat în liniște soluțiile Domnului!  El 
nu i-a scos din sclavia Egiptului ca să-i facă să piară în deșert, așa cum bănuiau și cârteau 
ei: „Căci ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea 
aceasta” (Exod 16,3).  Chiar așa?  Cât de absurdă și nebunească este vocea necredinței! 
 

 Există atâta grijă în zilele noastre pentru asigurarea unei alimentații sănătoase, suficient 
de hrănitoare, pentru ca nimic să nu-i lipsească organismului din substanțele nutritive 
necesare.  Și e bine așa.  Unele alimente sunt apreciate foarte mult și poate pe drept 
cuvânt, dar nu există niciun aliment complet, care să conțină absolut tot ce-i trebuie 
corpului omenesc.  De aceea este necesară o alimentație cât mai variată.  Fiți însă siguri 
că mana era o hrană completă.  Ea era oferită de Dumnezeu și era hrana îngerilor.  Vreți 
dovada?  Iată ce citim în Deuteronom 8,4: „Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți    
s-au umflat picioarele, în timpul acestor patruzeci de ani.”  Închipuiți-vă la ce marșuri 
dificile erau expuși israeliții, împreună cu copiii lor.  Și aveau puterea necesară pentru 
asemenea eforturi, iar picioarele nu li s-au umflat.   
 

 Erau sănătoși, mana îi hrănea foarte bine.  Iar Domnul le făgăduise: „Dacă vei asculta cu 
luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, 
dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna 
din bolile cu care i-am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul, care te vindecă” (Exod 



 
P

ag
e4

8
7

 

15,26).  Inspirația vine cu această precizare: „Chiar în asigurarea hranei lor, Dumnezeu a 
urmărit binele lor suprem.  Mana cu care i-a hrănit în pustie era de aşa natură încât să 
promoveze tărie fizică, mintală şi morală. . . .  În ciuda dificultăţilor vieţii de deşert, 
nimeni din seminţiile lor nu era debil” (Child Guidance/Îndrumarea copilului, pagina 
378).    
 

 Spiritul Profetic se referă astfel la grija divină pentru poporul Israel în timpul vieții în 
pustie: „În fiecare zi din călătoriile lor, ei fuseseră păstrați printr-o minune de îndurare 
divină.  Pe tot drumul pe care i-a condus Dumnezeu, ei găsiseră apă pentru înviorarea 
celor însetați, pâine din cer pentru a satisface foamea lor și pace și siguranță sub norul 
de umbră ziua și stâlpul de foc noaptea.  Îngeri îi serviseră când urcau înălțimile 
stâncoase sau când își croiau drum pe cărările gloduroase ale pustietății.  În ciuda 
greutăților pe care le înduraseră, nu exista niciun bolnav în toate rândurile lor.  
Picioarele nu li se umflaseră în cursul lungilor lor călătorii, nici nu li se învechiseră 
hainele.  Dumnezeu supusese înaintea lor fioroasele fiare de pradă și reptilele veninoase 
ale pădurii și ale deșertului.”  (Patriarachs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 429)  
 

 Am făcut un calcul foarte aproximativ în legătură cu cantitatea de mană care a căzut în 
jurul taberei lui Israel în cei patruzeci de ani de călătorii prin pustie.   Când Domnul a zis 
către Moise că le va da israeliților carne pentru o lună întreagă (vezi Numeri 11,19.20), 
Moise s-a arătat nedumerit; el a zis: „Șase sute de mii de oameni care merg pe jos 
alcătuiesc poporul în mijlocul căruia sunt eu și Tu zici: ‚Le voi da carne și vor mânca o 
lună întreagă’” (versetul 21).  Iată rezultatul unui recensământ: „Toți aceia dintre copiii 
lui Israel ieșiți la numărătoare, după casele părinților lor, de la vârsta de douăzeci de ani 
în sus, toți aceia din Israel care erau în stare să poarte armele, toți cei ieșiți la 
numărătoare au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci” (Num 1,45.46).  Este vorba 
deci numai de cei în stare să poarte armele; adăugați la ei femeile și copiii, și atunci 
puteau fi circa două milioane de suflete. 
 

 Ați văzut că fiecare consuma un omer de mană pe zi, adică 2,2 litri.  Ținând însă cont de 
faptul că micuții lor consumau mai puțin, și dacă zicem în loc de 2,2 litri un kilogram, 
atunci ei consumau două milioane de kilograme de mană pe zi.  Să admitem că numai 
un milion de kilograme consumau zilnic, ceea ce înseamnă 1.000 de tone. Într-un an ei 
consumau: 360 x 1.000 = 360.000 de tone.  În 40 de ani: 360.000 de tone x 40 = 
14.400.000 de tone.  Dacă ne gândim la un vagon de tren în care încap 10 tone, atunci 
vor fi 1.440.000 de vagoane; dacă un tren are 100 de vagoane, fiecare a 10 tone, ar fi 
1.000 de tone în tot trenul, atunci cantitatea de 14.400.000 de tone de mană ar fi 
necesitat 14.400 de astfel de trenuri a 100 de vagoane a 10 tone fiecare!!!  Fantastic!  
Atâta mană au mâncat israeliții timp de 40 de ani!  Și nu i-a costat nimic, și a fost o 
hrană completă, minunată, ușor de obținut!  Nu considerați aceste cifre exacte, este un 
calcul estimativ.        
 

 Au fost ei recunoscători?  Fiind un aliment miraculos, de origine cerească, un gest al 
iubirii divine, oamenii trebuia să fie încântaţi şi recunoscători.  Erau?  Poate la început, 
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dar nu tot timpul: au apreciat ei darul cerului?  Nu chiar!  Pofta păcătoasă îi orbea și îi 
ducea la afirmații ingrate: „Cine ne va da carne să mâncăm?  Ne aducem aminte de 
peștii pe care-i mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de 
praji, de ceapă și de usturoi.  Acum ni s-a uscat sufletul: nu mai este nimic!  Ochii noștri 
nu văd decât mana aceasta” (Num 11,4-6).  Doar mana aceasta!  Peștii nu ne costau 
nimic!  Cât îi costa mana?  
 

 Iată cum s-au comportat ei când nu erau departe de hotarele țării promise: „Au plecat 
de la Muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara 
Edomului.  Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și 
împotriva lui Moise: ‚Pentru ce ne-ați scos din Egipt, ca să murim în pustie?  Căci nu este 
nici pâine, nici apă, și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă’” (Num 21,4.5).   
Domnul le dăduse vreme îndelungată pâine din cer, pe săturate, și ei se plângeau acum 
că nu este pâine, iar mana o considerau o hrană proastă!  Dumnezeu le pusese în pustie 
timp de mulți ani cea mai îmbelșugată masă, le oferise cea mai mare hrănire gratuită din 
istoria lumii!  Dar era o „hrană proastă!”  
 

 Și, totuși, cât de bun și îndurător este Dumnezeu!  În ciuda tuturor răzvrătirilor lor, 
pentru care adesea a trebuit să-i trateze cu pedepse severe, chiar dacă nu cum ar fi 
meritat, Dumnezeu nu le-a reţinut niciodată mana: „Le-ai dat Duhul Tău cel bun, ca să-i 
facă înțelepți; n-ai îndepărtat mana Ta de la gura lor și le-ai dat apă să-și potolească 
setea.  Patruzeci de ani, ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic, 
hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat” (Neem 9,20.21).                                                              
 

 Hrănirea de către Dumnezeu a lui Israel cu mană nu avea doar scopul practic de a le 
satisface foamea, ci urmărea un scop multiplu.  Moise le-a zis așa: „Astfel, . . . te-a hrănit 
cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinții tăi n-o cunoscuseră, ca să te învețe    
. . .” (Deut 8,3).  Ce îi învăța mana?                                                                                        

(01) Dependența lor de Dumnezeu: „Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și 
te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinții tăi n-o cunoscuseră, ca 
să te învețe că nu omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura 
Domnului trăiește omul” (Deut 8,3).  Observați, era în mană și o lecție spirituală!                                                                                                                 

(02) Necesitatea credinței: „. . . și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea 
necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi” 
(Deut 8,16).                                                                                                                                                          

(03) Smerenia (ambele versete precedente).                                                                                                  

(04) Ascultarea: „Moise le-a zis: ‚Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi 
dimineață.’  N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii, care au lăsat ceva din ea până 
dimineața, dar a făcut viermi și s-a împuțit.  Moise s-a mâniat pe oamenii aceia” (Exod 
16,19.20).                                      
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(05) Recunoștința: „. . . ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe 
Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei,  . . . și care ți-a 
dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi” (Deut 8,14.16).   

 Dat fiind faptul că mana era un aliment miraculos, oferit cu atâta mărinimie de 
Dumnezeu, era normal să se păstreze o anumită cantitate din ea, o probă, un document 
istoric: „Moise a zis: ‚Iată ce a poruncit Domnul: ‚Să se păstreze un omer plin cu mană 
pentru urmașii voștri, ca să vadă și ei pâinea pe care v-am dat-o s-o mâncați în pustie, 
după ce v-am scos din țara Egiptului.’  Și Moise i-a zis lui Aaron: ‚Ia un vas, pune în el un 
omer plin cu mană și așază-l înaintea Domnului, ca să fie păstrat pentru urmașii voștri.’  
După porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus înaintea chivotului mărturiei, ca 
să fie păstrat” (Exod 16,32-34).  Vasul cu mană a fost pus înaintea chivotului mărturiei.  
În Evrei 9,4, autorul spune însă că „în chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui 
Aaron, care înfrunzise, și tablele legământului.”  A fost pus înaintea chivotului, dar mai 
apoi chiar în chivot.  Aflăm însă mai mult și anume că vasul cu mană a dispărut la un 
moment dat; Solomon a adus chivotul în templu și „în chivot nu erau decât cele două 
table, pe care le pusese acolo Moise, în Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii 
lui Israel, la ieșirea lor din Egipt” (2 Cron 5,10).   
 

 Prin urmare, nici toiagul lui Aaron, nici vasul cu mană nu mai erau în chivot la 
inaugurarea templului lui Solomon.  Cine le-a luat de acolo, când știm bine că nimeni nu 
se putea uita în chivot fără să fie pedepsit de Dumnezeu (vezi 1 Samuel 6,19, despre 
pățania unor locuitori din Bet-Șemeș)?  Avem o descoperire făcută de Domnul când i-a 
dat sorei White prima viziune: „În chivot era vasul de aur cu mană, toiagul lui Aaron, 
care înfrunzise, și tablele de piatră care se închideau ca o carte” (Early Writings/ 
Experiențe și viziuni, pagina 32).  Dacă vasul de aur cu mană a dispărut din chivotul 
pământesc și se afla acum, în secolul al 19-lea, în chivotul din cer, e posibil ca Dumnezeu 
să-l fi mutat acolo?  Nu văd altă explicație. 
 

 Observați însă și altceva, încă o minune în legătură cu mana.  Așa cum am văzut, dacă 
era lăsată de pe o zi pe alta, se strica, nu însă când era lăsată de vineri pentru sâmbătă.  
Dar mana din vasul de aur urma să dureze vreme îndelungată.  Secole.  Cum?  În toate 
acestea era la lucru puterea nelimitată a lui Dumnezeu: „Dumnezeul nostru este în cer, 
El face tot ce vrea” (Ps 115,3).   
 

 Mai este posibil ca Dumnezeu să-i hrănească pe copiii Săi cu mană?  Aduceți-vă aminte 
de minunile Sale din vechime, cum l-a hrănit pe Ilie lângă pârâul Cherit, în casa văduvei 
din Sarepta și în timpul fugii lui către Muntele lui Dumnezeu, Horeb (vezi 1 Împărați 
17,2-7; 17,8-16; 19,3-8).  Dar avem o mărturie precisă pe care o redau aici:                                                                                           

„Domnul mi-a arătat în mod repetat că este contrar Bibliei să facem vreo provizie pentru 
nevoile noastre temporare în timpul strâmtorării.  Am văzut că, dacă sfinții ar avea 
hrană strânsă la ei sau în câmp în timpul strâmtorării, când sabia, foametea și ciuma 
sunt în țară, aceasta ar fi luată de la ei de mâini violente și străinii le-ar recolta 
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câmpurile.  Atunci va fi pentru noi timpul de a ne încrede cu totul în Dumnezeu și El ne 
va susține.  Am văzut că pâinea și apa ne vor fi asigurate în timpul acela și că nu vom 
duce lipsă și nu vom suferi de foame; pentru că Dumnezeu este în stare să ne întindă o 
masă în pustie.  Dacă va fi necesar, El ar trimite corbi să ne hrănească, așa cum a făcut 
ca să-l hrănească pe Ilie, sau va ploua mană din cer, așa cum a făcut pentru israeliți.”  
(Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 56)    

 Contemporanii lui Isus îi atribuiau lui Moise căderea manei şi bagatelizau minunea 
înmulţirii pâinii, făcută de Isus: „‚Ce semn faci Tu deci’, I-au zis ei, ‚ca să-l vedem și să 
credem în Tine?  Ce lucrezi Tu?  Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este 
scris: ‚Le-a dat să mănânce pâine din cer.’  Isus le-a zis: ‚Adevărat, adevărat vă spun, că 
Moise nu v-a dat Pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata Pâine din cer, căci Pâinea 
lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața’” (Ioan 6,30-33).  Aici 
am ajuns: cât era ea mana de bună și necesară, mai bună decât orice pâine pe care o 
facem sau o cunoaștem noi, există o Pâine mai bună, care dă nu numai viață acum, ci și 
viață eternă.  Pâinea aceea este Isus și mana din vechime Îl simboliza pe El: „Căci trupul 
Meu este cu adevărat o hrană și sângele Meu este cu adevărat o băutură. . . .  Astfel este 
Pâinea care S-a pogorât din cer, nu ca mana, pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși 
au murit: cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi în veac” (Ioan 6,55.58).    
 

 Iată în încheiere unele perle ale Spiritului Profetic privitoare la acest subiect măreț:                                                             

- „Mana, căzând din cer pentru hrănirea lui Israel, era un tip al Aceluia care a venit de la 
Dumnezeu ca să dea viață lumii.  Isus a zis: ‚Eu sunt Pâinea vieții.  Părinții voștri au 
mâncat mană în pustie și au murit.  Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel. . . .  
Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea, pe care o voi da Eu, 
este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumi’ (Ioan 6,48-51).  Iar printre 
făgăduințele de binecuvântare a poporului lui Dumnezeu în viața viitoare este scris: 
‚Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă’ (Apoc 2,17).”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi și profeti, pagina 297)                                                                                                      

- „Atât mana cât şi pâinile punerii înainte arătau către Hristos, Pâinea vie, care este 
veşnic în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi” (Faith I Live By/Credința prin care trăiesc, 
pagina 197).    

- „Cuvântul harului Său este mană pentru sufletul care crede.  Făgăduinţele preţioase ale 
lui Dumnezeu sunt hrană pentru sufletul flămând” (Manuscript Release/Manuscris pus 
în circulație, numărul 7, pagina 30).  

 Dacă suntem biruitori, avem făgăduința și glorioasa perspectivă să fim primiți în cer și să 
mâncăm acolo din mana ascunsă.  Avem însă aici o mană care nu este ascunsă, și anume 
Cuvântul lui Dumnezeu, pus la dispoziția oricărui locuitor al pământului.  Și avem Pâinea 
care S-a coborât din cer, Mana vie prin care putem trăi acum și în veci.  Ce vrem mai 
mult?  Ce vrem mai bine?  Doamne, ce hrană!  Nu ni se satură sufletul niciodată de ea!  
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Nu vom zice despre ea decât că este o hrană foarte bună, excelentă, dătătoare de viață 
eternă.  Să-I mulțumim Tatălui nostru ceresc pentru atâta har!  Amin!  

*  *  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 237: „Frumos e s-ascult glasul Său” 

Cântarea de închidere, 249: „Poţi să te-ncrezi în Isus!”  
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„AȚI AUZIT VORBINDU-SE DESPRE RĂBDAREA LUI IOV” (I)                                                                                   

(Iacov 5,11) 

(01) Superlative  

 Noi toți știm ce înseamnă un superlativ: este o expresie care exprimă o calitate în gradul 
cel mai înalt.  Participă la compararea adjectivelor și a adverbelor și este de două feluri: 
(a) relativ – cel mai . . .; (b) absolut – foarte, extrem de . . . .  Iată zece superlative în 
Biblie:                                                                                                                                                       

(01) Omul cel mai longeviv (care a trăit cel mai mult), Metusala (vezi Geneza 5,27).                         

(02) Omul cel mai puternic, Samson (vezi Judecători 14,5.6 și 16,3). 

(03) Omul cel mai rapid, Asael: „Asael era iute de picioare, ca o căprioară de câmp” (2 

Samuel 2,18).   

(04) Omul cel mai înțelept, Solomon (vezi 1 Împărați 3,11.12).  

(05) Cel mai mare om născut din femeie, Ioan Botezătorul (vezi Luca 7,28).   

(06) Omul cel mai credincios, Avraam (vezi Romani 4,17-22 și Iacov 2,23). 

(07) Omul cel mai iertător, Iosif (vezi Geneza 50,19-21).   

(08) Omul cel mai blând „de pe fața pământului”, Moise (Numeri 12,3).  

(09) Omul cel mai răbdător, Iov  (vezi Iacov 5,11). 

 (10) Omul cel mai cu vază, tot Iov: „Și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii 

Răsăritului” (Iov 1,3).      

(02) Când a trăit Iov 

 Primii zece patriarhi de după potop au fost următorii (cu arătarea vârstei la moarte, vezi 
Geneza 11,10-32 și 25,7):                                                                                                                         

(01) Sem = 600                                                                                                                                                                

(02) Arpacșad = 438 

(03) Șelah = 433 

(04) Eber = 464 

(05) Peleg = 239 



 
P

ag
e4

9
3

 

(06) Reu = 239 

(07) Serug = 230 

(08) Nahor = 148  

(09) Terah = 205   

(10) Avraam = 175 

 Unde îl putem plasa pe Iov?  Ni se spune în capitolul 42,16 că „Iov a mai trăit după aceea 
o sută patruzeci de ani și i-a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam.”  
Deci, 140 de ani după pierderea primilor 10 copii (1,2: „I s-au născut șapte fii și trei 
fete.”).  Câți ani să fi avut atunci când aceștia au murit?  Cel puțin 100, dar poate 200, 
pentru că fiii săi erau căsătoriți.  În capitolul 1,18, se spune că aveau un ospăț „în casa 
fratelui lor întâi născut”.  Deci avea casa lui.  La fel și ceilalți (vezi versetul 4).  Dacă Iov 
avea 200 de ani când s-a produs catastrofa, atunci a trăit 340 de ani în total.  Unde îl 
putem plasa printre primii zece patriarhi de după potop?  Cam după al patrulea, care a 
fost Eber și a trăit 464 de ani.  Oricum ar fi, Iov a trăit înainte de Avraam, care a murit la 
vârsta de 175 de ani.   

(03) Autorul cărții Iov 

 Iov este un nume ebraic și înseamnă „unde este tatăl meu?”  Zicem „Cartea lui Iov”, dar 
nu este cartea lui Iov, ci despre Iov; de fapt, ea este „Cartea lui Moise”, autorul ei.  
 
Iată cum se comentează: „Rămâne mult în sprijinul tradiției care atribuie cartea lui 
Moise.  Moise a petrecut 40 de ani în Madian, care i-ar oferi suficientă experiență 
pentru puternica aromă arabă care este evidentă de-a lungul cărții.  Experiența 
egipteană a lui Moise explică, de asemenea, aluziile la viața și practica egipteană care 
apar în carte.  Prezentarea lui Dumnezeu drept creator și susținător se potrivește bine 
cu narațiunea creațiunii păstrată în altă carte scrisă de Moise.”  (Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 3, pagina 493)    
 

 Spiritul Profetic confirmă faptul că Moise a scris cartea Iov: „Cele mai vechi și cele mai 
sublime rostiri poetice cunoscute de om se găsesc în Scripturi.  Înainte ca cei mai vechi 
dintre poeții lumii să fi cântat, păstorul din Madian a înregistrat acele cuvinte ale lui 
Dumnezeu către Iov, neegalate în măreția lor, neajunse de cele mai sublime producții 
ale geniului uman: ‚Unde erai tu când am întemeiat pământul?  . . .  Cine a închis marea 
cu porți, când s-a aruncat din pântecele mamei ei?  Când i-am făcut haina din nori și 
scutece din întuneric, când i-am pus hotar și când i-am pus zăvoare și porți, când am zis: 
‚Până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să ți se oprească mândria valurilor tale’?  
(Iov 38,4.8-11).”  (Education/Educație, pagina 159)   
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 Deci, Iov este prima carte scrisă de Moise și prima carte biblică scrisă, așa cum ne arată 
și următoarea sursă: „Probabil că Iov este cea mai veche carte din Biblie.  Forma literară 
a lui Iov este asemănătoare cu documente care ajung înapoi în prima parte a mileniului 
al doilea înainte de Hristos.  În secția de dialog a cărții, se pot găsi unele dintre cele mai 
dificile și mai arhaice forme ebraice din Biblie.  Chiar numele Iov este cunoscut a fi un 
nume străvechi.  Datorită lipsei unei mențiuni despre legăminte sau lege, Iov a trăit 
probabil în vremea patriarhilor, cândva între 2100 și 1700 înainte de Hristos.”  (O 
anumită sursă de pe internet)    

(04) Copiii lui Iov 

 În capitolul 1,2, se spune că „i s-au născut șapte fii și trei fete”; în capitolul 42,13, citim 
că „a avut șapte fii și trei fete”.  În versetul 14 sunt arătate numele fetelor, în timp ce fiii 
rămân anonimi: Iemima, Cheția, Cheren-Hapuc.  Aici întâlnim o mare enigmă.  Știm că 
primii zece copii, tot șapte fii și trei fete, au murit în casa doborâtă de furtună.  După 
lunile de suferință, în anii următori, Iov a avut din nou șapte fii și trei fete.  Erau aceiași 
înviați, exact același număr, zece, aceeași distribuție între fii și fiice?  Dacă au fost alții, 
atunci ori Iov a trăit mai mult decât am estimat, pentru ca soția lui să nască de zece ori, 
ori a avut o altă soție, mult mai tânără.  Vom afla în cer, dacă lucrul acesta va mai 
prezenta vreo importanță. 

(05) Rude, prieteni 

 În capitolul 42,11, citim că „frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov” l-au vizitat și au 
mâncat cu el; unde au fost până atunci?  S-ar putea zice despre ei: „Oare degeaba au 
venit?”  Unele texte redau cuvintele lui Iov, când zice despre persoane apropiate că îl 
ocoleau când a fost bolnav.  „A depărtat pe frații mei de la mine și prietenii mei s-au 
înstrăinat de mine.  Rudele mele m-au părăsit și cei mai de aproape ai mei m-au uitat.  
Casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin, în ochii lor sunt un necunoscut.  
Chem pe robul meu și nu răspunde, îl rog cu gura mea și degeaba.  Suflarea mea a ajuns 
nesuferită nevestei mele și duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele.  Până și 
copiii mă disprețuiesc: dacă mă scol, ei mă ocărăsc.  Aceia în care mă încredeam mă 
urăsc, aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea” (19,13-19).   

(06) Ce boală a avut Iov? 

 Se zice elefantiasis sau lepră neagră, deși sunt păreri diferite și cineva zicea că niciun 
medic nu stabilește un diagnostic prin telefon, aluzie la timpul lung care a trecut de 
atunci și informația sărăcăcioasă de care dispunem.  Totuși, iată cum este descrisă boala 
sa în următoarele 4 texte:                                                                                                                                                                                                                     

- Capitolul 2,7.8: „Și Satana a plecat dinaintea Domnului.  Apoi l-a lovit pe Iov cu o bubă 
rea, din talpa piciorului până în creștetul capului.  Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a 
șezut pe cenușă.”  Deci, erupții de inflamație, însoțite de mâncărime.                                                                                                         
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- Capitolul 7,5: „Trupul mi se acoperă cu viermi și cu o coajă pământoasă, pielea-mi 
crapă și se desface.”  Ceea ce înseamnă viermi în ulcere.                                                                           

- Capitolul 30,17: „Noaptea mă pătrunde și-mi smulge oasele, durerea care mă roade nu 
încetează.”  Adică o eroziune a oaselor.                                                                                                     

- Capitolul 7,14: „. . . atunci mă înspăimânți prin visuri, mă îngrozești prin vedenii.”  Deci, 
coșmaruri îngrozitoare.   

 Cât timp a durat suferința pe care a adus-o asupra lui Iov Satana și pe care a vindecat-o 
Dumnezeu?  Nu știm precis, dar probabil câteva luni: „Cum suspină robul după umbră, 
cum își așteaptă muncitorul plata, așa am eu parte de luni de durere și partea mea sunt 
nopți de suferință” (7,2.3).  „Oh!  Cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când 
mă păzea Dumnezeu!”  (29,2)     

(07) Cuvinte tăioase rostite de ambele părți 

- Bildad: „Pentru ce ne socoți atât de dobitoci?  Pentru ce ne privești ca pe niște vite?”  
(18,3)                                                                                                                                                        

- Țofar: „Să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul că are 
dreptate?  Îi vor face vorbele tale deșarte pe oameni să tacă?  Și-ți vei bate joc de alții, 
fără să te facă cineva de rușine?”  (11,2.3)                                                                                                                                                        

- Elifaz: „Se cade să dea înțeleptul ca răspuns înțelepciune deșartă?  Sau să-și umfle 
pieptul cu vânt de răsărit?  Să se apere prin cuvinte care n-ajută la nimic și prin cuvântări 
care nu slujesc la nimic?  Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu, nimicești orice simțire 
de evlavie față de Dumnezeu.  Nelegiuirea ta îți cârmuiește gura și împrumuți vorbirea 
oamenilor vicleni.  Nu eu, ci gura ta te osândește, buzele tale mărturisesc împotriva ta” 
(15,2-6).                                                                                                                                                                                 

- Tot Elifaz: „Nu-i mare răutatea ta?  Și fărădelegile tale fără număr?  Luai fără pricină 
zăloage de la frații tăi, lăsai fără haine pe cei goi.  Nu dădeai apă omului însetat, nu voiai 
să dai pâine omului flămând.  Țara era a ta, fiindcă erai mai tare, te așezai în ea, fiindcă 
erai cu vază.  Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale și brațele orfanilor le frângeai” 
(22,5-9).                                                                                                                                                                

- Iov: „Astfel de lucruri am auzit eu des; voi toți sunteți niște mângâietori supărăcioși.  
Când se vor sfârși aceste vorbe în vânt?  Și pentru ce atâta supărare în răspunsurile 
tale?”  (16,2.3).  „Sunt înconjurat de batjocoritori și ochiul meu trebuie să privească spre 
ocările lor” (17,2).  „S-ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sunteți voi și că, 
odată cu voi, va muri și înțelepciunea!  Am și eu minte ca voi, nu sunt mai pe jos decât 
voi.  Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi?”  (12,2.3).  „Căci voi sunteți niște 
făuritori de minciuni, sunteți cu toții niște doctori de nimic.  O, de ați fi tăcut, ce 
înțelepciune ați fi arătat!”  (13,4.5)    
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 Chiar așa s-a purtat Iov, cum a zis Elifaz?  Iov a declarat altfel: „Căci scăpam pe săracul 
care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin.  Binecuvântarea nenorocitului venea 
peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei.  Mă îmbrăcam cu dreptatea și-i slujeam 
de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta și turban.  Orbului îi eram ochi și 
șchiopului picior.  Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui nenorocit.  
Rupeam falca celui nedrept și-i smulgeam prada din dinți” (29,12-17). 
 

 Cine a spus adevărul: Bildad, Țofar, Elifaz, pe de o parte, sau Iov, pe de altă parte?  În 
capitolul 42, Dumnezeu i-a mustrat pe acești vizitatori și i-a dreptate lui Iov.  Ei au scăpat 
de pedeapsă numai după ce s-a rugat Iov pentru ei și ei au adus jertfe, așa cum le-a 
cerut Dumnezeu (vezi versetele 7 și 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(08) Cuvinte inacceptabile 

 Iov a rostit totuși unele cuvinte care ne surprind, dar de fiecare dată s-a redresat, și 
niciodată nu L-a blestemat pe Dumnezeu, nici forțat de suferințe, nici îndemnat de soția 
sa; aici, Satana a pierdut.  Iată astfel de cuvinte:                                                                                                                                     

- „Dacă am păcătuit, ce pot să-Ți fac, Păzitorul oamenilor?  Pentru ce m-ai pus țintă 
săgeților Tale, de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi?”  (7,20)                                                                                                                                     

- „Căci săgețile Celui Atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge otrava și groaza 
Domnului bagă fiori în mine!  . . .  O, de mi s-ar asculta dorința și de mi-ar împlini 
Dumnezeu nădejdea!  De ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-Și mâna și să mă 
prăpădească!”  (6,4.8.9)                                                                                                                                     

- „El, care mă izbește ca într-o furtună, care îmi înmulțește fără pricină rănile, care nu 
mă lasă să răsuflu, mă satură de amărăciune” (9,17.18).                                                                                    

- „Eu zic lui Dumnezeu: ‚Nu mă osândi!  Arată-mi pentru ce Te cerți cu mine!  Îți place să 
chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor Tale, în timp ce faci să-Ți strălucească 
bunăvoința peste sfatul celor răi?  Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om?  
Zilele Tale sunt ca zilele omului și anii Tăi ca anii lui, ca să cercetezi fărădelegea mea și să 
cauți păcatul meu, când știi bine că nu sunt vinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din 
mâna Ta?’”  (10,2-7)                                                                                                              

- „Iată, totuși, ce ascundeai în inima Ta, iată, știu acum ce aveai de gând: că, dacă 
păcătuiesc, să mă pândești și să nu-mi ierți fărădelegea” (10,13.14).                                         

- „Pentru ce Îți ascunzi fața și mă iei drept vrăjmaș?  Vrei să lovești o frunză suflată de 
vânt?  Vrei să urmărești un pai uscat?  Pentru ce să mă lovești cu suferințe amare și să 
mă pedepsești pentru greșeli din tinerețe?  Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci,      
să-mi pândești toate mișcările, să pui hotar pașilor mei, când trupul meu cade în 
putrezire ca o haină mâncată de molii?”  (13,24-28)                                                                                  
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- „Atunci să știți că Dumnezeu mă urmărește și mă învelește cu lațul Lui. . . .  M-a 
despoiat de slava mea, mi-a luat cununa de pe cap, m-a zdrobit din toate părțile și pier, 
mi-a smuls nădejdea ca pe un copac.  S-a aprins de mânie împotriva mea, S-a purtat cu 
mine ca și cu un vrăjmaș” (19,6.9-11).         

(09) A negat Iov posibilitatea învierii? 

 Iată afirmații făcute de Iov cu privire la moarte: „Dacă omul odată mort ar putea să mai 
învieze, aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele, până mi se va schimba 
starea în care mă găsesc.  Atunci m-ai chema și Ți-aș răspunde și Ți-ar fi dor de făptura 
mâinilor Tale” (capitolul 14,14.15).  În versetele 7-12, el a zis: „Un copac și tot are 
nădejde, căci, când este tăiat, odrăslește din nou și iar dă lăstari.  Când i-a îmbătrânit 
rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înverzește iarăși de mirosul apei și 
dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou.  Dar omul când moare rămâne întins; omul, când 
își dă sufletul, unde mai este?  Cum pier apele din lacuri și cum seacă și se usucă râurile, 
așa se culcă și omul și nu se mai scoală; cât vor fi cerurile, nu se mai deșteaptă și nu se 
mai scoală din somnul lui.”   
 

 A vrut oare Iov să spună că, odată ajuns în mormânt, omul rămâne acolo pentru 
totdeauna, așa cum pretind ateii?  Nu așa.  Ideea lui s-ar putea înțelege prin legea 
inerției, definită astfel: „Proprietate a corpurilor de a-și păstra starea de repaus sau de 
mișcare în care se află, atât timp cât nu sunt supuse acțiunii unei forțe exterioare” 
(Dicționarul explicativ al limbii române, București, 1975, pagina 426).  Câtă vreme nu 
intervine o forță exterioară, obiectul aflat în stare de repaus rămâne acolo nemișcat.   
 

 Pasajele citate vor să spună că omul odată mort nu mai este în stare să se ridice, să se 
trezească, să-și reia cursul vieții.  Dar nimeni nu poate face acest lucru pentru el?  
Nimeni nu-l poate trezi?  Nimeni nu-i poate restabili viața?  Dar dacă intervine o putere 
exterioară capabilă să-i schimbe situația?  Iată ce a zis Iov mai târziu: „Dar știu că 
Răscumpărătorul meu este viu și că Se va ridica la urmă pe pământ.  Chiar dacă mi se va 
nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, Îl voi vedea totuși pe Dumnezeu.  Îl voi 
vedea și-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea și nu ai altuia.  Sufletul meu tânjește 
de dorul acesta înlăuntrul meu” (Iov 19,25-27).  Aceasta este învierea din morți, când o 
forță exterioară mormântului și mortului, adică puterea făcătoare de minuni a 
Mântuitorului, îl va trezi din nou la viață.       

(10) Ce a cerut Satana? 

 Ne-am obișnuit să spunem că Satana I-a cerut voie lui Dumnezeu să-l atace pe Iov.  Dacă 
citim mai bine primele două capitole din Iov, vom vedea că nu este așa.  Diavolul nu I-a 
cerut lui Dumnezeu voie să se atingă de Iov, ci I-a spus lui Dumnezeu s-o facă El: „Dar ia 
întinde-Ți mâna și atinge-Te de tot ce are și sunt încredințat că Te va blestema în față” 
(1,11).  „Dar ia întinde-Ți mâna și atinge-Te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat 
că Te va blestema în față” (2,5). 
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 Pentru că nu putea întreprinde nimic împotriva omului temător de Dumnezeu, Satana a 
încercat să-L determine pe Domnul să facă lucrul acesta.  În două rânduri.  De ce?  Mai 
întâi, pentru că nu avea voie să-l vatăme pe Iov, câtă vreme acesta era sub ocrotirea lui 
Dumnezeu.  Diavolul nu poate face orice vrea, ci numai ce îi permite Dumnezeu.  Apoi, 
pentru că este metoda lui vicleană de a se spăla pe mâini oricând face ceva rău, lucrând 
prin alții sau provocându-l pe individ să se păgubească singur.  „Întinde-Ți mâna”, 
„atinge-Te de tot ce are”, „atinge-Te de el”.  Și când i se îngăduie să-și facă jocul, el tot 
pe om îl acuză sau chiar pe Dumnezeu și, în mod ciudat, oamenii Îi găsesc vină lui 
Dumnezeu, spre satisfacția vrăjmașului.  Va veni însă vremea când toate lucrurile vor fi 
date pe față și răufăcătorul nevăzut va fi demascat.  A fost demascat parțial la cruce, va 
fi demascat pe deplin la judecata de apoi. 
 

 De fapt, se poate vorbi despre trei aruncări ale lui Satana:                                                                      
 
(01) din cer ca rezidență, atunci când a fost aruncat de acolo împreună cu îngerii lui 
(vezi Luca 10,18 și Apocalipsa 12,8.9; „și locul lor nu li s-a mai găsit în cer”, versetul 8);                                                                                                                               
 
(02) din cer ca acces, în urma uciderii Fiului lui Dumnezeu în primăvara anului 31 al erei 
creștine;                                                                                                                                                                     
 
(03) din univers ca existență, atunci când va fi nimicit împreună cu îngerii lui și cu 
oamenii neconvertiți (vezi Ezechiel 28,18.19; 2 Petru 2,4; Apocalipsa 20,7-10).  
 

 La a doua aruncare S-a referit Hristos, când a zis, cu puține zile înainte de răstignirea Sa: 
„Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat 
afară” (Ioan 12,31).  Și Spiritul Profetic ne explică:  
 
„Dacă un păcat ar fi putut fi găsit în Hristos, dacă într-un singur punct i-ar fi cedat lui 
Satana ca să scape de teribila tortură, vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului ar fi triumfat.  
Hristos Și-a plecat capul și a murit, dar a ținut cu tărie la credința și la supunerea Sa față 
de Dumnezeu.  ‚Și am auzit în cer un glas tare, care zicea: ‚Acum a venit mântuirea, 
puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâșul 
fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos’ 
(Apoc 12,10).  Satana a văzut că masca lui a fost îndepărtată.  Administrația lui a fost 
dezvăluită în fața îngerilor necăzuți și înaintea universului ceresc.  Se dăduse pe față ca 
ucigaș.  Prin vărsarea sângelui Fiului lui Dumnezeu, el se dezrădăcinase din simpatia 
ființelor cerești.  De acum, lucrarea lui era restrânsă.  Orice atitudine ar fi luat, el nu mai 
putea să-i aștepte pe îngerii care veneau din curțile cerești și înaintea lor să-i acuze pe 
frații lui Hristos că sunt îmbrăcați cu veșminte întunecate și mânjite de păcat.  Ultima 
verigă de simpatie dintre Satana și lumea cerească a fost sfărâmată.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 761)        
  

 Iov a trăit cu mult înainte de cruce.  Pe vremea aceea, lucrarea vrăjmașului era încă 
neclară pentru ființele cerești.  De aceea i se permitea să se înfățișeze înaintea Domnului 
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la marile întâlniri universale.  Și de fiecare dată avea ceva de acuzat.  Dumnezeu a avut 
îndelungă răbdare, pentru ca natura răului să fie pe deplin înțeleasă, iar Satana profita 
de lucrul acesta.  Orice deghizare a lui a fost însă sfărâmată prin jertfa Domnului Hristos, 
când s-a văzut clar că rebelul era în spatele monstruoasei crime comise pe Golgota. 
 

 Slavă Domnului că avem un mare Salvator care S-a jertfit pentru noi!  Noi avem acum de 
a face cu un vrăjmaș demascat, înfrânt și pe cale de a pieri în curând.  Așa a zis apostolul 
Pavel: „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre” (Rom 
16,20).  Să credem aceste cuvinte și să ne bazăm încontinuu pe ele, amintindu-ne cu 
claritate și mângâiere de cuvintele scrise de reformatorul Martin Luther: „Tăria noastră 
nu-i de-ajuns / și-am fi răpuși pe dată, / Dar pentru noi, Hristos Isus, El duce lupta 
toată!”   În curând biruința va fi deplină!  A Domnului nostru și a noastră împreună cu El!  
Amin! 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 359: „O, Tată din ceruri!” 

Cântarea de închidere, 268: „Cetate tare-i Dumnezeu” 
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 „AȚI AUZIT VORBINDU-SE DESPRE RĂBDAREA LUI IOV” (II)  

(01) Păcatul și pedeapsa lui 

 Vă aduceți aminte ce L-au întrebat ucenicii pe Domnul Isus despre orbul din naștere?  
„Învățătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?”  (Ioan 
9,2).  În timpuri străvechi, ba chiar în timpul apostolilor și chiar în zilele noastre, oamenii 
au gândit și gândesc așa.  Dar ne așezăm în timpul lui Iov.  Raționamentul vizitatorilor lui 
a fost acesta: ai făcut tu ceva, nu veneau nenorocirile acestea peste tine așa, fără cauză, 
din senin: „Crește papura fără baltă?  Crește trestia fără umezeală?  Fiind încă verde și 
fără să se taie, ea se usucă mai repede decât toate ierburile.  Așa se întâmplă tuturor 
celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri” (Bildad, în capitolul 8,11-
13).   
 

 Prin urmare, Iov a fost un păcătos, un nelegiuit.  Tot ce a pățit a fost meritat, el și-a 
făcut-o.  Nu eu zic așa, așa era mentalitatea.  În toată apărarea lui, după fiecare vorbitor, 
Iov își exprima nedumerirea, pentru că a trăit la fel când au venit nenorocirile, cum a 
trăit și când îi mergea bine.  El nu știa de vreo faptă concretă, care să fi fost cauza 
suferințelor sale.  Se pune adesea întrebarea: dacă Dumnezeu este iubire, de ce suferă 
oamenii?  De ce se întâmplă atât de multe lucruri rele pe pământ? 
 

 Care sunt răspunsurile?  Unul este că, într-adevăr, în multe cazuri, oamenii și-o fac cu 
mâna lor.  Să mă mir că un fumător de 50 de țigări pe zi tușește?  Așa i-a fost scris?  Dar 
nu toate relele care-i lovesc pe oameni sunt din vina lor, de exemplu, o pățesc copilași 
nevinovați.  Și pe cei credincioși îi atacă holera, tornadele, inundațiile, incendiile.  Dacă 
celor buni le-ar merge numai bine, ar fi o catastrofă pentru biserică; în ea ar năvăli toți 
nelegiuiții interesați să le meargă și lor bine.  De aceea, Dumnezeu dă ploaie și lumină 
solară atât pentru cei credincioși cât și pentru cei necredincioși.  Totuși, Satana trage 
concluzii răutăcioase și din aceasta: vezi că nu are importanță dacă asculți de Dumnezeu 
sau nu? 
 

 De fapt, el este autorul răului.  El produce catastrofe și apoi zice: „Iată ce face 
Dumnezeu!”  Și lumea se supără pe Dumnezeu, iar diavolul scapă nevătămat.  Când un 
fenomen al naturii i-a produs unui cetățean pagube, acesta, vorbind cu un pastor 
adventist, l-a întrebat: „Ei, unde a fost Dumnezeu?”  Iar acesta l-a întrebat scurt: „Ce loc 
a ocupat Dumnezeu în viața dumitale?”  Eu aș avea o contraîntrebare ca răspuns la 
întrebările, „unde a fost Dumnezeu?”, „dacă El este iubire, de ce se întâmplă astfel de 
lucruri?”  Întrebarea mea răspuns ar fi: „Cum vă explicați faptul că oameni credincioși 
trec prin suferințe inimaginabile și, totuși, sunt liniștiți și-I mulțumesc lui Dumnezeu?”   
 

 Am un exemplu binecunoscut.  Un băiat tratat cu antibiotice puternice pentru nu știu ce 
suferință, a rămas surd și surd a fost toată viața lui, spre marea amărăciune a părinților 
lui.  În ultima parte a vieții, timp de ani și ani, a fost paralizat, iar acum câțiva ani a murit.  
Într-un devoțional din România a fost inclusă cândva o pagină scrisă sau dictată de el, în 
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care Îi mulțumea lui Dumnezeu pentru starea sa, explicând că ar fi fost foarte posibil ca 
fără aceste suferințe el să nu fi fost în biserică și să se fi pierdut.  Ce părere aveți?   
 

 Da, unii oameni și-o fac cu mâna lor, dar nu întotdeauna.  Alt răspuns al nostru este 
marea luptă dintre bine și rău.  Dumnezeu le-a dat oamenilor libertatea de a alege între 
bine și rău și ei au ales răul.  Consecințele nu pot lipsi.  Chiar când oamenii se întorc la 
Dumnezeu, ei tot pot suferi, pentru că acest război continuă.  În timp de război, multe 
bunuri lipsesc; sunt bombardamente, care distrug oameni și case, produc refugiați și 
suferințe interminabile.  Nu mai găsești de toate!  Alimentele se raționalizează. 
Așteptați!  Războiul se va termina.  În psalmul 73, Asaf spune că era să cadă de la 
credință când a văzut cât de bine le merge celor răi.  Era să i se îndoaie piciorul, dar care 
a fost salvarea?  „M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost 
truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la 
urmă a celor răi” (versetele 16 și 17). 
 

 Pavel a zis așa: „Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că 
necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce 
nădejdea” (Rom 5,3.4).  E ca și când Dumnezeu ar zice: „Ascultă, fiul meu, fiica mea: de 
ce te superi pe Mine pentru că permit astfel de situații?  De ce te superi că nu intervin?  
Chiar nu vrei să mă ajuți?  Eu vreau să demonstrez ceva.  Vreau să fie clar în fața 
universului întreg cât de răutăcios este balaurul cel mare și voi trebuie să aveți răbdare, 
să așteptați, pentru că se va termina cu bine.” 
 

 Când trec prin greutăți și suferințe, ateii nu se ceartă cu Dumnezeu și nu-L învinuiesc.  
De ce?  Pentru că ei nu cred că El există.  Bine!  Iar credincioșii, care cred că El există, în 
împrejurări asemănătoare, se ceartă cu El!  De ce nu se poartă ei (doar în această 
privință!) măcar așa ca ateii?   
 

 Pentru prietenii lui Iov, toți patru, pentru Iov însuși și pentru toți cei ce au avut de a face 
cu el, enigma nu s-a dezlegat: ei nu știau ce se petrece în lumea nevăzută, despre 
provocările lui Satana și permisiunile lui Dumnezeu.  Nimeni nu știa că Satana a fost 
autorul tuturor acelor necazuri.  Iată ce a zis Iov însuși: „Domnul a dat și Domnul a luat, 
binecuvântat fie numele Domnului” (1,21).  „Vorbești ca o femeie nebună.  Ce, primim 
de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul?”  (2,10).  Elifaz: „Pentru evlavia ta te 
pedepsește El oare și intră la judecată cu tine?  Nu-i mare răutatea ta?  Și fărădelegile 
tale fără număr?”  (22,4.5).  Alții, după trecerea necazurilor: „Frații, surorile și vechii 
prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă.  L-au plâns și l-au 
mângâiat pentru toate nenorocirile, pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a 
dat un chesita și un inel de aur” (42,11).  Domnul a trimis nenorocirile!!!       

(02) Criticat de toți 

 Cei ce l-au vizitat pe Iov aveau idei fixe și au venit să le exprime.  Nu intenționau că-l 
rănească, pentru că, așa cum spune raportul biblic, ei „au aflat de toate nenorocirile 
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care-l loviseră.  S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l 
mângâie” (Iov 2,11).  Pentru ce au venit?  Ca să-i plângă de milă și să-l mângâie.  Au fost 
adânc șocați de ce au văzut: „Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut.  Și au 
ridicat glasul și au plâns.  Și-au sfâșiat mantalele și au aruncat cu țărână în văzduh 
deasupra capetelor lor” (versetul 12).  Durere profundă, împreună-simțire.  Reacția lor 
în continuare este descrisă astfel: „Și au șezut pe pământ lângă el șapte zile și șapte 
nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea” (versetul 13). 
 

 Ca să fim drepți și obiectivi, trebuie să spunem că Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și 
Țofar din Naama nu au fost nepăsători față de suferința lui Iov.  Ei și-au părăsit 
locuințele și l-au vizitat.  Ce poate fi mai de apreciat decât vizitarea unui bolnav, și 
anume vizită în grup?  A unor prieteni.  Scopul a fost de a-l mângâia.  Au și plâns 
împreună cu el și și-au manifestat împreuna-simțire în limbajul vremii.  Nici nu s-au 
grăbit să vorbească, ci au tăcut șapte zile și șapte nopți.  Timp destul de îndelungat.  Nu 
știu care dintre noi a făcut vreodată așa ceva.  Ce au auzit ei în timpul tăcerii?  Gemete.  
Ce au văzut?  Un om desfigurat, care se scărpina cu un ciob. 
 

 Problema era alta.  Acești oameni, destul de religioși, aveau o teologie bine-stabilită și 
au venit să o expună.  Teologia spunea că nicio suferință nu vine fără ca suferindul să o fi 
provocat prin călcarea legii lui Dumnezeu.  Erau deciși să-L apere pe Dumnezeu, care a 
avut dreptate să-l lovească, pentru că era imposibil ca această experiență tragică să fi 
venit din senin.  Erau hotărâți să-l ajute pe Iov.  În ce sens?  Să-l ajute să-și cunoască și 
să-și recunoască fărădelegile care l-au adus acolo, pentru ca să-I dea lui Dumnezeu 
posibilitatea de a ridica ocara de la Iov.   
 

 Iov nu putea fi de acord că el și-a provocat situația în care se afla.  Știa că Îi servise lui 
Dumnezeu întotdeauna în același fel.  Nu avusese loc nicio apostazie personală sau 
familială, nu se produsese nicio schimbare de orientare sau practică în viața lui.  De 
aceea totul era o enigmă.  Nu avea de gând să-L învinuiască pe Dumnezeu pentru ce a 
pățit, pentru că o spusese clar față de soția lui: „Ce!  Primim de la Dumnezeu binele și să 
nu primim și răul?”  (Iov 2,10).  Iov gândea așa: Domnul mi-a făcut mult bine, Îi sunt 
recunoscător.  Acum a adus acest rău asupra mea: trebuie să-l primesc și pe acesta.  
Neștiind nimic despre manevrele lui Satana, Iov considera că totul vine de la Dumnezeu: 
și binele, și răul, și accepta orice, deși, treptat, suferința i-a încețoșat ochii și mintea. 
 

 Prietenii lui insistau însă că e ceva putred la mijloc.  Nu degeaba l-a lovit Dumnezeu.       
S-au comportat ca avocați ai lui Dumnezeu și procurori ai lui Iov.  Tot insistând așa, au 
degenerat tot mai mult în cuvântările lor, încât au ajuns să-l jignească, să-l atace, să-l 
rănească pe Iov din ce în ce mai mult.  Sărmanul suferind se apăra în toate părțile ca 
împotriva unor viespi.  Ați făcut vreodată o vizită la spital ca să vizitați un frate sau soră 
de credință, iar acolo să începeți să-i faceți morală în sensul: „Ți-ai făcut de cap, nu te 
mai putea răbda Dumnezeu!”?  Nu cred că puteați face așa ceva, ar fi fost prea de tot.     
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 Pâinea este un aliment foarte bun, când este făcută din ingrediente sănătoase, este bine 
preparată și coaptă în mod corespunzător.  Este alimentul numărul unu, singurul amintit 
chiar în rugăciunea „Tatăl nostru”: „Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă 
astăzi!”  Dar știți că un om poate fi omorât cu o pâine?  Dacă este înghețată, este ca un 
pietroi, care poate zdrobi capul cuiva.  Și cu adevărul se poate ucide un om.  Cât este el 
adevărul de necesar și binecuvântat, totuși cu el se poate face și rău!  Elifaz, Bildad, 
Țofar, toți trei au venit să-l confrunte pe Iov cu „adevărul”.  La ei s-a adăugat un al 
patrulea, Elihu, care nu a adus nimic nou, ci a întărit spusele antevorbitorilor.    
 

 Prin urmare, toți l-au criticat pe Iov: Elifaz, Bildad, Țofar, Elihu.  Nici Domnul, care i S-a 
adresat la urmă, nu l-a menajat, dar din cu totul alte motive.  Eu gândesc astfel: în 
discuție cu Satana, care Îl provocase pe Dumnezeu și Îl învinuise de părtinire în favoarea 
lui Iov, Dumnezeu putea spune așa: „Ai văzut?  Toți prietenii au ținut cuvântări negative, 
Eu Însumi l-am mustrat, și ce a făcut el?  A blestemat?  Nu, ci a rămas credincios și 
temător de Dumnezeu, curat la suflet.  A zis că se pocăiește în praf și cenușă!  Ce vrei 
mai mult?  Ai pierdut.  Iov este un om credincios, dar nu de dragul averilor, al 
binecuvântărilor, ci pentru că el crede în Mine și Mă iubește.” 
 

 Dumnezeu îi putea spune vrăjmașului: „I-am pus lui Iov niște întrebări foarte grele, dar 
el nu s-a revoltat, nu M-a blestemat, nu a murmurat.  A zis: ‚Iată, eu sunt prea mic; ce 
să-Ți răspund?  Îmi pun mâna la gură.  Am vorbit o dată și nu voi mai răspunde; de două 
ori și nu voi mai adăuga nimic’ (Iov 40,4.5).  A încheiat așa: ‚Urechea mea auzise 
vorbindu-se de Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut.  De aceea mi-e scârbă de mine și 
mă pocăiesc în țărână și cenușă’ (42,5.6).  Satano, acesta este Iov, servul Meu, pe care tu 
Mă îndemni să-l pierd fără pricină.  ‚Mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și 
cenușă!’  a zis Iov.  Tu ai putea să zici așa?  Ai zis vreodată așa???”       

 (03) Iov nu este o carte de știință 

 Biblia în întregime nu este o carte de știință, ci este cartea mântuirii.  Ba da, este o carte 
de știință, știința mântuirii, dar nu o carte de științe naturale.  Însă putem spune în 
privința aceasta două lucruri:                                                                                                                               
 
- că Biblia nu este o carte antiștiințifică sau neștiințifică, pentru că nimic din ce spune ea 
nu contrazice constatările adevărate ale științelor pozitive;                                                                                          

- că în Biblie, în general, și în Iov, în special, deși nu avem un manual de știință, întâlnim 
totuși rădăcini profunde și străvechi ale unor adevăruri științifice fundamentale, cum ar 
fi:  

Faptul că pământul este rotund, nu neapărat sferă perfectă, dar corp geometric, nu 
figură plană, și că nu are nici un suport, în contrast cu miturile popoarelor antice: „El 
întinde miazănoaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic” (26,7).      
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Faptul că aerul are greutate: „Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât 
măsura apelor . . .” (28,25).  „Până în secolul al 17-lea, întrebarea dacă aerul are 
greutate ar fi părut ridicolă.  Aerul era un simbol al ‚nimicului’ și sigur că nu avea 
greutate.  Dacă ar avea greutate, se zicea, oamenii ar fi în stare să o simtă.  Apoi a venit 
Galileo, care a dovedit pe cale experimentală că aerul are greutate.  Astăzi se știe că 
greutatea întregii atmosfere este de 5,1 x 10 la puterea 15 tone și că greutatea presiunii 
aerului pe corpurile noastre în fiecare secundă este de 10 tone.  Numai datorită unui 
sistem minunat de complex, prin care trupurile noastre creează o presiune internă egală 
cu această presiune externă, nu simțim noi greutatea atmosferei care apasă asupra 
noastră.”  (Potrivit cu o anumită sursă de pe internet)                                                                                                                                          

Dispersia luminii, adică fenomenul de descompunere prin refracție a luminii albe în 
fascicule de lumină colorate diferit.  Aceste culori alcătuiesc spectrul luminii.  Iată textul 
care redă întrebarea lui Dumnezeu către Iov: „Pe ce cale se împarte lumina?”  (38,24)                                                                                                                         

Menționarea unor constelații: „El a făcut Ursul Mare, Luceafărul de seară și Ralițele și 
stelele din ținuturile de miazăzi” (9,9).  Ni se oferă această scurtă explicație pentru 
„Ursul Mare”: „Arcturus.  Ebraică ‘ash (’ayish, cap. 38,32).  Identificarea nu este absolut 
sigură.  Mulți cred că aici este desemnată constelația Ursa Mare sau Ursul Mare)” 
(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
șaptea, volumul 3, pagina 523).  „Poți să înnozi tu legăturile Găinușei sau să dezlegi 
frânghiile Orionului?  Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului și tu cârmuiești 
Ursul Mare cu puii lui?  Cunoști tu legile cerului?  Sau tu îi orânduiești stăpânirea pe 
pământ?”  (38,31-33)      

(04) Iov este o carte de doctrină 

(01) Trinitate: „Primim de la Dumnezeu (Elohim) binele, și să nu primim și răul?”  (2,10; 
vezi Apocalipsa 1,1).  „Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu și că Se va ridica la 
urmă pe pământ” (19,25).  „Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea Celui Atotputernic 
îmi dă viață” (33,4).        

(02) Hristos:                                                                                                                                                             

- Ca Mântuitor: „Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu și că Se va ridica la urmă pe 
pământ” (19,25 – inclusiv a doua venire).                                                                                                       

- Ca Mijlocitor: „Căci El nu este un om ca mine, ca să-I pot răspunde și să mergem 
împreună la judecată.  Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-și pună mâna peste 
noi amândoi” (9,32.33: Iov sesizează nevoia de un mijlocitor).  „Chiar acum, Martorul 
meu este în cer, Apărătorul meu este în locurile înalte” (16,19: aici L-a găsit, chiar într-o 
înțelegere vagă).  „Crucea te ridică din depresiunile pământului şi te aduce în cea mai 
dulce comuniune cu Dumnezeu.  Purtând crucea, experienţa ta poate fi de aşa natură, 
încât să poţi zice: ‚Ştiu că Răscumpărătorul meu este viu’ şi, pentru că El trăieşte, şi eu 
voi trăi.  Ce asigurare este aceasta!”  (Manuscrisul 85 din 1901, publicat în Seventh-day 
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Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, 
pagina 1095)                                                                                                                                                                                                                                                      

(03) Creațiune: „Întreabă dobitoacele și te vor învăța, păsările cerului, și îți vor spune; 
vorbește pământului și te va învăța și peștii mării îți vor povesti.  Cine nu vede în toate 
acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?”  (12,7-9)                                         

(04) Potop: „Ce!  Vrei s-apuci pe calea străveche, pe care au urmat-o cei nelegiuiți, care 
au fost luați înainte de vreme și au ținut cât ține un pârâu care se scurge?”  (22,15.16).  
„. . . dacă n-a cruțat El lumea veche, ci l-a scăpat pe Noe . . .” (2 Petru 2,5).      

(05) Înviere: „Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, Îl voi 
vedea totuși pe Dumnezeu.  Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor, ochii mei Îl vor vedea și nu 
ai altuia.  Sufletul meu tânjește de dorul acesta înlăuntrul meu” (19,26.27).                                                

(06)  Marea luptă dintre bine și rău este evidentă în toată cartea Iov.   

 Este interesant faptul că în cuvântările „ostile” ale vizitatorilor găsim unele adevăruri 
prețioase:  

- „El îi înalță pe cei smeriți și-i izbăvește pe cei necăjiți.  El nimicește planurile oamenilor 
vicleni și mâinile lor nu pot să le împlinească.  El îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și 
planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate” (Elifaz, în capitolul 5,11-13).                                                                                                                               

- „Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu!  Nu nesocoti mustrarea Celui 
Atotputernic.  El face rana și tot El o leagă, El rănește și mâna Lui tămăduiește” (Elifaz, în  
capitolul 5,17.18).                                                                                                                                               

- „Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința 
desăvârșită a Celui Atotputernic?  Cât cerurile-i de înaltă: ce poți face?  Mai adâncă 
decât locuința morților: ce poți ști?”  (Țofar, în capitolul 11,7.8)                                                            

- „Poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu?  Nu, ci înțeleptul nu-și folosește 
decât lui.  Dacă ești fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos?  Și dacă trăiești fără 
vină, ce va câștiga El?”  (Elifaz, în capitolul 22,2.3)                                                                                                                 

- „Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace, te vei bucura astfel iarăși de 
fericire” (Elifaz, în capitolul 22,21).                                                                                                                                            

- „Căci noi suntem de ieri și nu știm nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o 
umbră” (Bildad, în capitolul 8,9).                                                                                                                       

- „Nu, Dumnezeu nu-l leapădă pe omul fără prihană și nu-i ocrotește pe cei răi.  Ba încă, 
El îți umple gura cu strigăte de bucurie și buzele cu cântări de veselie.  Vrăjmașii tăi vor fi 
acoperiți de rușine, iar cortul celor răi va pieri” (Bildad, în capitolul 8,20-22).    

(05) Iov este o carte hristologică 
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 L-ați auzit pe Iov vorbind despre Răscumpărătorul care este viu și care va veni pentru a-i 
reda viața, după ce a devenit un simplu schelet.  Ați văzut că el vorbește despre 
necesitatea unui Mijlocitor la Dumnezeu.  Răscumpărarea și restaurarea finală sunt 
prefigurate în capitolul 42,10: „Domnul l-a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, 
după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi.”  Hristos este prezent în mod nevăzut în toată 
cartea Iov și El este cel care i Se adresează lui Iov în capitolele 38-42.  În capitolul 38,1, 
se spune: „Domnul i-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis . . .”.  În ebraică, pentru 
Domnul este IHVH (folosit în Iov de 25 de ori), tradus de obicei Iehova, același nume ca 
în Exodul 3,14: „Eu sunt Cel ce sunt!”       

(06) Iov este o carte de direcție escatologică 

 Cuvântul „escatologie” vine de la termenul biblic grecesc eschatos, care înseamnă ultim.  
Escatologia este studiul despre evenimentele finale.  Cartea Iov, deși este cea mai veche 
din Biblie, provenind din timpuri străvechi, are un puternic ton escatologic.  Acest lucru 
este mai important decât tot ce am spus până acum și vom vedea de ce. 
 

 Când s-a arătat țanțoș și obraznic printre fiii lui Dumnezeu, întrebat de unde vine, 
Satana a zis, de două ori: „De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am 
făcut-o pe el” (1,7; 2,2).  Ceea ce însemna: umblu pe pământ unde vreau, este al meu și 
toți locuitorii lui sunt ai mei.  Toți recunosc stăpânirea mea.  Tu nu mai ai pe nimeni pe 
pământ.  Eu am câștigat bătălia. 
 

 Dar Dumnezeu l-a întrebat: „L-ai văzut pe robul Meu Iov?  Nu este nimeni ca el pe 
pământ.  Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se 
abate de la rău” (1,8).  „L-ai văzut pe robul Meu Iov?  Nu este nimeni ca el pe pământ.  
Este un om fără prihană și curat la suflet.  El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău.  
El se ține tare în neprihănirea lui și tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină” (2,3).   
 

 De ce S-a angajat Dumnezeu în acea demonstrație a credincioșiei lui Iov?  Pentru că a 
fost provocat.  Dacă ar fi refuzat, concluzia ar fi fost nefavorabilă în dreptul lui 
Dumnezeu și diavolul ar fi exploatat-o.   
 

 Dumnezeu Se putea lăuda cu Iov, acel om neprihănit și curat la suflet, care se temea de 
Dumnezeu și se abătea de la rău.  Un om care se ținea tare în neprihănirea lui.  Astfel, 
Dumnezeu arăta că nu este lipsit de servi pe pământ, că Satana se înșală când pretinde 
că i-a câștigat pe toți pentru el. 
 

 „Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov” (Iac 5,11).  „El se temea de Dumnezeu” 
(Iov 1,1).  Omul acesta a fost caracterizat ca unul care se teme de Dumnezeu.  El este un 
prototip al unui popor de la sfârșitul istoriei lumii, poporul advent, care adresează 
omenirii acest apel: „Temeți-vă de Dumnezeu . . .!”  (Apoc 14,7).  Prin acest popor, 
Dumnezeu vrea să demonstreze, ca și în cazul lui Iov, că legea Sa poate să fie păzită, în 
ciuda tuturor insinuărilor Satanei și a luptei lui împotriva lor.  Apocalipsa le face această 
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scurtă, dar exactă, caracterizare: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu și credința lui Isus” (capitolul 14,12).  Un popor sfințit, păzitor al poruncilor, 
răbdător în foarte dificile încercări.  Pentru ei este făcută făgăduința: „Dar domnia, 
stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor, care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da 
poporului sfinților Celui Preaînalt.  Împărăția Lui este o împărăție veșnică și toate 
puterile Îi vor sluji și-L vor asculta” (Dan 7,27).     
 

 În continuare, poporul advent strigă cu glas tare: „. . . și dați-I slavă, căci a venit ceasul 
judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele 
apelor!”  (Apoc 14,7).  Este o chemare la închinarea cea adevărată, la Creator; o astfel 
de chemare a făcut profetul Ilie pe Muntele Carmel.  Și el este un prototip al bisericii 
adevărate din ultimele zile.  Ioan Botezătorul, potrivit cuvintelor Domnului Isus, era „Ilie, 
care trebuia să vină” (Mat 11,14).  Dar în Maleahi 4,5.6, se vorbește și despre un Ilie care 
este chemat de Dumnezeu „înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și 
înfricoșată”.  Aceasta este revenirea Mântuitorului.   

Temere de Dumnezeu, închinare la Dumnezeu.   

Prima a fost lucrarea lui Iov, a doua a profetului Ilie.  Biserica adventă este chemată să 
îmbine în misiunea ei aceste două lucrări.  Iată cum vorbește serva Domnului despre 
rolul bisericii rămășiței:                                                                                                                                   

„Dumnezeu are o biserică pe pământ, care înalță legea călcată în picioare și Îl prezintă 
lumii pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii.  Biserica este depozitara 
bogăției comorilor harului lui Hristos și prin biserică va fi în cele din urmă prezentată 
manifestarea finală și deplină a iubirii lui Dumnezeu față de lume, care urmează să fie 
luminată de slava ei.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 50)   

 Înainte de a pune capăt acestei istorii îndelungate a păcatului, înainte ca războiul dintre 
bine și rău să se încheie, Dumnezeu vrea să fie proslăvit prin poporul Său și toate 
acuzațiile Celui rău împotriva Lui să fie spulberate.  Acesta este rolul nostru, un rol mare, 
istoric, hotărâtor.  Îl îndeplinim?   
 

 Satana L-a întrebat pe Dumnezeu: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?”  (Iov 1,9).  
Adică: „Nu o face fără un interes egoist, meschin!”  Satana pretindea că din acest motiv 
Îi servește Iov lui Dumnezeu, nu degeaba.  Putem zice și noi că nu degeaba se temea Iov 
de Dumnezeu, că nu degeaba Îi slujea?  Da, nu degeaba, ci din motive sfinte.  Iată o 
poezie, care exprimă cu măiestrie această idee: :  

NU DEGEABA, DIN IUBIRE!  

Să se vadă-un Iov în tine nu-i degeaba când iubești,                                                                                      
Fiindcă dragostea, în sine, are rădăcini cerești,                                                                                          
Și, când teama de Cel Veșnic luminează pieptul tău,                                                                                                      
Al neprihănirii sfeșnic biruiește pe Cel Rău.   
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Nu-i degeaba niciodată, credincios Celui Slăvit,                                                                                                             
Chiar să piară lumea toată, să rămâi neprihănit,                                                                                   
Când ispita grea, subtilă, apanajul Celui Rău,                                                                                                         
Vrea s-alunge fără milă pe Hristos din pieptul tău! 

Diavolul și azi deșartă clocotul ce-i bate-n piept,                                                                                
Fiindcă vrea să îți despartă buzele de gândul drept;                                                                                  
Un blestem micuț l-ar face să troneze-n pieptul tău;                                                                                              
Cel neprihănit nu place niciodată Celui Rău!                                                                                                 

Cel ce-n Iov Își oglindește cu plăcere chipu-I sfânt,                                                                                            
Cu răbdare zăbovește să Se-ntoarcă pe pământ,                                                                                            
Fiindcă vrea neprihănirea și la bine și la rău                                                                                                   
Să aprindă nemurirea candelei din pieptul tău!  (De Cornel Mafteiu, Buc. 09.10.2016) 

 Poate Dumnezeu să vorbească despre noi ca despre Iov, să-l mustre pe Satana la fel?  
Gândiți-vă, cercetați-vă, rugați-vă, stați de partea lui Dumnezeu și a legii Sale.  
Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi să se țină tare în neprihănirea sa, care este 
de origine cerească, să fie curat la suflet, să se teamă de El și să se abată de la rău.  
Suntem așa?  Ești?  Sunt?  Închei cu aceste întrebări și le las deschise, nici nu zic 
obișnuitul amin!    

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 125: „Când eşti apăsat de durere” 

Cântarea de închidere, 270: „În Domnul găsesc adăpost”   
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„NU SUNT CA CEILALȚI OAMENI!”  

 Ne amintim desigur pilda următoare, din multele pilde pe care le-a spus Domnul Isus 
Hristos: „Doi oameni s-au suit la templu să se roage: unul era fariseu și altul vameș” 
(Luca 18,9-14; citat este versetul 10).  „Fariseul sta în picioare și a început să se roage în 
sine astfel: ‚Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni: hrăpăreți, 
nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta.  Eu postesc de două ori pe 
săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele’” (versetele 11 și 12). 
 

 Fariseul trebuie să fi fost un om tare slab, 60 de kilograme sau așa ceva, dacă postea în 
fiecare săptămână de două ori și dacă era adevărat ce zicea în rugăciunea lui.  Dar nu 
trebuia să mi-o spună mie.  Nici lui Dumnezeu.  Ce, nu știa Dumnezeu dacă el postește 
sau nu și dacă da, de câte ori?  Dumnezeu știe tot.  Noi nu trebuie să-L informăm pe 
Dumnezeu în rugăciune sau să-I predicăm.   
 

 V-aș întreba acum pe dumneavoastră: ce nu vă place la rugăciunea fariseului?  Veți zice 
că mai nimic.  Și ce vă place totuși la rugăciunea aceasta?  Chiar nimic?  Bine a fost că a 
venit la templu.  Bine a fost că s-a rugat.  Cum s-a rugat, e altceva.  Din această scurtă 
rugăciune, putem reține punctele de bază: spirit de mulțumire față de Dumnezeu, dar 
nu pentru ce facem noi, ci pentru ce face El; apoi, viață virtuoasă, post, corectitudine în 
zecime.  E bine să ne purtăm așa, dar să nu facem caz de aceste lucruri, nici înaintea lui 
Dumnezeu, nici înaintea oamenilor.  Și să nu credem că pe calea aceasta am cumpărat 
biletul de călătorie spre cer.  Nu. 
 

 Eu nu inteționez să explic această pildă și să mă ocup de ea în mod detaliat.  Nu acesta 
este scopul predicii de astăzi.  E altceva în această rugăciune care aș dori să rețină 
atenția dumneavoastră și anume, afirmația primului dintre cei doi închinători care s-au 
rugat în templu: „Nu sunt ca ceilalți oameni”.  Sună frumos?  Nu, și această declarație a 
fost agravată și mai mult prin continuarea ei: „. . . sau chiar ca vameșul acesta”.   
 

 „Nu sunt ca ceilalți oameni”.  Vă propun să reabilităm împreună această propoziție și să 
vedem în ea altceva decât am obișnuit, altfel de cum a conceput-o fariseul.  E rău să nu 
fim ca ceilalți oameni?  Iată-l pe Simon Petru, când Domnul Isus a fost arestat și dus 
pentru judecată: „Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot; apoi a intrat 
înlăuntru și a șezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârșitul” (Mat 26,58).  Și cum s-a comportat 
Petru acolo?  Ca ei, ca să nu fie cunoscut.  „Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut 
jos.  Petru s-a așezat și el printre ei” (Luca 22,55).  Și a urmat interogatoriul.  Petru s-a 
dus în bârlogul ursului și acolo a intrat în încurcături.  Ce actor!  S-a amestecat printre ei 
și a pretins că nu are nicio legătură cu Cel arestat, că nici nu-L cunoaște.  Era unul dintre 
ei și participa la discuție.  Când a simțit că sabia îi era deasupra capului, a negat în mod 
hotărât legătura sa cu Isus, a jurat și a înjurat.  Nu, domnilor, sunt unul ca voi!  Nu difer 
cu nimic!  
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 Știți, cu durere mă uit prin comunitățile noastre, românești sau nu, și ce văd mă 
îngrijorează.  Și se pare că nimeni nu zice nimic.  Membrii noștri, tineri sau mai puțin 
tineri, nu mai vor să fie altfel, altfel decât ceilalți oameni.  Vor să fie ca ei.  Așa încât, 
dacă întâlnești la o mare aglomerație pe cineva din biserică, nu știi care este.  Prea  
seamănă cu toți ceilalți.  Păi copiii lui Dumnezeu trebuie să se deosebească!  Iată ce a zis 
Ioan: „Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului” (1 Ioan 3,10).  
Copiii lui Dumnezeu, copiii diavolului.  Se cunosc, se deosebesc.  Nu e greu să-ți dai 
seama care ai cui sunt.   
 

 Dorința de a șterge deosebirile dintre copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului este 
regretabilă, cu totul regretabilă.  Da, eu aș vrea să nu mai fie nicio deosebire, dar altfel: 
toți copiii diavolului să ajungă să se asemene cu copiii lui Dumnezeu și să înceteze a mai 
fi copii ai diavolului, să devină copiii lui Dumnezeu.  Așa asemănare, da.  O doresc.  Dar 
nu invers: când copiii lui Dumnezeu ajung să se asemene cu copiii diavolului.  Păi atunci 
nu mai sunt copii ai lui Dumnezeu.  Sunt ai altuia!!! 
 

 Iată în Predica de pe Munte chemări la deosebire; Mântuitorul a zis că urmașii Săi nu 
trebuie să fie ca ceilalți oameni.  Câteva exemple:                                                                                                                                                                                       

- „Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în 
sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni” (Mat 6,2).  Nu fi ca ei.  Fii altfel.                                                                                                                                      

- „Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în 
sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni” (versetul 5).  Nu-i 
imitați.  Deosebiți-vă de ei.                                                                                          

- „Când postiți, să nu luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca 
să se arate oamenilor că postesc” (versetul 16).  Evitați asemenea schimonosiri, chiar 
dacă alții le practică, nu vă fac cinste și nu vă recomandă în fața Celui Atotputernic.     

 Mântuitorul a dorit ca urmașii Lui să fie altfel decât ceilalți oameni: decât fariseii, decât 
păgânii, decât fățarnicii și gălăgioșii.  Altfel.  Lumină, în contrast cu întunericul.  Nu pot fi 
la fel.  Și nu se pot amesteca.  Așa a zis Pavel din partea Domnului: „Nu vă înjugați la un 
jug nepotrivit cu cei necredincioși.  Căci ce legătură este între neprihănire și fărădelege?  
Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?  Ce înțelegere poate fi între Hristos 
și Belial?  Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?  Cum se împacă templul 
lui Dumnezeu cu idolii?  . . .  De aceea: ‚Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei’, zice 
Domnul, ‚nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi.  Eu vă voi fi Tată și voi Îmi veți 
fi fii și fiice’, zice Domnul cel atotputernic” (2 Cor 6,14-18).   
 

 Același apostol insista ca această deosebire să se mențină și să fie clară: „Iată dar ce vă 
spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea 
gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina 
neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor.  Ei și-au pierdut orice pic de simțire, 
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s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție.  Dar voi nu L-ați 
învățat așa pe Hristos” (Efes 4,17-20).    
    

 Referindu-se la textul din 2 Corinteni 6,14-18, sora White a dat aceste avertizări:                                    
 
„Nu este sigur pentru creștini să aleagă societatea acelora care nu au nicio legătură cu 
Dumnezeu și a căror conduită Îi este neplăcută.  Totuși, cât de mulți creștini cu numele 
se aventurează pe terenul interzis.  Mulți invită în casele lor rude care sunt înfumurate, 
ușuratice și necredincioase; și adesea exemplul și influența acestor vizitatori nereligioși 
produc impresii permanente asupra minților copiilor din familie.  Influența exercitată 
astfel este asemănătoare cu aceea care a rezultat din asocierea evreilor cu canaaniții 
necredincioși.”  (Signs of the Times/Semnele timpului din 2 iunie 1881, citat în Seventh-
day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 
2, pagina 1001)  
 
De asemenea: „Dumnezeu îi consideră pe părinți răspunzători pentru nesocotirea 
poruncii Sale de a se despărți pe ei și familiile lor de aceste influențe nesfinte.  În timp ce 
trebuie să trăim în lume, noi nu trebuie să fim din lume.  Ni se interzice să ne 
conformăm practicilor și modelor lor.  Prietenia cu cei necredincioși este mai 
primejdioasă decât vrăjmășia lor.  Ea derutează și distruge mii de inși care ar putea fi 
determinați, prin exemplu potrivit și sfânt, să devină copii ai lui Dumnezeu.  Mințile 
tinerilor se obișnuiesc astfel cu lipsa de religiozitate, îngâmfarea, impietatea, mândria și 
imoralitatea; și inima neprotejată de harul divin ajunge treptat să fie coruptă.  Aproape 
pe neobservate, tineretul învață să iubească atmosfera viciată care îi înconjoară pe cei 
necredincioși.  Îngeri răi se strâng în jurul lor și ei pierd plăcerea pentru ce este curat, 
distins și înnobilator.”  (Ibid.)   
 
Scriitoarea continuă: „Mulți consideră că ei trebuie să facă unele concesii pentru ca să 
placă rudelor și prietenilor care nu sunt religioși.  Pentru că nu este întotdeauna ușor să 
stabilești granița, o concesie pregătește calea pentru alta, până când aceia care au fost 
cândva adevărați urmași ai lui Hristos sunt, în viață și caracter, adaptați la obiceiurile 
lumii.  Legătura cu Dumnezeu este ruptă.  Ei sunt creștini numai cu numele.  Când vine 
ceasul încercării, atunci se vede că nădejdea lor este fără temelie.  Ei s-au vândut 
vrăjmașului, pe ei și pe copiii lor.”  (Ibid.)   
 

 Ați auzit probabil expresia engleză „to reach people”, să ajungem la oameni.  Ca să ne 
putem apropia de ei, facem ca ei: adoptăm muzica lor, ne îmbrăcăm ca ei, ne 
comportăm ca ei, schimbăm doar metoda, dar nu principiile (!).  Ne ferim ca de foc de 
Spiritul Profetic, că prea sună sectarist.  Dar scuzați-mă, dacă pastorul XY de la Biserica 
Metodistă din Greenwich nu citează din Hristos, Lumina lumii, nici eu să nu citez?  Să fiu 
pastor adventist și să ignor această lumină dumnezeiască?  Chiar așa?  Dar pastorul 
acela nu citează din autorii bisericii lui?  Eu ascult acum multe predici.  Altădată aproape 
că nu ascultam nicio predică.  După cele mai multe îmi zic: „Bună predică, o pot auzi și la 
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alte denominațiuni.  Tot așa.  Dacă o aud la radio, nu știu ce religie are predicatorul!”  Să 
fim la fel ca toți ceilalți?  
 

 Vă aduceți aminte de jocul lui Samson cu Dalila, joc de-a șoarecele și pisica.  Ea îl întreba 
cum și-ar putea pierde puterea și el nu se prindea ce vrea.  I-a făcut câteva propuneri 
false: „Dacă aș fi legat cu șapte funii noi, care să nu fie uscate încă . . .” (Jud 16,7).  „Dacă 
aș fi legat cu funii noi, care să nu fi fost întrebuințate niciodată . . .” (versetul 11).  „N-ai 
decât să împletești cele șapte șuvițe de păr din capul meu în urzeala țesăturii . . .” 
(versetul 13).  La primele două sugestii, poate și la a treia, dar nu este raportat, el a 
adăugat: „. . . aș slăbi și aș fi ca orice alt om”.  Ca orice alt om?  Dar nu acesta a fost 
planul lui Dumnezeu.  Poate ți-au spus părinții ce a zis Îngerul Domnului când a anunțat 
nașterea ta: că trebuie să fii altfel! 
 

 Când Samuel a îmbătrânit, i-a pus pe fiii săi judecători în locul lui, dar nu-i călcau pe 
urme (vezi 1 Samuel 8,1-3).  Atunci „toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la 
Samuel la Rama.  Ei au zis: ‚Iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale; 
acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile’” (versetele 4 și 
5).  Sistemul de conducere în Israel era teocrația, Dumnezeu era Împăratul lor.  Și acum 
ei cereau un alt împărat.  Lucrul acesta l-a deranjat pe profet și nu I-a plăcut nici lui 
Dumnezeu.  După ce, la sfatul Domnului, Samuel le-a arătat dreptul împăratului, 
„poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel.  ‚Nu!’, au zis ei, ‚ci să fie un împărat peste 
noi, ca să fim și noi ca toate neamurile’” (versetele 19 și 20).   
 

 „‚Ca toate neamurile’.  Israeliții nu-și dădeau seama că a nu fi în această privință ca 
neamurile celelalte era un privilegiu special și o binecuvântare.  Dumnezeu îi despărțise 
pe israeliți de orice alt popor, pentru a-i face comoara Lui specială.  Însă ei, nesocotind 
această onoare înaltă, doreau cu înfocare să imite exemplul păgânilor!  Și dorința de 
conformare cu practici și obiceiuri lumești încă există în pretinsul popor al lui Dumnezeu.  
Pe măsură ce se îndepărtează de Domnul, ei nutresc ambiția după câștigurile și 
onorurile lumii.  Creștinii caută tot mereu să imite practicile acelora care se închină la 
dumnezeul lumii acesteia.  Mulți insistă că, prin unire cu cei lumești și conformare cu 
obiceiurile lor, ei ar putea exercita o influență mai puternică asupra celor necredincioși.  
Însă toți cei ce urmează acest procedeu se despart prin aceasta de Sursa tăriei lor.  
Devenind prieteni ai lumii, ei sunt vrăjmașii lui Dumnezeu.  De dragul unei reputații 
pământești, ei sacrifică onoarea inexprimabilă la care i-a chemat Dumnezeu, de a ‚vesti 
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată’ (1 Petru 
2,9).”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 607)    
  

 „Să fim și noi ca toate neamurile.”  Și au fost.  Ca neamurile de primprejur.  Ba mai rău:   
„Toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit și ei fărădelegile, după toate 
urâciunile neamurilor, și au pângărit casa Domnului pe care o sfințise El în Ierusalim” (2 
Cron 36,14).  „N-au vrut să știe de legile Lui, de legământul pe care-l făcuse cu părinții 
lor și de înștiințările pe care li le dăduse.  S-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au 
fost decât nimic, și după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le 
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poruncise să nu se ia după ele” (2 Împ 17,15).  „Dar ei n-au ascultat; și Manase a fost 
pricina pentru care s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile, pe care le 
nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel” (21,9).  „Ei n-au nimicit popoarele, pe care 
le poruncise Domnul să le nimicească.  Ci s-au amestecat cu neamurile și au învătat 
faptele lor, au slujit idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei” (Ps 106,34-36).  
 

 Avertismentele Domnului împotriva asocierii cu păgânii au fost rostite cu claritate și în 
toate vremurile.  Iată aici trei exemple de oameni ai lui Dumnezeu care au prezentat din 
partea Lui aceste solemne avertizări:                                                                                                              
 
- Moise: „După ce Domnul, Dumnezeul tău, va nimici toate neamurile pe care le vei 
izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în țara lor, vezi să nu te lași prins 
în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta.  Ferește-te să nu 
cercetezi despre dumnezeii lor și să zici: ‚Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor 
lor?  Și eu vreau să fac la fel’” (Deut 12,29.30).                                                                                                                                                                                                 
 
- Iosua: „Să nu vă amestecați cu neamurile acestea, care au rămas printre voi; să nu 
rostiți numele dumnezeilor lor și să nu-l întrebuințați în jurământ; să nu le slujiți și să nu 
vă închinați înaintea lor” (Ios 23,7).  „Dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile 
acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii și dacă veți intra 
în legături cu ele, să fiți încredințați că Domnul, Dumnezeul vostru, nu va mai izgoni 
aceste neamuri dinaintea voastră; ci ele vă vor fi o cursă și un laț, un bici în coaste și 
niște spini în ochi, până veți pieri de pe fața acestei țări bune, pe care v-a dat-o Domnul, 
Dumnezeul vostru” (versetele 12 și 13).          
 
- Ieremia: „Așa vorbește Domnul: ‚Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu 
vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele’” (Ier 10,2).        
 

 Creștinii adevărați nu se iau după alți creștini, nu calcă pe urmele lor ca model primar, ci 
pe urmele Domnului Hristos.  El este Exemplul suprem pentru orice ființă omenească și 
Modelul de urmat pentru orice credincios.  Așa a zis El: „Luați jugul Meu asupra voastră 
și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima” (Mat 11,29).  „Învățați de la 
Mine”, a zis Mântuitorul către ucenici.  El nu i-a trimis să învețe de la rabini, de la 
învățătorii legii, pentru a fi experți în teologie și a sluji astfel cu mai mare iscusință cauza 
evangheliei.  Ei au fost chemați să învețe de la El.  Au învățat?  Nu imediat, nu ușor.  A 
luat timp, dar au fost în cele din urmă identificați cu El.  Când Petru și Ioan au dat pe față 
înțelepciunea misionară și tactul necesar în împrejurări critice, adversarii lor au 
observat: „Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau 
că erau oameni necărturari și de rând; și au priceput că fuseseră cu Isus” (Fapte 4,13).   
 

 Mântuitorul l-a reabilitat pe Simon Petru în fața altor ucenici, prin cele trei întrebări 
dacă Îl iubește, și i-a încredințat sarcini în biserică.  Apoi i-a arătat cum va fi sfârșitul 
vieții lui.  Văzându-l pe ucenicul Ioan trecând prin apropiere, Petru a întrebat care va fi 
viitorul acestuia.  Atunci Isus i-a zis: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ți 
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pasă ție?  Tu vino după Mine!”  (Ioan 21,15-22; citat este versetul 22).  „După Mine să 
vii”, a zis Isus.  Nu există exemplu mai bun.  Atâta vreme cât Îl urmăm pe El și ținem ochii 
ațintiți asupra Lui, suntem în siguranță și creștem în credință.  Satana este ținut în frâu 
de legătura noastră strânsă, vie și permanentă cu Hristos. 
 

 Când Isus a mers pe mare și Se apropia de ambarcațiunea în care se aflau ucenicii 
luptând cu furtuna, El li S-a făcut cunoscut și i-a încurajat.  Atunci, Petru a zis: „Doamne, 
dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape” (Mat 14,22-33; citat este versetul 28).  
Mântuitorul a apreciat îndrăzneala lui și i-a zis: „Vino!”  (Versetul 29).  Cunoașteți bine 
întâmplarea.  Petru a mers pe mare spre Domnul său.  Până la un punct: „Dar, când a 
văzut că vântul era tare, s-a temut și, fiindcă începea să se afunde, a strigat: ‚Doamne, 
scapă-mă!’”  (Versetul 30).  Isus l-a scăpat: El „a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: ‚Puțin 
credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?’”  (Versetul 31).  Iată cum se referă serva Domnului 
la această experiență palpitantă a ucenicului Petru:                                                                                                                       
 
„Îndată ce și-au dat seama (ucenicii) că este o minune, Petru nu mai putea de bucurie.  
Ca și când încă abia putea crede, el a strigat: ‚Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să 
vin la Tine pe ape.’  Și El a zis: ‚Vino.’  Privind la Isus, Petru merge în siguranță; însă când, 
satisfăcut de sine, aruncă o privire în urmă către tovarășii lui din barcă, ochii lui se întorc 
de la Mântuitorul.  Vântul este violent.  Valurile se înalță și vin direct între el și 
Învățătorul său; și lui îi este frică.  Pentru un moment, Hristos este ascuns de privirea lui 
și credința lui cedează.  Începe să se afunde.  Însă, în timp ce talazurile urlă de moarte, 
Petru își ridică ochii de la apele furioase și, fixându-i asupra lui Isus, strigă: ‚Doamne,         
scapă-mă!’  Imediat, Isus prinde mâna întinsă, zicând: ‚Puțin credinciosule, pentru ce    
te-ai îndoit?’”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 381) 
 
„Când necazul vine peste noi, cât de adesea suntem ca Petru!  Ne uităm la valuri, în loc 
să ne fixăm privirile asupra Mântuitorului.  Pașii noștri alunecă și apele îngâmfate trec 
peste sufletele noastre.  Isus nu l-a invitat pe Petru să vină la El ca să piară; El nu ne 
cheamă să-L urmăm și apoi ne părăsește.  ‚Nu te teme de nimic’, zice El, ‚căci Eu te 
izbăvesc, te chem pe nume, ești al Meu.  Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și 
râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.  
Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău!’  (Isa 43,1-3)”  
(Ibid., pagina 382)   
 

 Privind la Isus, suntem întotdeauna în siguranță.  Privind la valuri, ne speriem și ne 
afundăm.  Privind la oameni lumești, punându-ne încrederea în ei, imitând faptele lor 
nesfinte, lăsându-ne influențați de purtarea și obiceiurile lor, vom pieri.  Să fim ca alți 
oameni?  Ca toți oamenii?  Chiar dacă unii ne pot fi exemple bune, alții ne pot ruina.  
Siguranța noastră absolută este să călcăm pe urmele Mântuitorului, să privim la El țintă 
și cu încredere totală.  Atunci suntem schimbați potrivit cu caracterul Său divin.  Și se 
împlinește cuvântul scris de apostolul salvat de la înec: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a 
dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și 
puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele 
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să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea, care este în lume 
prin pofte” (2 Pet 1,3.4).     
 

 Apostolul Pavel își propusese această asemănare cu Modelul divin și era perseverent în 
aspirația lui: „. . . și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă 
legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă 
Dumnezeu prin credință.  Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia 
suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui” (Filip 3,9.10).  Abia având 
imprimată în suflet ființa Mântuitorului, prin comuniune continuă cu El, putea Pavel să 
aibă o influență binecuvântată asupra altora.  Atunci a avut el curajul să spună: „Călcați 
pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos” (1 Cor 11,1).  Și îi conducea pe 
credincioși la această experiență salvatoare: „. . . așa încât Hristos să locuiască în inimile 
voastre prin credință” (Efes 3,17).  „Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în 
toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă 
cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri și anume: Hristos în voi, 
nădejdea slavei” (Col 1,26.27).   
 

 Această interiorizare sfântă și fericită a chipului lui Hristos produce o metamorfoză 
spirituală notată în 2 Corinteni 3,18: „Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o 
oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin 
Duhul Domnului.”      
 

 Citând textul din 2 Corinteni 5,17, „cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut 
noi”, profetesa zilelor din urmă a scris aceste cuvinte mărețe: „În puterea ei (a Bibliei), 
bărbați și femei au sfărâmat lanțurile obiceiurilor păcătoase.  Ei au renunțat la egoism.  
Cei profani au devenit respectuoși, bețivii abstinenți, cei destrăbălați curați.  Suflete care 
s-au asemănat cu Satana au fost transformate după chipul lui Dumnezeu.  Această 
schimbare este ea însăși minunea minunilor.  O schimbare operată de cuvânt este una 
dintre cele mai profunde taine ale cuvântului.  Noi nu o putem pricepe, putem doar să 
credem; așa cum declară Scripturile, ea este ‚Hristos în voi, nădejdea slavei’ (Coloseni 
1,27).”  (Education/Educație, pagina 172)       
 

 Pe fiecare candidat pentru botez, în comunitățile pe care le-am păstorit în Arizona, l-am 
pregătit cu multe ore de studii biblice înainte de a-l boteza.  Și aveam grijă să-i spun tot 
ce trebuia spus.  Iar la urmă îl avertizam așa: „Vedeți că veți întâlni în comunitate 
persoane care nu trăiesc așa cum ați învățat la acest curs.  Nu vă luați după ele.  
Exemplul dumneavoastră este Hristos.”  Dă rezultate un asemenea avertisment?  Poate 
că da, dar nu e ușor.  Pentru că, după aceea, au unii grijă să zică: „Asta nu e păcat.  Prea 
e strict și pastorul ăsta.”   
 

 Nu am avut de lucru: când am văzut o anumită persoană aplicând regulile biblice despre 
felul cum trebuie să arate un adevărat creștin, nu m-am putut stăpâni și i-am spus 
aprecierea mea.  Ca după câtva timp să văd că se schimbă, parcă așa ca să-mi facă în 
necaz.  Ca și când ar fi zis: „Lasă că nu e chiar așa.  Pot fi și eu ca ceilalți!”   
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 A zis apostolul Petru: „Ajunge, în adevăr, că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit 
în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite.  De 
aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă 
batjocoresc.  Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să judece viii și morții” 
(1 Pet 4,3-5).  Foarte bine că acești creștini erau hotărâți să fie creștini și să rămână 
creștini.  Chiar dacă îi batjocoresc ceilalți.   
 

 Turma Domnului.  Dar turma Domnului trebuie să se deosebească de o turmă de oi; 
acelea se iau unele după altele: dacă intră una în baltă, intră toate, că doar știe aceea ce 
face.  A zis apostolul Ioan: „Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume.  Dacă iubește cineva 
lumea, dragostea Tatălui nu este în el.  Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, 
pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.  Și lumea și pofta ei 
trece; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (1 Ioan 2,15-17).  Mântuitorul    
S-a rugat pentru ucenici și Se roagă pentru noi: „Nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești 
de cel rău” (Ioan 17,15).  „Dacă ați fi din lume”, zisese El către ucenici, „lumea ar iubi ce 
este al ei; dar, pentru că nu sunteți din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, 
de aceea vă urăște lumea” (15,19).  În lume, dar nu din lume.   
 

 Aș sfătui pe un băiat, pe o fată, din comunitate: „Nu ai dori să fii deosebit, deosebită?  
Să nu te iei după ceilalți?  Fii un exemplu bun.  Fă voia lui Dumnezeu, chiar dacă nimeni 
altul nu o face.  Indiferent ce fac ceilalți.”  Exemplele rele au influență; de ce nu ar fi și 
niște exemple bune, dar bune și statornice?   
 

 Cedarea la cerințele și influențele lumii nu este un act subit, ci treptat, așa cum 
avertizează Spiritul Profetic: „Timpul nu este prea departe, când încercarea va veni 
peste fiecare suflet.  Observarea sabatului fals ne va fi impusă.  Conflictul va fi între 
poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor.  Aceia care au cedat pas cu pas la 
cerințele lumii și s-au conformat obiceiurilor lumești vor ceda atunci în fața autorităților 
existente, în loc de a se supune la derâdere, insultă, amenințare cu închisoarea și 
moarte.  În timpul acela, aurul va fi separat de zgură.  Adevărata evlavie se va distinge în 
mod clar de aparență și de sclipirea ei.  Multe stele pe care le-am admirat pentru 
stălucirea lor vor apune atunci în întuneric.  Aceia care și-au asumat podoabele 
sanctuarului, dar nu sunt îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, vor apărea atunci în 
rușinea goliciunii lor proprii.”  (Prophets and Kings/Profeți și regi, pagina 188) 
 

 Povestea o persoană din lucrare că a fost la Saddleback Church în California ca să învețe 
leadership (știința conducerii).  Alții se duc ca să învețe church growth (metode de 
creștere a numărului de membri).  Și alții s-au dus la facultăți de teologie ale altor culte, 
ca să învețe adâncimile religiei lor.  Dar nu s-au întors numai cu diplome, ci și cu idei 
periculoase, pe care le răspândesc printre membri.  Alții nici nu au studiat ceva și fac 
așa.  A existat o strădanie, în ultimii 60 de ani, de a dovedi protestantismului că și noi 
suntem protestanți, că și noi suntem creștini, și, ca să-i convingem, am încercat să 
învățăm cât mai multe lucruri de la ei și să le introducem în biserică.  Pentru ca să se 
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reducă diferențele.  Dar Ilie Tișbitul nu a luat lecții particulare de la preoții lui Baal, ca să 
știe cum să se exprime ca un bun teolog.  Iar când a adus jertfa pe Carmel, el nu i-a 
angajat pe preoții lui Baal, să cânte și să joace și la jertfa lui, că doar e alt context, dar 
atmosfera nu trebuie să difere! 
 

 Poporul advent trebuie să fie un popor deosebit.  Adventiștii trebuie să fie altfel decât 
lumea și decât celelalte culte.  Nu de dragul deosebirii, ci pentru că ei servesc o cauză 
care e complet diferită de cea a fiicelor Babilonului.  Ce au membrii rămășiței de învățat 
de acolo?  De la nașterea creștinismului, Dumnezeu a vrut să aibă un popor deosebit de 
lume și deosebit trebuie să rămână până la sfârșitul timpului: „Voi însă sunteți o 
seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Și 
l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întuneric la lumina Sa minunată” (1 Pet 2,9).   
 

 Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră toți, frații mei și surorile mele de credință: este 
Dumnezeu drept sau nu este drept?  Da, El este drept.  Dar gândiți-vă la acest lucru: unii 
vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, vor fi chemați de Hristos așa: „Veniți, 
binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la 
întemeierea lumii!”  (Mat 25,34).  Altora le va zice: „Duceți-vă de la Mine, blestemaților, 
în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui!”  (Versetul 41).  Unii cu 
Dumnezeu în cer, alții cu diavolul în foc.  Dar nu este acum nicio deosebire între ei: 
vorbesc la fel, se îmbracă la fel, cântă la fel, se duc în aceleași locuri unde se duc toți.  La 
fel, fără deosebiri.  Ba da, o deosebire, una singură: unii merg în cer și alții în foc.  Pe ce 
criterii?  Pe niciun criteriu, așa vrea Dumnezeu să facă!  Nu cred că există un astfel de 
Dumnezeu.  Ce ar zice diavolul?   
 

 Închei cu un text de pe ultima pagină a Vechiului Testament: „‚Ei vor fi ai Mei’, zice 
Domnul oștirilor, ‚Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu.  Voi 
avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujește.  Și veți vedea din nou 
atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce-I slujește lui Dumnezeu și 
cel ce nu-I slujește’” (Mal 3,17.18).  Care este aici ideea călăuzitoare?  Tocmai a 
deosebirii dintre fiii luminii și fiii întunericului.  Accentuez cuvintele „din nou”, „veți 
vedea atunci din nou”.  Ce?  Deosebirea care există „între cel neprihănit și cel rău, între 
cel ce-I slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-I slujește”.   
 

 E o repetare; deosebirea se vede din nou.  În ce va consta aceea deosebire?  În faptul că 
unii moștenesc viața veșnică, iar alții nu vor avea parte de ea.  Dar nu doar atunci se 
deosebesc copiii lui Dumnezeu de oamenii lumești.  Atunci ei se deosebesc „din nou”, în 
ce privește soarta veșnică.  Dar ei s-au deosebit până atunci, s-au deosebit tot timpul.  
Au fost poporul sfânt al lui Dumnezeu.  În timp ce alții au respins și au călcat în picioare 
legea divină, ei au iubit-o, au trăit-o și au vestit-o: „Aici este răbdarea sfinților, care 
păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” (Apoc 14,12). 
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 Fie ca Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în noi și cu noi și prin noi!  Să producă 
în viața noastră transformarea numită naștere din nou, pentru a ne deosebi net de cei 
neconvertiți, de cei care sunt în întunericul lumii și al păcatului!  Să nu fim ca ceilalți 
oameni!  Și nu vom fi ca ei nici la arătarea în slavă a Salvatorului nostru iubit.  Doresc ca 
aceasta să fie experiența reală și imediată a noastră a tuturor!  Amin!        

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 92: „Vreau să fiu în veci cu Domnul”                                  
Cântarea de închidere, 159: „La mari biruințe ne cheamă Scriptura”   


