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PREFAŢĂ 

Primele trei volume de predici pe care le-am scris s-au concentrat în exclusivitate asupra 
Mântuitorului nostru Isus Hristos, toate cele 150 de teme prezentându-L pe El, Cuvântul 
întrupat, și anume: suferințele, moartea, învierea, înălțarea, mijlocirea și și revenirea Sa în 
glorie; Persoana Sa văzută din cele mai diferite puncte de vedere, așa cum se exprimă Sfintele 
Scripturi și cum Îl înalță în mod strălucit Spiritul Profetic; învățăturile Sale superbe, așa cum le 
întâlnim în cele patru evanghelii și pretutindeni în Cuvântul inspirat. 
 
Hristos a trăit o viață fără păcat, o viață desăvârșită, fiindu-ne exemplu absolut în toate 
privințele.  El a murit pentru răscumpărarea păcătoșilor și prin jertfa Sa suntem scăpați de la 
pieire veșnică.  El ne-a învățat cu privire la voința Tatălui ceresc și ne-a desfășurat înaintea 
minții calea pe care trebuie să mergem spre a avea perspectiva trăirii în veci împreună cu El în 
împărăția Sa.  Evanghelistul Ioan Îl prezintă ca fiind Cuvântul întrupat: „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).   
 
Cuvântul viu, întrupat, S-a exprimat verbal și în scris.  Cuvintele Sale rostite în țara sfântă au fost 
înregistrate de evangheliști, dar întreaga Scriptură este expresia gândirii și a iubirii Sale 
minunate.  De aceea, Sfânta Scriptură se mai numește și Cuvântul lui Dumnezeu.  Să reținem 
această dublă conotație a noțiunii de „Cuvânt”.   
 
În momente nocturne, unul din conducătorii și învățătorii lui Israel, numit Nicodim, L-a vizitat 
pe Isus pentru o întrevedere.  Mântuitorul i-a vorbit cu iubire, lansând conceptul cunoscut în 
lumea creștină ca naștere din nou: „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; cum se realizează ea?  „Din apă”, adică prin botez, care este un simbol 
exterior al unei experiențe începute, „mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu” (1 Pet 
3,21).  „Din Duh”, adică prin lucrarea Spiritului Sfânt în viața omului: „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).   
 
Apă și Duh!  Cel care îi vorbea lui Nicodim despre nașterea din nou ca experiență vitală era El 
Însuși Cuvântul întrupat, care trebuie să lucreze în inima omenească această regenerare totală: 
„Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, pînă ce va lua Hristos chip în voi!”  (Gal 
4,19).  „. . . așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință” (Efes 3,17).  „. . . care 
este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei” (Col 
1,27). 
 
Scriitorii inspirați au arătat, de asemenea, cum lucrează Dumnezeu pentru realizarea nașterii 
din nou în viața celor dornici de această experiență binecuvântată: „. . . fiindcă ați fost născuți 



 

 

P
ag

e3
 

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, de bună voia Lui, ne-a 
născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui” (Iac 1,18).   
 
Vorbim despre puterea renăscătoarea Cuvântului, mai exact a Cuvântului întrupat și a celui 
redactat în limbaj omenesc.  Așa se realizează nașterea din nou: prin Cuvânt și nu prin putere 
omenească.  Toate cele cincizeci de predici din acest volum încearcă să ilustreze și să 
desfășoare semnificațiile acestui proces dumnezeiesc de înfăptuit în ființa umană prin Cuvântul 
Său.   
 
Mă surprinde întotdeauna în mod neplăcut pretenția unora că ei sunt născuți din nou.  Dați-mi 
voie să vă spun cum gândesc eu, dezvăluind acest paradox: cine este cu adevărat născut din nou 
nu spune lucrul acesta, cine îl spune nu este născut din nou.  Numai cei născuți din nou vor intra 
în împărăția lui Dumnezeu, dar Isus nu a zis: cei care pretind că sunt născuți din nou vor ajunge 
acolo.  Mulți din acești declarați renăscuți vor fi șocați să audă cuvintele: „Niciodată nu v-am 
cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege!”  (Mat 7,23).  În ciuda 
faptului că au rostit în mod repetat cuvintele: „Doamne!  Doamne!”  (Versetul 21).  Este, într-un 
fel, exact ce zice Spiritul Profetic despre sfințire: „Cei care susțin că sunt sfințiți dau suficientă 
dovadă că sunt departe de a fi sfinți” (The Sanctified Life/Viața de sfințire, pagina 8).  Ținta este 
deci aceea de a fi sfinți, de a fi născuți din nou, fără a pretinde și a afișa această stare ca fiind 
realizată deja.       
 
Aşa cum am explicat deja în primele trei volume, la sugestia Uniunii de Biserici din Republica 
Moldova, am sistematizat unele din 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.   
 
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 
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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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„VOI UMBLA ÎN LOC LARG,                                                                                                                                           

CĂCI CAUT PORUNCILE TALE!”                                                                                                                                            

(01) Sensul unui contrast 

 În Psalmul 119,45, scriitorul, entuziasmat de frumusețea și bogăția nelimitată a legii lui 
Dumnezeu, a exclamat cu putere: „Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale.”  „Le 
caut” înseamnă, fără îndoială, mă interesează, mă preocupă, sunt bucuros să le accept și 
să trăiesc în conformitate cu aceste porunci.  Aceasta este decizia mea neabătută.  „Căci 
caut” arată motivul libertății dobândite, dar poate avea și sensul de timp: „când caut” 
poruncile Tale, atunci am această experiență.   
 

 Să luăm aminte acum la cuvintele Domnului Isus Hristos, redate în Evanghelia după 
Matei, capitolul 7, versetele 13 și 14: „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.”  Marele 
Învățător venit de la Dumnezeu a exprimat în câteva rânduri adevărul fundamental al 
unui triplu contrast:                                                                                                                                                
 

 (01) al destinației ireversibile la care pot ajunge muritorii, viața veșnică, pe de o parte, 
sau pierzarea, adică moartea veșnică, pe de altă parte;                                                                                                                                          
 
(02) al căilor de acces – o cale îngustă, care duce la viață, și una largă, care duce la 
pierzare;                                                                                                                                                                                
 
(03) al numărului oamenilor care merg pe o cale sau pe alta – puțini pe calea îngustă, 
mulți pe calea cea largă.   
 

 Să punem acum față în față cele două texte, care par a se exclude reciproc, și să stabilim 
puntea dintre aceste două piscuri: cum este calea credinței sau viața de umblare cu 
Dumnezeu – îngustă, așa cum afirmă Domnul Isus Hristos, sau largă, așa cum ne spune 
cu tărie psalmistul?  Este călătoria spre împărăția lui Dumnezeu o întreprindere dificilă, 
cum ni se spune în Matei, sau, dimpotrivă, o chestiune de comoditate, pe un teren larg 
și ușor accesibil, cum pare a spune psalmistul?  Este între aceste două pasaje biblice o 
contrazicere sau se poate descoperi o încântătoare armonie?                                                                                                                                  

(02) Realizări și tendințe omenești 

 Șoferilor nu le plac drumurile înguste, ei doresc să aibă spațiu suficient de mișcare, dacă 
se poate cât mai rapidă.  Locatarilor nu le convin camerele mici, ar prefera să stea în 
condiții cât mai confortabile, locuința, curtea, grădina să fie mari.  Tendința lumii 
moderne este de a demola clădirile mici, de a construi altele mari, gigantice, de a lărgi 
străzile, pentru a corespunde cât mai bine circulației din ce în ce mai aglomerate a 
autovehiculelor.  Se asanează mlaștini, se construiesc diguri pentru valorificarea 
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terenurilor inundabile, se fac încercări de a se reînvia deșerturi, de a se cuceri zonele 
reci ale pământului.  Bogatul căruia i-a rodit țarina și-a zis: „Iată ce voi face: îmi voi strica 
grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile 
mele” (Luca 12,18).   
 

 Trebuie lărgime.  Până la urmă, nici planeta nu mai este suficientă, e prea mică, e o 
cameră mult prea strâmtă.  Și omul, mânat de gânduri îndrăznețe, trimite în spațiu nave 
și stații, ca să cerceteze, să călătorească, să ajungă pe alte corpuri cerești și să le 
cunoască.  Sunt planuri mari; cât de raționale și de realizabile sunt ele rămâne de văzut.  
Dar omul secolului 21 vrea să meargă tot mai departe, să stăpânească pământul, să 
„cucerească” cosmosul.   
 

 Spiritul întreprinzător al omului tinde însă să înainteze nu numai din punct de vedere 
geografic sau astronomic.  El vrea să atingă noi domenii ale cunoașterii.  E un imbold 
înnăscut, căci Dumnezeu „a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu 
poate cuprinde, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu” (Ecl 
3,11). 
 

 Nota caracteristică a evangheliei Mântuitorului nostru a fost, de la înălțarea Sa la cer, 
universalitatea geografică: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i 
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Mat 28,19).  „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).  Această marcă de universalitate 
caracterizează întreita solie îngerească, solia adventă: „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” (Apoc 
14,6).   
 

 Primii creștini, apostolii și ceilalți credincioși ai bisericii primare, stăteau în Ierusalim și 
limitau lucrarea misionară acolo, contrar poruncii Domnului.  Atunci, în urma prigoanei 
care s-a stârnit împotriva lor după asasinarea lui Ștefan, s-au răspândit în toată lumea 
cunoscută pe atunci, ducând pretutindeni Cuvântul Domnului.   Un exemplu asemănător 
găsim și în istoria adventă.  Orașul Battle Creek a fost unul din centrele importante ale 
lucrării noastre la începuturile ei.  Acolo era un mare număr de adventiști de ziua a 
șaptea și se simțeau bine împreună, însă planul lui Dumnezeu era ca solia să fie vestită 
pretutindeni.  În ciuda repetatelor îndrumări și insistențe din partea sorei White, 
credincioșii continuau să se concentreze asupra lucrării din Battle Creek.  Atunci a venit 
un incendiu care a distrus parțial proprietăți ale bisericii noastre din acel oraș.  A fost o 
cale aspră, dar așa i-a determinat Dumnezeu pe credincioșii bisericii să se răspândească 
și în alte localități. 

(03) Expansiunea spiritului uman – voința lui Dumnezeu 
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 Dumnezeu Însuși a binecuvântat prima pereche de oameni, poruncindu-le: „Creșteți, 
înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l!”  (Gen 1,28).  „Dumnezeu . . . a întocmit 
pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie 
locuit” (Isa 45,18).  „Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și l-a pus 
acolo pe omul pe care-l întocmise” (Gen 2,8).  Dar Dumnezeu nu l-a pus pe om acolo ca 
să fie mărginit, limitat; intenția Creatorului era ca, pe măsura înmulțirii oamenilor, să 
întemeieze noi paradisuri, până când tot pământul avea să fie astfel locuit.  Chiar după 
căderea în păcat, după potop, în binecuvântarea rostită asupra casei lui Noe, Dumnezeu 
a folosit din nou cuvintele: „Iar voi creșteți și înmulțiți-vă; răspândiți-vă pe pământ și 
înmulțiți-vă pe el!”  (Gen 9,7) 
 

 Cuvântul lui Dumnezeu i-a luminat pe oameni, a deschis orizonturi noi și luminoase 
pentru cercetările științifice.  „Voi umbla în loc larg” zice psalmistul.  În Biblie se 
întâlnesc temeiurile adânci și străvechi ale celor mai de seamă adevăruri științifice.  
Departe de a îngusta, frâna sau opri posibilitatea cercetărilor, a descoperirilor, a 
cunoașterii, Scriptura ne dă chei pentru aceste întreprinderi.  Mai mult, secolele 
Reformațiunii religioase au însemnat descătușarea omenirii din lanțurile 
obscurantismului și intoleranței, dând imbold cercetărilor, progresului științific.  
 

 Rămânerea la Cuvântul lui Dumnezeu nu este o sursă de obscurantism, ci de înaintare 
intelectuală.  Acest gând îl putem zări în cuvintele profetului: „Lărgește locul cortului tău 
și întinde învelitoarele locuinței tale: nu te opri!”  (Isa 54,2).  Dumnezeu Însuși l-a creat 
pe om cu un spirit expansiv, dornic de a cunoaște, de a crește, de a se dezvolta mereu, și 
i-a lăsat acest spirit și după căderea în păcat: „Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată 
puterea ta!”  (Ecl 9,10)   
 

 Iată ce zice serva Domnului despre efectul Sfintei Scripturi asupra spiritului omenesc: 
„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,  page 94)        

(04) Rătăciri pe acest tărâm 

 Satana a susținut întotdeauna că Dumnezeu este un stăpân aspru, dornic și interesat să 
mărginească pe cât posibil fericirea ființelor create de El.  Așa L-a învinuit el pe 
Dumnezeu înaintea îngerilor, înainte de a fi izgonit din cer, că Dumnezeu pretinde de la 
ei o ascultare oarbă de legi care nu sunt pentru binele lor și că, dacă s-ar renunța la 
aceste legi, severe și inutile, ei ar fi mult mai fericiți, mai liberi, ar umbla „în loc larg”.  
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Urmarea a fost însă opusul acelor promisiuni: cei care l-au urmat au pierdut cerul și au 
fost aruncați pe pământ , mărginindu-li-se sfera de acțiune.  
 

 Vrăjmașul nevăzut i-a făcut pe primii noștri părinți să creadă că Dumnezeu i-a limitat în 
ce privește posibilitatea de cunoaștere, de dezvoltare, că acest teren pe care se 
desfășoară formarea și creșterea lor e strâmt, e mic, de aceea trebuie lărgit: „Dar 
Dumnezeu știe că, în ziua când veți mânca din el (din pomul cunoștinței binelui și răului), 
vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul” (Gen 3,5).  Ceea 
ce însemna: călcați porunca lui Dumnezeu și veți fi ca El, cunoscând binele și răul, 
cunoscând toate lucrurile, vi se va lărgi orizontul înțelepciunii, „veți umbla în loc larg”.  
Care a fost realitatea?  Au ajuns nu la loc larg, ci în țărâna pământului.   
 

 Urmașilor lui Set, Satana le-a insuflat ideea de a se uni prin căsătorie cu urmașii lui Cain, 
cu ”fetele oamenilor” (vezi Geneza 6,1.2), pentru a-și lărgi sfera opțiunilor.  În urma 
acestor compromisuri, fiii lui Dumnezeu au apostaziat, pământul și-a stricat frumusețea, 
s-a umplut de silnicie, până când Făcătorul a toate a intervenit prin potop, pentru a 
pune capăt fărădelegilor și vieții celor nelegiuiți.   
 

 Lui Samson i s-a părut că poporul lui Dumnezeu e prea mic, că e bine să-și lărgească 
orizontul și terenul de lucru, să meargă la filisteni, să se înrudească cu ei.  Astfel și-a 
pierdut Samson chemarea și ochii; în loc de libertate sporită, de loc mai larg, a ajuns 
strâmtorat în temniță ca sclav al vrăjmașilor lui Dumnezeu și ai lui.   
 

 Saul, fiul lui Chis, n-a ascultat de Dumnezeu, ci a dat urmare propriei lui judecăți, iar 
Dumnezeu l-a părăsit.  Atunci a ajuns în peștera din En-Dor, client nenorocit al unei 
vrăjitoare.  S-a dus să-i întrebe pe morți și i-a răspuns pretinsului Samuel: „Sunt într-o 
mare strâmtoare: filistenii îmi fac război și Dumnezeu S-a depărtat de la mine” (vezi 1 
Samuel 28,4-25; citatul este din versetul 15).   
 

 Fiul risipitor a socotit că acasă, la părinți, e prea strâmtorat,  de aceea s-a hotărât: 
„Vreau să plec, să fac ce doresc, să nu mai depind de părinți, să umblu în loc larg.”  Și a 
fost liber, a făcut ce a vrut, până când a ajuns decepționat, părăsit, flămând și rob al 
porcilor.  Uneori, copiii gândesc că îngrădirile părintești ar fi un obstacol în calea fericirii 
lor, dar tocmai acestea sunt spre binele lor vremelnic și veșnic.  „Copii, ascultați în 
Domnul de părinții voștri, căci este drept” (Efes 6,1); adică este corect, aceasta este 
orientarea bună și sănătoasă.    

(05) Adevărata accepțiune a principiului „voi umbla în loc larg” 

 Potrivit limbajului, conținutului și spiritului perceput în lectură, Psalmul 119 este opera 
lui David.  El a zis: „Voi umbla în loc larg!”  Cum să nu dorească acest lucru omul care a 
fost mereu urmărit de Saul în munți, ca o potârniche, silit să se ascundă în peșteri, de 
multe ori dușmanul aflându-se chiar lângă el!  Aceasta este dorința legitimă a oricărei 
ființe omenești asuprite.                                                                                                            
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 Din Iov 1,6-12 aflăm că fiii lui Dumnezeu s-au înfățișat înaintea Lui pentru o conferință; 
aceștia erau reprezentanții lumilor necăzute în păcat.  Ființa creată pe pământ, menită 
să fie viceregele planetei, adică Adam, nu s-a înfățișat înaintea Domnului, ca 
reprezentant al acestei planete.  În locul lui s-a dus Satana, ca să ia parte la acea 
întrunire și să-l pârască pe om, să critice lucrările lui Dumnezeu.  Adam nu mai exista, 
era de mult în mormânt; era legat de acest pământ, pe care a trebuit să-l lucreze cu 
trudă până la sfârșitul vieții lui.  Pentru că din pământ fusese luat și în pământ s-a întors 
(vezi Geneza 3,19).   
 

 Singurul Fiu al lui Dumnezeu, El Însuși Dumnezeu, Cuvântul, S-a făcut trup și S-a înfrățit 
cu omul, ca să-l răscumpere din temnița păcatului, să-l elibereze din lanțurile și cătușele 
în care l-a ferecat Satana.  „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările 
diavolului” (1 Ioan 3,8), „să-l nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, 
și să-i izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor” 
(Evr 2,14.15).  Prin lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu umblă Enoh în loc larg, 
prin această operă vitală de răscumpărare vor fi învredniciți mântuiții să viziteze alte 
planete, să călătorească în infinitul de timp și spațiu – să umble în loc larg. 
 

 „Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8,32), a zis Adevărul cel 
care este viu în vecii vecilor (vezi Apocalipsa 1,18).  Acesta a fost chiar scopul întrupării 
Sale: „Dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8,36).  Oamenii pot face 
abuz de libertatea creștină, de aceea avertizează apostolul Petru: „Purtați-vă ca niște 
oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai 
lui Dumnezeu” (1 Pet 2,16).   
 

 Omul a fost creat cu voință liberă, dar există principii care guvernează fericirea și numai 
respectându-le poate omul să aibă parte de ea.  Societatea are legi, rânduite spre binele 
membrilor ei; cel care gândește că e spre binele lui să le încalce, face rău aproapelui, dar 
și sieși.  Mulți oameni își închipuie că pot fi fericiți și liberi numai nesocotind legile, și 
atunci se simt în largul lor.  Dar urmarea este alta: ei ajung să nu mai poată umbla 
singuri, să nu mai meargă unde vor - și e drept așa.  Psalmistul zice: „Când caut poruncile 
Tale (adică dreptatea, corectitudinea, ordinea și disciplina), umblu în loc larg” (în 
libertate). 
 

 „Tinerii au o dragoste înnăscută pentru libertate; ei doresc libertate; și ei au nevoie să 
înțeleagă că de aceste binecuvântări inestimabile se pot bucura numai prin ascultare de 
legea lui Dumnezeu.  Această lege este păstrătoarea adevăratei libertăți.  Ea arată și 
interzice acele lucruri care degradează și însclăvesc și astfel îi asigură celui ascultător 
protecție față de puterea răului.”  (Education/Educație, pagina 291)  
 

 „Mulți învățători religioși afirmă că Hristos, prin moartea Sa, a desființat legea, iar 
oamenii sunt de acum încolo scutiți de cerințele ei.  Sunt unii care o prezintă ca pe un 
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jug greu și, în contrast cu sclavia legii, ei prezintă libertatea de care te poți bucura prin 
evanghelie.  Dar nu așa au considerat profeții și apostolii legea cea sfântă a lui 
Dumnezeu.   A zis David: ‚Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale’ (Ps 119,45).  
Apostolul Iacov, care a scris după moartea lui Hristos, se referă la Decalog ca fiind ‚legea 
împărătească’ și ‚legea desăvârșită a slobozeniei’ (Iac 2,8; 1,25).  Iar vizionarul, la o 
jumătate de secol după răstignire, pronunță o binecuvântare asupra acelora care 
‚păzesc poruncile lui Dumnezeu, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în 
cetate’ (Apoc 22,14).”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 466)   
 

 „Pe drumul către moarte poate să meargă întregul neam omenesc, cu toate apucăturile 
lor lumești, cu tot egoismul lor, cu toată mândria, necinstea și decăderea morală.  Există 
loc pentru părerile și învățăturile oricui, loc pentru a da curs pornirilor proprii, pentru a 
face tot ce cere iubirea de sine.  Pentru a merge pe calea care duce la pierzare, nu este 
nevoie ca aceasta să fie căutată, pentru că largă este poarta și lată este calea, iar 
picioarele înclină în mod natural spre calea care duce la moarte.  Însă calea către viață 
este îngustă și poarta este strâmtă.  Dacă mai ții la vreun păcat favorit, vei constata că 
drumul este prea îngust pentru a merge pe el.  Propriile tale căi, propria ta voință, 
obiceiurile și practicile tale rele trebuie să fie părăsite, dacă vrei să te menții pe calea 
Domnului.  Cel ce vrea să-I servească lui Hristos nu poate să se ia după părerile lumii sau 
să se conducă după modelele lumii.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de 
pe Muntele Fericirilor, paginile 138-139)  
 

 Libertatea spirituală creată, acordată și garantată de Creator nu înseamnă haos, 
dezordine, anarhie, nu înseamnă păcat, pentru că atunci pretinsa libertate de acțiune se 
transformă într-o robie îngrozitoare: „Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului” 
(Ioan 8,34).  „Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii.  Căci 
fiecare este robul lucrului de care este biruit” (2 Pet 2,19).   
 

 „Orice suflet care refuză să se predea lui Dumnezeu se află sub controlul unei alte 
puteri.  El nu este al său însuși.  El poate să vorbească despre libertate, dar se află în cea 
mai dezgustătoare robie.  Lui nu i se permite să vadă frumusețea adevărului, pentru că 
mintea lui este sub controlul lui Satana.  În timp ce se măgulește cu gândul că urmează 
direcțiile propriei sale judecăți, el ascultă de voința prințului întunericului.  Hristos a 
venit ca să rupă din suflet cătușele sclaviei păcatului.  ‚Deci, dacă Fiul vă face slobozi, 
veți fi cu adevărat slobozi.’  ‚În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit 
de legea păcatului și a morții (Rom 8,2).’”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 466) 
 

 În capitolul al doilea al cărții Geneza, găsim atât îngăduința cât și oprirea: „Poți să 
mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și 
răului să nu mănânci . . .” (versetele 16 și 17).  Îngustă este calea vieții și, totuși, cel ce 
umblă pe ea este un om liber, un om fericit, el umblă în loc larg.  Amarnică și aspră a fost 
calea pe care a urmat-o Hristos pe pământ; a fost grea, îngustă, dar atât de aducătoare 
de veșnice binecuvântări pentru toți cei răscumpărați.   
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 Calea recomandată de Mântuitorul este îngustă, dar ea duce la viață.  Măsurați calitatea 
căii prin prisma rezultatului la care ea conduce și atunci calea cea îngustă este largă, 
extrem de largă!  Mai bine o cale îngustă, care duce la viață, decât una largă, comodă, 
ușoară, cu un sfârșit tragic – pierzarea.  Elevul care se străduiește, în sudoarea frunții și 
încleștarea minții, să-și învețe lecțiile, va avea, în final, infinit mai multe satisfacții decât 
acela care găsește că e mai comod să trândăvească, să piardă vremea.   
 

 Drumul spre succes e, în cele mai multe cazuri, aspru, anevoios, poate chiar amarnic, 
însă omul care privește înainte nu se va poticni, nu se va descuraja, căci va vedea 
deznodământul, ca Mântuitorul pe cruce: „Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va 
înviora!”  (Isa 53,11).  „Mai bun este sfârșitul unui lucru, decât începutul lui” (Ecl 7,8).  
Când construiești o casă, de ce ai parte mai întâi?  De mizerie, oboseală, cheltuială, chiar 
loviri și sângerări.  Dar cine, gândindu-se la toate acesta, uită că va avea la urmă o 
locuință frumoasă, încăpătoare, unde viața sa va fi plăcută?!   
 

 În general, părerea oamenilor neconvertiți despre cei credincioși este că ei duc o viață 
lipsită de bucurii, că vederile lor sunt înguste, că au concepții strâmte despre viață.  Cele 
prezentate până aici și, mai presus de toate, cuvântul omului lui Dumnezeu în Psalmul 
119,45, arată adevărul: copiii lui Dumnezeu umblă în loc larg, acceptarea voinței lui 
Dumnezeu aduce cu sine vederi sănătoase și binecuvântate, în toate domeniile: 
credință, știință, muncă, artă, viață de familie.  Noi condamnăm fanatismul, extremismul 
de orice nuanță, bigotismul bolnăvicios, misticismul, obscurantismul.  Aceste maladii 
suprimă libertatea reală a spiritului omenesc și-l fac rob absurdității, în timp ce credința 
adevărată, sănătoasă, biblică, îl eliberează pe om de prejudecăți și primejdii. 
 

 „Ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la 
Cel ce este Capul – Hristos” (Efes 4,15).  O cântare zice: „Fericit e tot acela care-n orice 
pas făcut cere sfatul de la Domnul.”  De multe ori, când vrem să atingem un scop, să ne 
împlinim o dorință, ne vine greu să-L întrebăm pe Domnul, de teamă că nu ne va da 
aprobare pentru pasul pe care intenționăm să-l facem – credem că, dacă ne conducem 
după mintea noastră, vom umbla în loc larg.  Uităm că El știe mai bine ce este pentru 
fericirea noastră și de aceea nu aprobă tot ce vrem noi să facem.  Isus ne-a învățat să ne 
rugăm așa: „Facă-se voia Ta . . .!”  Când facem voia Sa, umblăm cu adevărat în loc larg.   
 

 Să reținem acest splendid citat din Spiritul Profetic: „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-l îndeplinesc.”  (Prophets and Kings/Profeți și regi, pagina 578) 
 

 Textul din Zaharia 14,4 se referă la revenirea Mântuitorului pe pământ la sfârșitul 
mileniului, când Ierusalimul ceresc se va așeza pe această planetă: „Muntele Măslinilor 
se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare”, adică 
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foarte largă.  Calea cea îngustă nu va fi îngustă în vecii vecilor!  Slavă Domnului pentru 
aceasta!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 702: „Cu noi cu toți să fie” 

Cântarea de închidere, 365: „Numai cu Isus voiesc a merge”  
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ASCULTAREA, LUCRAREA CREDINȚEI  

 Stimați ascultători, datorăm eternă recunoștință lui Dumnezeu-Tatăl, Domnului nostru 
Isus Hristos și Duhului Sfânt pentru glorioasa și minunata lucrare a mântuirii din păcat.  
O nouă ocazie ne este hărăzită astăzi, ca să ne interesăm și să ne ocupăm de învățătura 
salvatoare a Sfintei Scripturi. 
 

 Când a început lucrarea Sa publică, după botez și experiențele din pustie, Domnul Isus 
Hristos propovăduia evanghelia lui Dumnezeu.  El zicea: „S-a împlinit vremea și 
împărăția lui Dumnezeu este aproape.  Pocăiți-vă și credeți în evanghelie” (Marcu 1,15).  
Credeți în evanghelie.  Evanghelia lui Dumnezeu trebuie mai întâi crezută.  Ea face 
minuni extraordinare.  Multe milioane de păcătoși au găsit în ea vindecare spirituală și 
trupească.  E o mare greșeală a aborda evanghelia lui Dumnezeu ca pe un obiect al 
științelor terestre, supunând-o la raționamente, calcule sau probe de laborator.  
Asemenea metode de cercetare se pot aplica la orice altceva, numai nu la adevărurile 
divine.  Hristos ne-a cerut să credem evanghelia, să credem în evanghelie.  Ea e obiectul 
credinței, iar ca rezultat vor urma minunate experiențe de viață.   
 

 Să observăm un al doilea text al Sfintei Scripturi și anume 2 Tesaloniceni 1,8: la vremea 
Sa, Isus Hristos îi va pedepsi „pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă 
de evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.”  Oamenii trebuie să asculte de evanghelia 
Domnului nostru Isus Hristos.  Să asculte de ea, este vorba de ascultare.   
 

 Care sunt deci cele două aspecte ale unei corecte atitudini față de evanghelia lui 
Dumnezeu?  Credința și ascultarea, aflate în raport de cauză și efect: cauza este 
credința, iar efectul ei este ascultarea.  Nu e posibilă ascultare de evanghelie fără 
credință în ea; nu există credință autentică în evanghelie, fără a asculta de această 
evanghelie.  Dacă cineva pretinde o astfel de credință, atunci este vorba de o credință 
falsă.  Interesantă este această simetrie a cuvintelor în limba germană: Dumnezeu (Gott) 
cere credință (Glaube) și ascultare (Gehorsam).  Un triplu G, de la Dumnezeu la acțiunile 
Lui în viața oamenilor.   
 

 Mi-am propus să dezvolt astăzi elementul al doilea și anume efectul, ascultarea.  Despre 
credință se vorbește mult și e bine, deși nu se vorbește destul.  Despre ascultare însă se 
vorbește rar și lucrul acesta e regretabil.  Noi nu putem să vedem credința cuiva, cauza 
rămâne ascunsă, e un factor al minții și inimii.  Dar putem vedea ascultarea și atunci 
înțelegem că acolo există credință.  Ce se va întâmpla cu cei ce nu ascultă de solia 
evangheliei lui Dumnezeu?  Hristos îi va pedepsi la venirea Sa.   
 

 Necesitatea vitală a ascultării de legea divină a fost explicată oamenilor de la început: 
„Primii noștri părinți nu au fost lăsați fără avertizare cu privire la primejdia care-i 
amenința.  Soli cerești le-au prezentat istoria căderii lui Satana și uneltirile lui pentru 
distrugerea lor, explicând mai pe deplin natura cârmuirii divine, pe care prințul răului 
încerca să o răstoarne.  Prin neascultare față de poruncile drepte ale lui Dumnezeu, 
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Satana și oastea lui căzuseră.  Cât de important era, deci, ca Adam și Eva să respecte 
acea lege, prin care doar era posibil să fie menținute ordinea și dreptatea.”  (Patriarchs 
and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 52)   
 

 Fiecare om are deplină libertate de a alege între ascultare și neascultare, între supunere 
față de Dumnezeu și rebeliune împotriva Lui.  Dar aceasta nu înseamnă că el va fi scutit 
de consecințe, doar pentru că a avut această libertate de alegere.  Orice om este liber să 
sară de pe o clădire, dar nu poate fi împiedicat să-și rupă oasele sau să moară ca urmare 
a unei asemenea nebunii. 
 

 Dumnezeu nu dorește o ascultare forțată, pentru că aceasta ar reduce ființele 
inteligente create de El la statutul de roboți.  El așteaptă de la toți o servire voluntară, 
voioasă și din inimă:  
 
„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 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) 
 

 Știm bine care a fost proba la care au fost supuși primii noștri părinți, Adam și Eva: 
ascultarea de voința lui Dumnezeu.  Și tocmai aici au căzut ei.  Iar Hristos, al doilea 
Adam, a venit pe pământ și a realizat exact ce n-a izbutit Adam – ascultarea desăvârșită 
de Tatăl Său.  „Măcar că era Fiu, a învățat să asculte, prin lucrurile pe care le-a suferit” 
(Evr 5,8).  „S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce” (Filip 2,8).  „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” (Rom 5,19).  Iar 
ascultarea Lui e pentru noi salvare și pildă, noi toți suntem așezați  pe calea ascultării, 
pentru că numai așa se ajunge din nou în paradisul pierdut prin neascultare.  Pe 
Muntele Schimbării la Față, glasul Tatălui a spus, în auzul a trei ucenici: „Acesta este Fiul 
Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea; de El să ascultați!”  (Mat 17,5)  
 

 Biblia abundă în exemple de ascultare și în exemple de neascultare.  Dacă ar fi să faceți o 
listă de persoane din Biblie, care au ascultat de Dumnezeu, dumneavoastră pe cine ați 
scrie la numărul unu?  Nu ne referim la Domnul Isus Hristos, ci la ceilalți inși amintiți în 
Biblie.  La numărul unu pe lista ascultătorilor?  Eu l-aș numi pe Avraam.  „Prin credință 
Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-l ia ca moștenire, a 
ascultat și a plecat, fără să știe unde se duce” (Evr 11,8).  Schimbarea experimentată de 
acest om nu a fost ușoară.  Ur din Haldea era un oraș înfloritor, cu clădiri masive, 
asigurate cu canale de apă; acolo era un centru de civilizație, iar perspectiva era o viață 
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de beduin.  Era ca și când ar părăsi cineva orașul Londra sau Berlin, ca să se multe în 
Namibia.   
 

 Da, Canaanul era un teren roditor, dar până la împlinire el însemna o viață de pribeag.  
Poate că noi am fi întrebat de condițiile de viață care ni se oferă: avem acolo gaz metan, 
avem asfalt, avem garaj, sau universitate?  Cum e nivelul de trai?  Sau măcar să știm 
destinația.  Avraam își face bagajele, căci va pleca departe.  Rudele îl întreabă: „Ce faci?”  
„Plec de aici.”  „De ce?”  „Dumnezeu mi-a spus să plec.”  „Care Dumnezeu?”  „Există un 
singur Dumnezeu, Creator al cerului și al pământului, al nostru al tuturor.  El m-a 
chemat.”  „Și unde te duci?”  „Nu știu, acest lucru nu mi l-a spus.”  „Cum așa, pleci la 
drum fără să știi unde te duci?”  „Da, eu am încredere în Dumnezeu, pentru că Îl cunosc, 
am multe experiențe frumoase cu El.  El mă va conduce într-un loc foarte bun și va fi tot 
timpul cu mine.” 
 

 Avraam (la data aceea Avram) nu are nicio pretenție, nu pune nicio întrebare, nu cere 
nicio informație.  Dumnezeu știe ce face, iar el, Avraam, nu e nici curios, nici neliniștit.  E 
mult mai bine să pleci într-un loc absolut necunoscut, dar cu Dumnezeu, decât într-unul 
foarte bine cunoscut, dar fără El.   
 

 Avraam a ascultat și a plecat.  Dar cel mai greu examen de ascultare l-a trecut el mai 
târziu.  Acum avea un fiu de la Sara – Isaac.  Și îl iubea.  Mult.  Deodată, Dumnezeu i-a 
cerut să-l aducă ardere de tot.  Lucru dureros, imposibil de înțeles.  Totul părea să 
pledeze împotrivă: era fiul făgăduinței, mult așteptat, născut ca prin minune, singura 
șansă de realizare a unui popor ales și numeros.  Să fi vorbit Dumnezeu?  Cere El așa 
ceva?  Avraam avea experiențe atât de puternice și clare cu Dumnezeu, încât știa că nu 
se înșală.  Era porunca lui Dumnezeu.  Și a ascultat-o.   
 

 Ce om extraordinar!  Nu, un om ca și noi, dar care s-a predat cu totul lui Dumnezeu și 
era gata să jertfească totul, dacă Dumnezeu o cere.  El nu știa că Dumnezeu îi va opri 
mâna, că jertfa nu e jertfă, ci doar o preînchipuire.  Ce ușor i-ar fi fost dacă ar fi știut 
dinainte acest lucru!  Dar Dumnezeu nu i l-a destăinuit.  Când totul era gata, a ridicat 
mâna și și-a luat avânt.  Nu!!!  Îngerul Domnului (citiți Hristos) l-a oprit.  Destul.  „’Pe 
Mine Însumi jur’, zice Domnul, ‚pentru că ai făcut lucrul acesta și nu l-ai cruțat pe fiul 
tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și-ți voi înmulți foarte mult 
sămânța și anume: ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va 
stăpâni cetățile vrăjmașilor ei.  Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în 
sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea’” (Gen 22,16-18).  Toate aceste 
făgăduințe ți le dau și le voi împlini față de tine și față de sămânța ta, pentru că ai 
ascultat de porunca Mea.   
 

 Pe lista exemplelor de ascultare ar figura la numărul 1 Avraam.  Numai prin el a ilustrat 
Dumnezeu jertfirea unicului Său Fiu pentru mântuirea păcătoșilor.  Iată și alte pilde 
mărețe: Noe, Samuel, David, Iosia, Daniel, Zorobabel, Ioan Botezătorul, Pavel.   
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 Pe o asemenea listă de ascultare l-ați include oare și pe împăratul Saul, fiul lui Chis?  Din 
contra, l-am reține ca exemplu negativ.  Vedeți, Biblia este cartea adevărului: ea nu ne 
vorbește doar despre lucruri pozitive, frumoase, luminoase, ci notează și relele făcute de 
oameni.  Pe cele pozitive ca să le imităm, pe cele negative ca să le evităm.  Ar fi ciudat să 
facem invers.  Eu vă propun acum să facem o cercetare cinstită, obiectivă a vieții lui Saul 
din punctul de vedere al ascultării sau neascultării.  Vom citi în 1 Samuel, capitolul 15. 
 

 „Samuel i-a zis lui Saul: ‚Pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul Lui, 
peste Israel.  Ascultă dar ce zice Domnul.  Așa vorbește Domnul oștirilor: ‚Mi-aduc 
aminte de ceea ce i-a făcut Amalec lui Israel, când i-a astupat drumul la ieșirea lui din 
Egipt’” (versetele 1 și 2). 
 

 Și acum, porunca Domnului: „Du-te acum, bate-l pe Amalec și nimicește cu desăvârșire 
tot ce-i al lui; să nu-i cruți și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și 
măgarii, boii și oile” (versetul 3).  Aceasta era porunca: clară, precisă, concretă.  E greu 
pentru noi astăzi să o înțelegem, dar era porunca Domnului: El, care a dat viața, poate să 
o și retragă, indiferent că o face direct sau prin slujitorii Lui.  După criminala și 
neprovocata acțiune a lui Amalec, prin care urmărea nimicirea lui Israel la Refidim (vezi 
Exodul 17,8), imediat după ieșirea din Egipt, Dumnezeu l-a mai răbdat pe acest popor 
patru secole, fără ca în viața lor să se producă vreo schimbare.  Permanent dușman al lui 
Israel.  Haman era un amalecit și el a pus la cale exterminarea iudeilor (vezi Estera 3,1-
15).  De ce emoții ar fi fost scutit poporul lui Dumnezeu, dacă porunca dată de 
Dumnezeu lui Saul prin Samuel ar fi fost respectată în totul!   
 

 Porunca era ca Saul să-i nimicească pe amaleciți și vitele lor, tot.  Să vedem cum a fost 
adusă la îndeplinire porunca aceea.                                                                                                                    
 
(a) „Saul a adunat poporul și l-a numărat la Telaim: erau două sute de mii de oameni 
pedeștri și zece mii de oameni din Iuda” (versetul 4).  Corect!!!  Imediat ce a primit 
porunca, Saul nu a ezitat, ci s-a apucat de treabă.  Nu s-a răfuit cu Samuel, nu a adus 
niciun argument împotriva acțiunii, ci a pornit să împlinească porunca primită.  Nu s-a 
apucat de nimic altceva.  A adunat poporul și l-a numărat.  Deci, avea gânduri serioase, 
era hotărât să pornească la luptă.  Exact așa cum spusese Dumnezeu.                                                                                                                                                                                                                                 
 
(b) „Saul a mers până la cetatea lui Amalec . . .” (versetul 5).  Unde s-a dus?  Până la 
cetatea lui Amalec.  Și unde îl trimisese Domnul?  Acolo.  Iarăși bine.  Saul s-a dus acolo 
unde l-a trimis Dumnezeu, nu în altă parte, cum avea să facă, la mult timp după aceea, 
profetul Iona.  Saul a pornit să lupte împotriva lui Amalec, nu împotriva moabiților sau a 
edomiților.  Aceasta se numește ascultare, exactă ascultare!!!                                                            
 
(c) „Saul l-a bătut pe Amalec . . .” (versetul 7).  Așa cum a zis Dumnezeu.  Nu a încheiat o 
alianță cu Amalec, ci l-a bătut.   
 

 Să recapitulăm ce ne spun cele trei versete (4, 5, 7):                                                                                                                                      
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- Versetul 4: Saul nu respinge porunca Domnului, nu-l contrazice pe Samuel, 
împotrivindu-se: „Nu mă duc!  Ce să am eu cu poporul acela și de ce să pun în primejdie 
viața israeliților?”  Dar nu!  El începe imediat să împlinească porunca.  Aceasta se 
cheamă ascultare.                                                                                                                                              
 
- Versetul 5: Saul merge până la cetatea lui Amalec, așa cum îi spusese Dumnezeu prin 
profetul Său.  Aceasta se cheamă ascultare.                                                                                             
 
- Versetul 7: Saul l-a bătut pe Amalec, conform sarcinii primite.  Și aceasta este 
ascultare.   
 

 Până aici e bine; de ar fi mers totul așa!  Urmăriți însă mai departe raportul Scripturii: 
„Dar . . .” (versetul 9).  Ce păcat că există și acest „dar”!  „Dar Saul și poporul l-au cruțat 
pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, mieii grași și tot ce era mai 
bun; n-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și 
nebăgat în seamă” (versetul 9 în întregime).   
 

 Apoi s-a înfățișat orgolios înaintea lui Samuel: „Am păzit cuvântul Domnului!”  (Versetul 
13).  Dar Samuel nu poate fi înșelat; Dumnezeu îi spusese deja că regretă că l-a pus pe 
Saul împărat.  Samuel întreabă: Da?  Ai păzit cuvântul Domnului?  Dar ce se aude?  „Ce 
înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe 
care-l aud?”  (Versetul 14).  A!  Trebuie să fi argumentat Saul, aceasta este altceva.  Noi 
trebuie să aducem jertfe.  Eu m-am gândit și la asta.  Iată cuvintele lui: „Am ascultat 
glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul.  L-am adus pe Agag, 
împăratul lui Amalec, și i-am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți; dar poporul a luat din 
pradă oi și boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească 
Domnului, Dumnezeului tău, la Ghilgal” (versetele 20 și 21).   
 

 Gândire negustorească, nu așa cum s-a exprimat mai târziu David, când era împăratul lui 
Israel: „. . . nu voi aduce Domnului, Dumnezeului meu, arderi de tot care să nu mă coste 
nimic” (2 Sam 24,24).  Dar tocmai lucrul acesta îl încerca Saul: să aducă Domnului jertfe 
care să nu-l coste nimic.  Plus beneficierea de ce rămâne.   
 

 Samuel nu s-a lăsat impresionat; el a întrebat, iar aceste cuvinte au rămas celebre: „Îi 
plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului?  
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.  Fiindcă ai 
lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și El ca împărat” (versetele 22 și 23).  Vorbea 
omul al cărui nume, Samuel, însemna „Dumnezeu a ascultat” (vezi 1 Samuel 1,20). 
 

 Atenție la ultimele cuvinte spuse de Samuel în textul de mai sus: „Fiindcă ai lepădat 
cuvântul Domnului, te leapădă și El ca împărat.”  Ai lepădat cuvântul Domnului!  Toate 
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punctele pozitive, de ascultare, din comportamentul împăratului Saul dispăreau prin 
acest unic punct negativ: nepermisa cruțare.   
 

 Atunci Saul se dovedește laș; el aruncă totul asupra poporului: „. . . mă temeam de 
popor și i-am ascultat glasul” (versetul 24).  Aici se pune problema ascultării de 
Dumnezeu sau ascultării de popor, indiferent dacă era chiar adevărat că poporul îl 
influențase sau fusese inițiativa lui.  Să uităm porunca Domnului când poporul ne cere 
altceva?  Nu așa gândea apostolul Petru; în fața Sinedriului, el a declarat: „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).   
 

 Aici erau somați conducătorii să judece ei dacă ascultarea de ei, de oameni, ar trebui, pe 
drept, să aibă prioritate față de ascultarea de Dumnezeu.  Cu altă ocazie, Petru, însoțit 
de ceilalți apostoli, a afirmat mai direct, fără a mai apela la judecata lor: „Trebuie să 
ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!”  (Fapte 5,29).  Adică numai de 
Dumnezeu, când se cere călcarea poruncilor Sale, și de Dumnezeu și de oameni, dar mai 
întâi de Dumnezeu, când nu se cere niciun compromis și dacă ascultarea de oameni este 
normală, rațională, legală, necesară. 
 

 Am zis că Saul s-a dovedit laș; el, conducătorul autoritar, se ferea să-și ia răspunderea 
pentru felul cum procedase.  El a ascultat, alții au fost vinovați!  Într-un târziu însă, 
neavând de ales și auzind că va fi lepădat ca împărat, el a recunoscut formal, ca un fel de 
Iuda Iscarioteanul, pentru a-și salva domnia: „Am păcătuit, căci am călcat porunca 
Domnului și n-am ascultat cuvintele tale; mă temeam de popor și i-am ascultat glasul” 
(versetul 24).  Mărturisire și scuză!  Dar Saul se contrazicea.  Întâi zisese: „Fii 
binecuvântat de Domnul!  Am păzit cuvântul Domnului!”  (Versetul 13).  Și din nou: „Am 
ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul.  L-am adus 
pe Agag, împăratul lui Amalec, și i-am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți” (versetul 20).   
 

 Adevărata căință nu este un amestec de ascultare și neascultare, de autoapreciere și 
semicăință.  Să treci cu vederea porunca Domnului, fie și parțial, și să asculți de glasul 
poporului?  Să înlocuiești un clar „așa zice Domnul” cu „așa zice poporul” sau „așa zice 
statul”?  Versetul 9 dezvăluie adevărul: „Dar Saul și poporul au cruțat . . .”.  Scuză-ne, 
împărate, nu este vorba de popor, ci în primul rând de tine, apoi poporul.  Tu ai dat 
tonul, poporul s-a luat după tine.  Nu aveai niciun motiv să te temi de popor!  Chiar să fi 
pornit ideea de la popor, lucrul acesta nu avea nicio importanță și nu schimba datele 
problemei.  Saul și poporul s-au unit în neascultare.  Omul lui Dumnezeu trebuie să 
asculte de glasul lui Dumnezeu pentru binele poporului și nu să facă pe placul poporului 
chiar când în felul acesta l-ar dezonora pe Dumnezeu. 
 

 Cum înțelegea Saul să împlinească porunca lui Dumnezeu?  Așa cum am văzut.  El 
asculta de Dumnezeu până la un punct și apoi făcea ce îi plăcea lui, cum îl influențau 
oamenii, împrejurările sau interesele.  El asculta de Dumnezeu, dar mai punea și de la el.  
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El modifica porunca lui Dumnezeu și mergea mai departe așa, pe linia modificării, 
pretinzând apoi că a păzit cuvântul Domnului.  Dar ascultarea în proporție de 80%, 90%, 
99% e curată neascultare!  Ba nu curată, murdară, pentru că neascultarea este 
întotdeauna murdară!   
 

 Nu numai indivizi, ci întregi organizații religioase fac așa.  La cuvântul clar și lămurit al lui 
Dumnezeu adaugă sau scad, îl amestecă cu tradiții și rătăciri omenești și apoi pretind: 
„Noi slujim Domnului!  Urmăm calea Bibliei!”  Cum facem noi?  Iată cum să facem:                                                                      
 
- „N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos” (Prov 
30,6).                                                                                                                                                                           
 
- „Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău” (Deut 18,13).                 
 
- „Luați seama dar, să faceți așa cum v-a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru; să nu vă 
abateți de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga” (Deut 5,32).   
 

 Despre Moise stă scris: „. . . 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’” (Evr 8,5).  Totul.  Și cum a făcut Moise?  Iată ce ni se spune: „Copiii lui Israel au 
făcut toate aceste lucrări după toate poruncile pe care i le dăduse lui Moise Domnul.  
Moise a cercetat toate lucrările și iată, le făcuseră cum poruncise Domnul, așa le 
făcuseră.  Și Moise i-a binecuvântat” (Exod 39,42.43).  Mai târziu, s-a spus despre Moise: 
„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” (Evr 3,5).   
 

 Mai este de mirare că Dumnezeu a insistat cu trimiterea lui Moise, în ciuda scuzelor și 
șovăirilor sale (vezi Exodul, capitolele 3 și 4)?  Acesta era omul de care avea nevoie 
Dumnezeu.  Cineva întreba: dacă Moise ar fi făcut cortul exact cum a poruncit 
Dumnezeu și mai făcea încă unul, puțin altfel, în care din ele ar fi intrat Dumnezeu?  Nu 
cred că e greu de răspuns la întrebare.  Iată cum a onorat Dumnezeu ascultarea lui 
Moise și a poporului: „Atunci, norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a 
umplut cortul.  Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea 
deasupra lui și slava Domnului umplea cortul” (Exod 40,34.35).   
 

 Poporul a făcut în totul așa cum a poruncit Dumnezeu, pentru că Moise a instruit bine 
poporul și pentru că a supravegheat totul în permanență, de la început până la sfârșit.  
Omul acela se află acum în cer.  Toți ascultătorii de Dumnezeu, de poruncile Sale, vor 
ajunge în împărăția lui Dumnezeu și-i vor întâlni pe Avraam, pe Moise, pe toți oamenii 
credinței și ai ascultării.  
 

 În zilele noastre, când se vorbește despre ascultare, unii tresar speriați, contrariați sau 
nemulțumiți, replicând că noi suntem mântuiți prin credință, prin har, în mod gratuit, 
prin jertfa Domnului Isus, și nu prin faptele noastre, nu prin păzirea poruncilor lui 
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Dumnezeu, nu prin ascultarea noastră.  Bineînțeles că suntem mântuiți prin har, prin 
credință, în dar, prin moartea Domnului Isus.  Dar, dacă neascultarea este tot atât de 
vinovată ca și spiritismul, își vor permite mântuiții să nu asculte de Dumnezeu?  
Răscumpărarea păcătoșilor nu se încheie cu îndreptățirea socotită, ci este urmată de 
îndreptățirea dată, de viața de sfințenie.  Apostolul Pavel a prevenit îngrijorarea 
acestora amintiți mai înainte: „Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos 
Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în 
ele” (Efes 2,10).   
 

 Noi suntem ființe căzute în păcat, de aceea ne putem întreba pe drept cuvânt: este oare 
posibilă o ascultare deplină de cerințele lui Dumnezeu?  Inspirația ne dă răspunsuri 
clare:   
 
„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)   
 
„Iubirea pentru Isus Hristos ne face să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu, care sunt o 
candelă pentru picioarele noastre şi o lumină pe cărarea noastră, asigurându-ne 
prezenţa luminătoare, purificatoare, binecuvântătoare atât a Tatălui cât şi a Fiului.  Cel 
ce este ascultător poate să comunice cu Dumnezeu aşa cum a făcut Enoh.”  (Scrisoarea 
29 din 1900, publicată în Sons and Daughters of God/Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pagina 
194) 
 

 Mântuirea și viața veșnică sunt dependente de o strictă ascultare de Dumnezeu, de o 
supunere deplină față de voința Sa:  
  
„Condițiile mântuirii expuse în Cuvântul lui Dumnezeu sunt raționale, clare și pozitive, 
nefiind nimic mai puțin decât desăvârșită conformitate cu voința lui Dumnezeu și 
puritate a inimii și a vieții.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, 
volumul 1, pagina 440) 
 

 „Condiția vieții veșnice este acum exact ce a fost întotdeauna, exact ce a fost în paradis 
înainte de căderea primilor noștri părinți, - ascultare desăvârșită de legea lui Dumnezeu, 
neprihănire desăvârșită.  Dacă viața veșnică ar fi oferită cu orice condiție mai prejos de 
aceasta, atunci fericirea întregului univers ar fi periclitată.  Calea ar fi deschisă pentru ca 
păcatul, cu tot șiragul său de nenorociri și suferințe, să fie imortalizat.”  (Steps to Christ/ 
Calea către Hristos, pagina 62) 
 

 Condițiile mântuirii, condiția vieții veșnice.  Dar condiția prosperității și a fericirii în 
această viață trecătoare, până când să vină nemurirea?  Se face mult caz în cercuri 
religioase protestante de făgăduințele pe care Dumnezeu i le-a dat lui Israel și acestea 
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sunt aplicate în mod irațional la Israelul trupesc, național, actual.  Ba chiar profeții încă 
neîmplinite sunt canalizate în direcția unei înălțări fără precedent a acelui popor.   
 

 Cum stau însă lucrurile?  Ignorat este faptul, principiul, adevărul că toate făgăduințele 
pe care Dumnezeu le face muritorilor sunt condiționate de ascultare.  Acest principiu 
este clar exprimat în Ieremia 18,5-10: „Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ‚Nu pot 
Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel?’, zice Domnul.  ‚Iată, cum este lutul în 
mâna olarului, așa sunteți voi în mâna Mea, casă a lui Israel!  Deodată zic despre un 
neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici; dar, dacă 
neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și Mie 
Îmi pare rău de răul, pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac.  Tot așa însă, deodată zic 
despre un neam sau despre o împărăție, că-l voi zidi sau că-l voi sădi.  Dar, dacă neamul 
acesta face ce este rău înaintea Mea și n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău și de 
binele, pe care aveam de gând să i-l fac.’”  
 

 Iată în ce fel S-a exprimat Dumnezeu când le-a promis israeliților mari și neîncetate 
binecuvântări: „Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind și 
împlinind toate poruncile Lui, pe care ți le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îți va da 
întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ.  Iată toate binecuvântările care vor 
veni peste tine și de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului, 
Dumnezeului tău” (Deut 28,1.2).  Urmează versetele 3-14, un total de 12 versete, în care 
aceste binecuvântări sunt descrise.   
 

 Ultimele două versete, adică 13 și 14, repetă condiționalitatea împlinirii făgăduințelor: 
„Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, 
dacă vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe care ți le dau astăzi, dacă 
le vei păzi și le vei împlini și nu te vei abate nici la dreapta, nici  la stânga de la toate 
poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alți dumnezei și să le slujiți.”  Nu 
poate fi mai clar: „. . . dacă vei asculta de poruncile Domnului . . . dacă le vei păzi și le vei 
împlini și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile”.   
 

 Pasajul acesta al binecuvântărilor începe și se termină la fel.  Din 14 versete, primele 
două și ultimele două arată clar că Dumnezeu nu dă o semnătură în alb, ci condiționează 
împlinirea acestor făgăduințe de ascultarea de poruncile Sale. 
 

 Dar nu lipsește nici reversul, avertizarea.  Versetele 15-68, adică mult mai multe, 54, în 
comparație cu 14, vorbesc despre blesteme, care vor fi consecința neascultării.  Iată 
versetul 15: „Dar, dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei 
păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui, pe care ți le dau astăzi, iată 
toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte . . .”.  Dacă nu vei 
asculta, nu vei avea binecuvântările promise, ci vei avea parte de teribile blesteme. 
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 Poporul ales nu a înțeles întotdeauna nevoia unei ascultări voioase, din inimă, ci s-a 
mulțumit cu forme ceremoniale reci și interminabile: „Dar Israel nu a perceput natura 
spirituală a legii și prea adesea pretinsa lor ascultare nu era altceva decât o observare de 
forme și ceremonii, în loc să fie o predare a inimii către suveranitatea iubirii.”  (Thoughts 
from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 46)   
 

 Dumnezeu nu Și-a schimbat niciodată poziția, pentru că principiile guvernării Sale sunt 
eterne, ca și El (vezi Maleahi 3,6).  Prin profetul Isaia, El a zis: „De veți voi și veți asculta, 
veți mânca cele mai bune roade ale țării; dar, de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie 
veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit” (Isa 1,19.20).  Nu numai că Dumnezeu este 
consecvent și neschimbat în timp în felul acesta de a proceda, dar El nu limitează acest 
tratament la un singur popor, Israel sau altul.  Acesta este un principiu indiscutabil și 
imuabil, bine fixat în doctrina creștină, așa cum a zis apostolul Petru în casa lui Corneliu: 
„În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El 
și lucrează neprihănire este primit de El” (Fapte 10,34.35).  La fel s-a exprimat și 
apostolul Pavel: „. . . Dumnezeu nu caută la fața oamenilor” (Gal 2,6).  Sau în Romani 
2,11: „Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului.”  
 

 Aceste gânduri sunt confirmate cu toată claritatea de Spiritul Profetic: Hristos a venit ca 
mare Păstor pentru ca oile turmei Sale să aibă viața și s-o aibă din belșug.  Aceleași 
binecuvântări și privilegii stau la dispoziția credincioșilor din noul legământ care au fost 
realizabile în viața Israelului trupesc: „Posibilitățile slăvite prezentate înaintea lui Israel 
puteau deveni realități numai prin ascultare de poruncile lui Dumnezeu.  Aceeași 
desăvârșire a caracterului, aceeași plinătate a binecuvântării, binecuvântare asupra 
minții, sufletului și trupului, binecuvântare asupra casei și a câmpului, binecuvântare 
pentru viața aceasta și pentru viața viitoare – sunt posibile pentru noi numai prin 
ascultare.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 305)       
 

 Ascultarea este limba cerului, cei mântuiți o vor vorbi în veșnicie, dar această limbă se 
învață acum pe pământ.  Ea nu este dată instantaneu, cum a fost cazul cu darul vorbirii 
în limbi în secolul 1 în Ierusalim.  Pentru o lume înstrăinată de Dumnezeu, aceasta este o 
limbă străină, necunoscută, dar pentru noi ea e limba Tatălui nostru.  Ascultarea este o 
lege universală: ființele necăzute în păcat ascultă în totul de Dumnezeu – acesta este 
principiul și secretul fericirii și al siguranței lor.  „Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui, 
care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul 
cuvântului Lui.  Binecuvântați pe Domnul, toate oștirile Lui, robii Lui, care faceți voia 
Lui!”  (Ps 103,20.21)                  
 

 Să-I spunem lui Dumnezeu așa cum i-a spus copilul Samuel, al cărui nume înseamnă, 
precum am văzut, ascultare: „Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă!”  (1 Sam 3,9).  
Să credem evanghelia, solia lui Dumnezeu și, prin lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt, prin 
puterea lui Dumnezeu, să ascultăm de această evanghelie, de această solie, ca să fim 
primiți în societatea ființelor ascultătoare, pentru veșnicie!  Amin!   
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*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 252: „De mână du-mă, Tată!”   

Cântarea de închidere, 219: „Cred în Domnul Isus”  
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NICI LA DREAPTA, NICI LA STÂNGA                                                                                                                          

(01) Texte 

 Dumnezeu le-a poruncit israeliților prin robul Său Moise: „Luați seama dar, să faceți așa 
cum v-a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru; să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El 
nici la dreapta, nici la stânga.  Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul, 
Dumnezeul vostru, să umblați, ca să trăiți și să fiți fericiți și să aveți zile multe în țara pe 
care o veți lua în stăpânire” (Deut 5,32.33).  Să faceți cum v-a poruncit Domnul. 
 

 De asemenea, prin Iosua: „Puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este 
scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la dreapta, nici la stânga” (Ios 23,6).  
Puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este scris.  („Să nu treceți peste 
ce este scris” – vezi 1 Corinteni 4,6).   
 

 Din nou prin  Moise: „Să faci după legea pe care te vor învăța și după hotărârea pe care 
o vor rosti ei (preoții și leviții), să nu te abați de la ce-ți vor spune ei, nici la dreapta, nici 
la stânga” (Deut 17,11).  Să respectați decizia slujitorilor lui Dumnezeu.      
 

 Sau Solomon: „Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte; nu 
te abate nici la dreapta, nici la stânga, și ferește-te de rău” (Prov 4,26.27).  Să mergi pe 
calea cea netedă, adică a Domnului, și să nu te abați de la ea în nicio direcție.    
 

 Despre viitorul împărat al lui Israel, dacă ei vor dori unul: „. . . să scrie pentru el, într-o 
carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților.  Va trebui s-o 
aibă cu el și s-o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul, 
Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate 
poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai pe sus de frații lui și să nu se 
abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă astfel multe zile în 
împărăția lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel” (Deut 17,18-20).  Împăratul să citească 
legea în fiecare zi și să o împlinească. 
 

 Dumnezeu i-a poruncit lui Iosua însuși: „Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând 
cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la 
ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face” (Iosua 1,7).  Să lucrezi 
după legea Domnului. 
 

 Făgăduința în caz de ascultare și credincioșie era superbă: „Domnul te va face să fii cap, 
nu coadă; totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile 
Domnului, Dumnezeului tău, pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini și nu 
te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca 
să vă duceți după alți dumnezei și să le slujiți” (Deut 28,13.14).  Poporul Domnului va 
avea întâietate mondială în caz că va împlini poruncile Sale.                                                                                                                                
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(02) Dreapta sau stânga 

 Am citit o serie de texte din Cuvântul lui Dumnezeu.  Ce este comun în toate aceste 
șapte texte?  De fiecare dată, în total de șapte ori, se spune: să nu te abați nici la 
dreapta, nici la stânga – de la poruncile Domnului, de la calea Lui.   
 

 Am citit în revista Pacific Record, în articolul intitulat „Learning to fly”/„Învățând să 
zbori”, următoarele cuvinte: „O pasăre are nevoie de o aripă stângă, de o aripă dreaptă 
și de un corp bun între ele, ca să poată zbura!”  Ce înseamnă aceasta, o armonizare a 
contrariilor?  Nu, ci ideea este că în fiecare om trebuie să se realizeze un echilibru 
perfect.   
 

 Ce este dreapta, ce este stânga?  În sport se numesc extrema dreaptă, extrema stângă, 
și sunt poziții importante de pe care se acționează.  Nu așa se procedează în lucrarea lui 
Dumnezeu; calea Sa este calea de mijloc, față de care extremele, orice extreme, sunt 
periculoase.  Orice abatere de la calea adevărului, de la Cuvântul lui Dumnezeu, de la 
voința Sa, este o extremă, o deviere.   
 

 Confucius s-a exprimat astfel: „Calea de mijloc este linia tuturor transformărilor care se 
operează în univers.”     
 

 Abaterea de la linia corectă poate fi foarte mică, imperceptibilă la început, dar 
conducând în timp la o deviere colosală și nimicitoare.  Gândiți-vă la calea ferată; unde 
intervine o bifurcare, cele patru șine sunt foarte apropiate la început, dar distanța crește 
treptat, până când sunt două linii ferate total distincte, conducând în orașe, țări sau 
continente diferite.  Extremismul, în orice direcție ar merge el, începe pe neobservate, 
până când conduce la rătăciri dezastruoase. 
 

 De obicei, noi numim extremă numai ce este foarte strâmt, bigot, habotnic, dar tot 
extremă este și contrariul.  O haină e bună când ți se potrivește pe corp, nu când e mai 
largă sau mai strâmtă.  Când se potrivește exact, perfect.   
 

 Trecerea de la o extremă la alta e un fenomen foarte des întâlnit.  De exemplu: cineva 
nu consumă carne, dar la un moment dat renunță la această dietă și atunci . . . să vezi 
cum încearcă să recupereze!   
 

 „Există în firea omenească o tendință de a trece la extreme și de la o extremă la alta în 
întregime opusă.  Mulți sunt fanatici.  Pe ei îi consumă un zel înfocat care e luat drept 
religie, însă caracterul este adevărata probă a uceniciei.  Au ei blândețea lui Hristos?  Au 
ei umilința și bunătatea Lui cea dulce?  Este templul sufletului golit de mândrie, 
aroganță, egoism și asprime?  Dacă nu, atunci ei nu știu de ce duh sunt însuflețiți.  Ei   
nu-și dau seama că adevăratul creștinism constă în aducerea de multă roadă spre slava 
lui Dumnezeu.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, 
paginile 305-306)   
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 Deși orice individ poate fi bântuit de fenomenul unei extreme sau al alteia, există și 
cazuri „extreme” de extremism.  Fratele Petre P. Paulini afirma că extremismul e un 
fenomen patologic, ceva nu e ordine în activitatea psihică.  De fapt, păcatul în general e 
o îmbolnăvire a minții, iar extremismul se manifestă în aria păcatului.  Un echilibru 
mintal/spiritual adevărat se poate realiza numai în Hristos, prin înlăturarea păcatului din 
viață.   
 

 Iată ce ne învață Dumnezeu prin apostolul Pavel: „. . .  să vă înnoiți în duhul minții 
voastre” (Efes 4,23).  Cum?  „Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus” 
(Filip 2,5).  Această potrivire a gândurilor nu se realizează prin imitare, ci prin continuă 
comuniune cu Hristos: „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).  Nu este vorba doar de o contemplare din afară, ci de o totală 
predare a vieții în mâna Salvatorului nostru: „. . . 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).                                                                                                                                                                             

(03) Care extreme? 

 Credincioșia față de Dumnezeu poate fi amenințată, ca în orice sferă de existență și 
activitate, de una sau alta din următoarele extreme: libertinajul sau fanatismul.   
 

 Ce este libertinajul?  Este permisiunea pe care și-o ia omul cu o conștiință foarte 
îngăduitoare, nepăsătoare, de a face fapte osândite în Cuvântul lui Dumnezeu, sub 
pretextul emancipării, imitându-i pe alții, spre a fi om de societate.  Sau poate că nu este 
neapărat imitație, ci ascultare de pornirile nesfinte ale minții și trupului.  
 

 Ce este fanatismul?  Este scrupulozitatea bolnăvicioasă, dusă dincolo de orice limite 
raționale.  De exemplu, ciorapii trebuie să fie de lână, pentru că este un material natural 
și Biblia vorbește despre lână, dar materialele sintetice sunt produse omenești, despre 
care Biblia nu zice nimic!  De ce s-a pus o oglindă în camera de unde se pleacă la amvon?  
În Isaia 3,18-23, Dumnezeu arată lucrurile pe care le va înlătura de la poporul Său, 
printre care oglinzile (vezi versetul 23)!  Interpretarea este însă forțată, pentru că acolo 
e un pachet de obiecte folosite pentru vanitate, iar oglinzile sunt supuse aceluiași regim, 
dar nu e o excludere generală a oglinzilor de la orice uz; cum am putea folosi 
automobilele fără oglinzi?  În Noul Testament, există texte pozitive despre oglinzi: 
„Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos . . .” (1 Cor 13,12).  În Iacov 1,23.24, 
cel ce ascultă Cuvântul și nu-l împlinește este asemănat cu un om care „își privește fața 
firească într-o oglindă și, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era.”  Nu privirea în 
oglindă este osândită aici, ci uitarea Cuvântului lui Dumnezeu, „legea desăvârșită, care 
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este legea slobozeniei” (versetul 25).  „Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o 
oglindă, slava Domnului . . .” (2 Cor 3,18).     
 

 Iată cum definesc unele dicționare noțiunile de fanatism, fanatic:                                                                              

(01) „Fanatic este individul a cărui comportare e considerată foarte extremă, în special 
în felul cum susține anumite idei religioase sau politice, o persoană care e foarte 
entuziastă în legătură cu o anumită activitate, sport sau mod de viață.”  (Collins Cobuild 
Dictionary) 

(02) „Fanatic, de la latinescul fanaticus (= inspirat, entuziast), acesta, la rândul lui, de la 
fanum, un loc dedicat unei zeități, un templu.”  (The New Webster Encyclopedic 
Dictionary)      

(03) „Fanatic – plin de entuziasm excesiv sau irațional, în special în religie.”  (The Great 
Family Encyclopedic Dictionary)  

(04) „Fanatic – individ transportat de simțămintele sau convingerile sale dincolo de 
rațiune.”  (The World Book Dictionary, de Clarence L. Barnhart, Robert K. Barnhart)  

(05) „Fanatic – afectat de entuziasm excesiv și greșit, entuziast irațional, maniac.”  (The 
Shorter Oxford English Dictionary) 

(06) „Fanatic – ultraentuziast, zelos dincolo de limitele rațiunii.”  (New Webster’s 
Dictionary and Thesaurus of the English Language)  

 Vom vedea în continuare unele trăsături caracteristice ale fanatismului.  Acesta poate fi:                            

(01) Ridicol – în Ioan 18,28, citim că „L-au adus pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată; 
era dimineața.  Ei n-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce și să poată mânca 
Paștele.”  Intrarea în sala de judecată ar fi fost o spurcare, un păcat, dar nu uneltirea 
pentru uciderea Fiului lui Dumnezeu!                                                                                                           

(02) Fățarnic, așa cum a arătat Mântuitorul: „Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici!  
Pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceți rugăciuni lungi; 
de aceea veți lua o mai mare osândă” (Mat 23,14).  „Isus a început să le spună ucenicilor 
Săi: ‚Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia’” (Luca 12,1).   

(03) Revoltător, șocant: „Fariseii au văzut lucrul acesta și le-au zis ucenicilor Lui: ‚Pentru 
ce mănâncă Învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?’”  (Mat 9,11).  „Dar fruntașul 
sinagogii, mâniat că Isus săvârșise vindecarea aceasta în ziua Sabatului, a luat cuvântul și 
a zis norodului: ‚Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul; veniți dar în aceste zile să 
vă vindecați și nu în ziua Sabatului!’”  (Luca 13,14)                                                                                      

(04) Violent: „Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, l-a lovit pe robul marelui preot și 
i-a tăiat urechea dreaptă” (Ioan 18,10).  Cum să nu-și apere Maestrul?!                                                                                                 
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(05) Criminal, preotul și levitul nu s-au apropiat de omul căzut între tâlhari, pentru a nu 
se întina, dacă acesta era cumva mort; l-a salvat însă un samaritean (vezi Luca 10,30-35, 
în special versetele 31-33).  Dacă aici este vorba de un fanatism pasiv, iată unul activ, și 
mai înspăimântător: „Pe vremea lui David, a fost o foamete care a ținut trei ani.  David  
L-a întrebat pe Domnul și Domnul a zis: ‚Din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, 
pentru că i-a ucis pe gabaoniți, este foametea aceasta.’  Împăratul i-a chemat pe 
gabaoniți să le vorbească.  Gabaoniții nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămășiță a 
amoriților; copiii lui Israel se legaseră față de ei cu un jurământ și, totuși, Saul voise să-i 
ucidă, în râvna lui pentru copiii lui Israel și Iuda” (2 Sam 21,1.2).  Râvnă.  Jurământul 
(vezi Iosua 9,15.18.19) nu avea importanță pentru Saul.  Râvna lui fanatică pentru 
națiune trecea peste orice bariere.                                                                                                          

(06) Păgubitor: „Dar un bigotism orb și neînduplecat i-a gonit de pe teritoriul ei (al 
Franței) pe orice învățător al virtuții, pe orice apărător al ordinii, pe orice susținător 
cinstit al tronului; el le zicea oamenilor care au făcut ca țara lor să fie ‚un renume și o 
glorie pe pământ’, Alegeți ce vreți să aveți, un rug sau exilul.  În cele din urmă, ruina 
statului era completă; nu mai rămânea nicio conștiință de interzis, nicio religie de târât 
la rug, niciun patriotism de ostracizat.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, 
pagina 279)                   

 Abaterile de la calea Domnului la dreapta sau la stânga (în schiat se numesc slalom) se 
pot manifesta în același individ, fanatismul fiind la un pas de libertinaj: bigot într-un 
punct, foarte liberal în altul, pe față sau pe ascuns.  A zis Mântuitorul: „Vai de voi, 
cărturari și farisei fățarnici!  Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen 
și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșia; pe 
acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute” (Mat 23,23).  Le făceau 
pe acestea, dar le ignorau pe celelalte. 
 

 Trecerea aceasta se poate manifesta dintr-un moment în altul.  A zis Petru: „Niciodată 
nu-mi vei spăla picioarele!”  (= libertinaj, Ioan 13,8).  Când Domnul l-a avertizat, „dacă 
nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine” (același verset), ucenicul a sărit în 
extrema opusă: „Doamne, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul!”  (= fanatism, 
versetul 9).  Domnul Isus a decis: picioarele numai, nu este nevoie acum să fie spălat tot 
corpul (versetul 10).  Adică nici scădere sau diminuare, dar nici adaos sau augmentare.  
Lăsați deciziile Domnului așa cum le stabilește El!  În Deuteronom 4,2, acest principiu e 
clar enunțat: „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.”  
Nemodificate absolut deloc.  Fără abatere de la ele la dreapta sau la stânga. 
 

 În fanatism se consumă imense cantități de enrgie fără niciun folos; ce ar însemna 
investirea acestor energii în lucrul Domnului?  Iată-i pe preoții lui Baal: „Ilie le-a zis 
proorocilor lui Baal: ‚Alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai 
mulți, și chemați numele dumnezeului vostru; dar să nu puneți foc.’  Ei au luat juncul pe 
care li l-au dat și l-au pregătit.  Și au chemat numele lui Baal, de dimineață până la 
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amiază, zicând: ‚Baale, auzi-ne!’  Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns.  Și săreau 
împrejurul altarului pe care-l făcuseră.  La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: ‚Strigați 
tare, fiindcă este dumnezeu; se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau 
poate că doarme și se va trezi.’  Ei au strigat tare și, după obiceiul lor, și-au făcut tăieturi 
cu săbiile și cu sulițele, până ce a curs sânge pe ei.  Când a trecut amiaza, au aiurat, până 
în clipa când se aducea jertfa de seară.  Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn 
de luare aminte” (1 Împ 18,25-29).  De dimineața până la amiază, apoi până la jertfa de 
seară, în jurul orei trei după-amiază.  Ceea ce însemna 6-9 ore de slujbă obositoare și 
chinuitoare.  Pentru Baal.  Pentru nimeni.  Pentru o nebunie. 
 

 Iată-i și pe adoratorii Dianei din Efes: „’. . . templul marei zeițe Diana este socotit ca o 
nimica și chiar măreția aceleia, care este cinstită în toată Asia și în toată lumea, este 
nimicită.’  Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: ‚Mare este 
Diana efesenilor!’ . . .  Dar când l-au cunoscut că este iudeu (pe Alexandru), au strigat 
toți într-un glas, timp de aproape două ceasuri: ‚Mare este Diana efesenilor!’”  (Fapte 
19,27.28.34)                                                                               

(04) Avertismente inspirate în legătură cu fanatismul    

 Biserica Domnului din zilele din urmă, chemată să vestească lumii întreita solie 
îngerească, nu este scutită de primejdii.  De fapt, împotriva ei face balaurul război, 
pentru că ea păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Isus (vezi Apocalipsa 
12,17).  Războiul acesta nu este întotdeauna violent, ci, de multe ori, subtil, perfid,     
într-adevăr diabolic.  Bine a zis cineva că, dacă Satana nu te poate opri să te duci la Isus, 
atunci te împinge dincolo de Isus.  Observați și aici abaterea de la calea lui Dumnezeu: 
neajungerea la Isus, libertinajul, trecerea dincolo de El, fanatismul.  Ambele extreme le 
încearcă Cel Rău ca să-i ducă pe credincioși la pierzare și adesea are succes.  Spiritul 
lumesc?  Cu cât slăbește exigența și vigilența în pregătirea candidaților pentru botez, cu 
atât se îngroașă rândurile celor care au sosit în biserică neconvertiți.  Aceasta reduce 
spiritualitatea bisericii.  Dar vrăjmașul e tot atât de mult interesat în zăpăcirea celor 
dornici de a fi credincioși prin strecurarea de idei și impulsuri care nu vin din Duhul 
Domnului.  Să vedem în continuare unele avertismente ale sorei White privitoare la 
fanatism. 

„În fiecare veac, Satana a căutat să vatăme eforturile slujitorilor lui Dumnezeu prin 
introducerea în biserică a unui spirit de fanatism.  Așa a fost în zilele lui Pavel și așa a 
fost în secole de mai târziu în timpul Reformațiunii.  Wycliffe, Luther și mulți alții, care 
au binecuvântat lumea prin influența și prin credința lor, au întâmpinat tertipurile prin 
care vrăjmașul caută să ducă la fanatism minți suprazeloase, neechilibrate și nesfințite.  
Suflete amăgite au susținut că ajungerea la adevărata sfințenie transportă mintea 
deasupra gândurilor pământești și-i face pe oameni să se abțină în totul de la lucru.  
Alții, având vederi extreme despre anumite texte ale Scripturii, au pretins că este păcat 
să lucrezi, că creștinii nu ar trebui să se gândească deloc la binele vremelnic al lor sau al 
familiilor lor, ci să-și devoteze viața în întregime lucrurilor spirituale.  Învățătura și 
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exemplul apostolului Pavel sunt o mustrare pentru astfel de vederi extreme.”  (The Acts 
of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 348)                                                                                              

„Aceia care mânuiesc adevărurile mari, înălțătoare, înnobilatoare ale Cuvântului trebuie 
să dea întotdeauna pe față un spirit profund, serios, înflăcărat, însă calm și plin de bun 
simț, pentru ca gurile împotrivitorilor să poată fi astupate.  Nu încurajați un val de 
fanatism care va deteriora o lucrare începută așa cum trebuie, și continuați-o cu 
Cuvântul lui Dumnezeu în mâinile voastre.”  (Evangelism/Evanghelizare, pagina 136)  

„Fanatismul va apărea chiar în mijlocul nostru.  Amăgiri vor veni și anume de așa 
caracter încât, dacă va fi cu putință, ele să-i ducă în rătăcire chiar pe cei aleși.  Dacă 
nepotriviri vădite și exprimări neconforme cu adevărul ar fi evidente în aceste 
manifestări, cuvintele de pe buzele Marelui Învățător nu ar fi necesare.  Această 
avertizare este dată din pricina multelor și variatelor primejdii care se vor ivi.”  (Selected 
Messages/Solii alese, cartea a doua, pagina 16)   

„În Iowa, ei au dus lucrurile destul de departe și au dat în fanatism.  Ei au confundat 
zelul și fanatismul cu conștiinciozitatea.  În loc să fie conduși de rațiune și judecată 
sănătoasă, ei au îngăduit ca sentimentele lor să preia conducerea.  Au fost gata să 
ajungă martiri pentru credința lor.  Dar toate aceste simțăminte i-au condus oare la 
Dumnezeu?  La o mai mare umilință înaintea Lui?  I-au făcut oare să se încreadă în 
puterea Lui de a-i izbăvi din situația de încercare în care ar putea fi aduși?  O, nu!”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 1, paginile 356-357)   

 (05) Fără entuziasm? 

 Biblia nu avertizează împotriva credincioșiei profunde, a devotamentului nelimitat 
pentru Dumnezeu sau a zelului fierbinte pentru cauza sa, dacă acestea nu sunt abateri 
spre căi lăturalnice, ci manifestări sănătoase pe calea de mijloc, calea Domnului.  Să 
contemplăm următoarele texte:                                                                                                                                                               

- „Rugați-vă neîncetat” (1 Tes 5,17).                                                                                                                             
- „. . . iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima” (1 Pet 1,22).                                                                          
- „Aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi 
pe fiecare din voi” (Fapte 20,31).                                                                                                                                       
- „El a răspuns: ‚Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul 
tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău ca pe tine însuți’” (Luca 
10,27). 

 Rugăciune neîncetată, iubire cu căldură între credincioși, muncă de instruire „zi și 
noapte”, iubire față de Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu 
tot cugetul!  Avem aici de a face cu extreme?  Absolut deloc.  Așa trebuie să trăiască, să 
se manifeste și să lucreze creștinii.  Nimeni, când este condus de Duhul lui Dumnezeu, 
nu poate fi fanatic, oricât de puternic ar fi devotamentul său în lucrurile sfinte.                                                                                                                                                 

(06) Paradoxuri? 
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 Solomon a rostit avertismentul: „Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept; 
pentru ce să te pierzi singur?  Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte; 
pentru ce vrei să mori înainte de vreme?”  (Ecl 7,16.17).  Textul acesta este comentat 
astfel: „O mustrare pentru legalism cu bizuirea lui pe forme și expresii exterioare.  
Adevărata religie este o legătură personală cu Dumnezeul cel sfânt (Lev 19,2; Efes 3,14) 
și cu Mântuitorul Isus Hristos (Efes 3,17-19).”  (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 3, pagina 1089) 
 

 E adevărat că Solomon nu a zis „nu te arăta prea neprihănit”, ci „nu fi prea neprihănit”.  
Se pare că aici este o strădanie bine intenționată de a atinge un nivel de spiritualitate, 
dar în mod irațional și exagerat; nu așa ceva așteaptă Dumnezeu de la noi.  De fapt, când 
spiritualitatea noastră este realizată de Hristos în noi, ea e echilibrată, sănătoasă, 
binecuvântată.  Solomon avertizează împotriva unei condiții care duce la pierzare.  Nu, 
credința și comportarea fanatică nu se termină cu moștenirea împărăției lui Dumnezeu, 
ci cu pierderea acelei perspective.   
 

 Iată însă apelul Domnului Hristos către credincioșii care nu sunt nici reci, nici în clocot, ci 
încropiți: „Fii plin de râvnă dar și pocăiește-te!”  (Apoc 3,19).  Oare nu sunt stările de 
„rece” și „în clocot” extremele și „încropit” calea de mijloc, starea echilibrată?  Nu după 
cuvintele Domnului Isus.  A fi echilibrat nu înseamnă a fi nepăsător.  Domnul deplânge 
apatia, dar El cere și așteaptă ca slujitorii Săi să fie „plini de râvnă”, fierbinți pentru 
cauza Sa.  Dedicarea totală, entuziasmul, chiar exuberanța, încântarea, în lucrul Său, 
este chiar perimetrul spiritual stabilit de El.                                                                                                                                                                                                  

(07) Falsul fanatism 

 Iată ce a scris profetul Isaia: „Așa mi-a vorbit Domnul, când m-a apucat mâna Lui și m-a 
înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia: ‚Nu numiți uneltire tot ce numește 
poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați!  Sfințiți însă 
pe Domnul oștirilor.  De El să vă temeți și să vă înfricoșați”’ (Isa 8,11-13).  Nu numiți 
uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire.  Nici ce numesc oamenii fanatism nu 
este întotdeauna fanatism.  Pentru oamenii lumești, orice credincios adevărat este un 
fanatic.  Ceea ce nu înseamnă că și este într-adevăr.   
 

 Fiți siguri că Noe era un fanatic pentru cei din vremea lui, la fel Iosif, cel puțin pentru 
soția lui Potifar, sau Daniel, sau cei trei prieteni ai lui.  Dacă nu servești împreună cu 
necredincioșii prăjituri cu untură de porc sau nu mergi cu ei la o bere, precis ești 
considerat fanatic.  Acesta este un fanatism relativ, prezent doar în ochii celor nelegiuiți, 
dar nu în ochii lui Dumnezeu.  Păcatul nu trebuie practicat în nicio măsură, în nicio 
împrejurare și de ochii nimănui.  Pentru că este păcat.  Interpretările omenești pot fi 
seducătoare, primejdioase, false.  Ce numește Dumnezeu fanatism, extremism, 
bigotism, acela este în adevăr așa.  Să rămânem la vocabularul lui Dumnezeu, pe care 
Sfânta Scriptură îl definește și îl folosește.   
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 Gândiți-vă că Eva și apoi Adam au mâncat doar o dată din fructul oprit, nu știm dacă s-au 
săturat.  Ba da, s-au săturat destul de viața mizerabilă în care s-au complicat.  Dar era 
suficientă o mușcătură, pentru a fi călcare de poruncă.  Un minut furat din timpul sfânt 
al Sabatului este călcare de Sabat, este păcat.  Un leu sustras din banii care I se cuvin lui 
Dumnezeu pentru lucrarea Sa este furt.  Chiar în ochii oamenilor, hoț este cel ce fură, 
indiferent cât, dacă este vorba de un leu sau de 100.000 de lei.  E tot hoție.  Uza s-a atins 
o singură dată de chivotul Domnului, dar și-a pierdut viața, pentru că a fost un act lipsit 
de respect față de ceea ce era sfânt, el nefiind preot.  Cele cinci fecioare neînțelepte au 
plecat în întâmpinarea mirelui limitate la untdelemnul din candele; acesta nu a ajuns și 
neglijența lor a fost fatală.  Nu te poți juca deloc cu ocaziile sfinte.   
 

 Potrivit cu afirmația Mântuitorului, „cine este credincios în cele mai mici lucruri este 
credincios și în cele mari și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în 
cele mari” (Luca 16,10).  Aceasta înseamnă că persoanei nedemne de încredere în 
răspunderi mici nu i se vor încredința răspunderi mari.  Lucrurile mici contează în viața 
aceasta, în afacerile oamenilor, și contează în relațiile cu Dumnezeu.  
 

 Vă voi arăta acum cât de important poate să fie un lucru foarte, foarte mic.  Am 
cumpărat o casă, parte din fonduri proprii și parte cu împrumut de la bancă, într-o 
suburbie a orașului Atlanta.  Casa nu era nouă, dar în stare destul de bună.  Am plătit 
pentru zugrăvirea și vopsirea tuturor spațiilor interioare și ne simțeam bine în ea.  Era ca 
și nouă.  La un moment dat, am văzut niște picături de apă pe dușumeaua de parchet de 
la parter.  Le-am șters cu un șervețel.  Mai târziu, la fel, și din nou așa.  Când m-am uitat 
bine, picura apă din tavan, care era umed cam pe o jumătate de metru pătrat.  Tavanul 
și pereții erau făcuți din plăci de cretă aplicate pe un schelet din lemn, așa că acea 
porțiune de tavan era deteriorată.   
 

 Am chemat imediat un instalator de apă și canal să vadă de ce se produce acea scurgere.  
La etaj se afla spălătoria și bănuiam că de acolo vine apa.  Omul chemat a zis că trebuie 
să taie o bucată din placa de cretă a peretului spălătoriei, sub robinetele de apă caldă și 
apă rece ale mașinii de spălat rufe.  „Ah!”, am zis eu, „am zugrăvit recent!”  A zis că nu 
poate ști care este problema dacă nu deschide peretele.  I-am dat voie să facă acest 
lucru.  Apoi a tăiat bucata de placă din tavan la parter și a constatat că țeava de plastic 
pentru apă caldă avea sus o fisură și de acolo venea apa.  A oprit complet apa din rețea, 
a îndepărtat țeava defectă și a înlocuit-o cu una nouă.  Aceasta era toată reparația.  
Pentru oprirea scursorii.   
 

 După aceea a trebuit, în aceeași zi, să chem o firmă pentru uscare – perete sus, tavan 
jos, dușumele.  Aceștia au instalat 4 ventilatoare puternice și 3 mașini mari pentru 
absorbirea umidității.  Timp de trei zile în casă a fost un zgomot infernal, așa încât a 
trebuit să dorm în altă parte și chiar în cursul zilei să fiu plecat.  O altă firmă a reparat 
peretele sus și tavanul jos, la tot parterul, pentru că nu se putea repara doar o porțiune 
a tavanului și să mai arate la fel.  Încă o firmă a înlocuit pardoseala de linoleum în 
spălătorie și pe cea de parchet jos în hol și bucătărie, adică tot ce era parchet, ca să fie la 
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fel.  Toate cheltuielile acestea, înlocuirea țevii, uscare, reparații la perete și tavan, 
dușumele noi, au costat 10.927,37 de dolari, din care noi am plătit 22,73%, restul fiind 
acoperit de asigurare.  În afară de această cheltuială, adăugați  29 de zile de griji, 
alergare, mizerie, stres.  A fost un timp foarte critic.   

Care a fost cauza întregii pagube și suferințe?  Un cui de circa 6 centimetri lungime și 
circa 2 milimetri grosime.  Se pare că acesta fusese bătut în perete cu ocazia construirii 
casei cu 13-14 ani în urmă.  Era bătut în placa de cretă și pătrunsese foarte puțin în 
țeava de plastic pentru apă caldă.  O fisură neglijabilă.  Ani de zile cuiul a ținut orificiul 
etanș, dar cu timpul a ruginit și apa a început să se prelingă pe lângă el, foarte încet, dar 
încontinuu.   

Un cui bătut unde nu trebuia.  Un cui a produs, după mulți ani de la înfigere în țeavă, o 
pagubă și tulburare de dimensiunile descrise mai sus.  Un cui mic.  Vreți altă dovadă că 
Domnul Isus a avut dreptate când a zis că lucrurile mici au importanță?  De fapt, ce 
înseamnă lucruri mici sau lucruri mari?  Cine le măsoară și după ce criterii?  Când unii 
tineri, cărora li se atrăsese atenția asupra unor purtări nepotrivite, au zis că acelea erau 
fleacuri, li se putea răspunde: „Și vreți să spuneți că noi nu trebuie să fim credincioși în 
lucrurile mici?  Mai bine Îl credem pe Domnul Hristos, care a zis altfel!”   

 Lucruri mici, lucruri mari – când a vorbit Dumnezeu, copiii Săi nu ezită să umble conform 
poruncilor și sfaturilor Sale.  Le urmează în totul, merg numai pe calea stabilită de El, 
fără a se abate de la ea deloc, nici la dreapta, nici la stânga.  Niciun fel de devieri, de 
adăugări, de scăderi, de modificări, de îmbogățiri.  Lăsați-L pe Dumnezeu să fie 
Dumnezeu.  Iar mișcarea trebuie să fie efectuată exact așa cum cere El, nici mai repede 
și nici mai încet.  Cei care vor să fie mai înțelepți decât Dumnezeu se vor încurca rău de 
tot și se vor ruina.  Iată ce a zis apostolul iubirii: „Oricine o ia înainte și nu rămâne în 
învățătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu.  Cine rămâne în învățătura aceasta are pe 
Tatăl și pe Fiul” (2 Ioan 9).  Nici încetinirea și nici accelerarea față de mișcarea cerută de 
Cer nu au rezultate bune.   
 

 Pentru a fi sigur că nu te abați nici la dreapta, nici la stânga, de la calea Domnului, 
trebuie mai întâi să știi care este acea cale.  Și cum o cunoști?  Foarte simplu, fără 
eforturi și îngrijorări.  Ajunge un ghidaj providențial, iar acesta ne-a fost garantat: 
„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).  Slavă Domnului pentru 
această călăuzire precisă și salvatoare!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 617: „Pe Dumnezeu rugaţi!”  

Cântarea de închidere, 359: „O, Tată din ceruri!” 
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„CROIȚI CĂRĂRI DREPTE CU PICIOARELE VOASTRE!” 

 În Evrei 12,13, suntem sfătuiți, be chiar ni se poruncește: „Croiți cărări drepte cu 
picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă 
să fie vindecat.”  Unii traducători au redat începutul acestei fraze astfel: „Croiți cărări 
drepte cu picioarele voastre”, sau „mergeți pe cărări drepte cu picioarele voastre”.  Alții 
au zis: „Croiți (sau faceți) cărări drepte pentru picioarele voastre”.  „Cu picioarele” sau 
„pentru picioarele”?  În original, substantivul „picioarele” apare la dativ plural și anume 
tois posin; se poate traduce în ambele feluri, dar înțelesul nu este același.  „Croiți cărări 
drepte cu picioarele voastre” poate însemna că acele cărări sunt pentru oricine, pentru 
cel care le face și pentru alții.  „Croiți cărări drepte pentru picioarele voastre” înseamnă 
că acele cărări sunt făcute pentru cel ce le trasează, indiferent de rezultatele ulterioare.   
 

 Cred că ambele sensuri se pot lua în considerație: în primul caz, beneficiază sau sunt 
derutați alții, dar poate suporta consecințele confuziei și cel care lasă astfel de urme; în 
cel de al doilea, felul cum pășește individul îl va afecta pe el, pozitiv sau negativ, în 
prezent și în viitor, își face bine sau rău, își ușurează mișcarea sau o complică.  Plus 
efectul imitării de către alții.        
 

 Să facem o scurtă analiză a acestui verset important.  El este format din următoarele 
părți:                      

- croiți cărări drepte cu picioarele voastre (o lucrare vitală, cu consecințe binecuvântate);                                                                                                                                                    
- pentru ca (intenție, plan, scop, efect, rezultat);                                                                                                                 
- cel ce șchiopătează (omul cu dificultăți de mișcare);                                                                                  
- să nu se abată din cale (să nu abandoneze cărarea respectivă ca impracticabilă);                       
- ci, mai degrabă (contrast, opoziție);                                                                                                                                           
- să fie vindecat (să nu mai șchiopăteze și nici să nu se descurajeze, ci să aibă o nouă 
experiență de viață).  

 Textul acesta ne învață că faptele noastre, comportarea noastră, au consecințe.  Iată ce 
a zis Însuși Mântuitorul nostru: „Voi sunteți lumina lumii.  O cetate așezată pe un munte 
nu poate să rămână ascunsă. . . .  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).  Putem fi absolut siguri că Domnul nostru Isus Hristos nu S-a 
contrazis niciodată.  El a zis în Matei 6,1: „Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea 
voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la 
Tatăl vostru care este în ceruri.”  În acest context, El Se referă la milostenie și, în 
continuare, la rugăciune și post.  Aceste acțiuni spirituale, ca să aibă valoare în fața 
Cerului, nu trebuie să fie făcute cu scopul afișării, al propagandei, al atragerii aplauzelor 
oamenilor. 
 

 Dar cum înțelegem celălalt text, în care Mântuitorul arată că faptele noastre bune 
trebuie să fie văzute de oameni, ca să-L slăvească pe Dumnezeu.  El nu vrea să spună că 
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noi trebuie să căutăm aprecierea oamenilor, ci că ele, faptele bune, neprihănite vor 
avea drept efect inevitabil, ca lumina țâșnind din sursă, o impresie favorabilă asupra 
oamenilor: aceștia nu îi vor lăuda pe cei care fac faptele bune, ci pe Tatăl care este în 
ceruri.  Și de ce?  Pentru că este clar că numai Dumnezeu schimbă inimile oamenilor în 
așa fel încât ei sunt capabili de fapte bune, iubitoare.  
 

 Exemplul vieții noastre poate avea două efecte bune:                                                                                                          
 
(01) oamenii Îl vor slăvi pe Dumnezeu (Mat 5,16);                                                                                 
(02) oamenii pot fi conduși la pocăință (1 Pet 2,12). 
 

 Sau el poate avea două efecte rele:                                                                                                                           
 
(01) oamenii Îl vor huli pe Dumnezeu (2 Samuel 12,14);                                                                     
(02) oamenii sunt făcuți să se poticnească, să se depărteze de calea adevărului (1 Cor 
8,10-12).  
 

 La punctul întâi de la efectele negative, să ne amintim ce i-a zis proorocul Natan lui 
David: „Dar, pentru că i-ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească, săvârșind fapta 
aceasta (adulter, crimă), fiul care ți s-a născut va muri.”  David s-a pocăit, dar alții n-o 
fac.  De multe ori, credincioșii cu numele sunt cauza care îi face pe cei din afară să aibă o 
părere rea despre biserică, adevăr și Divinitate.  Chiar fărădelegile unei persoane pot 
aduce dizgrație asupra bisericii întregi, oamenii zicând: „Uite ce fac credincioșii!”  Și nu e 
un lucru nou, îl constata chiar apostolul Pavel: „Căci din pricina voastră este hulit 
numele lui Dumnezeu între neamuri” (Rom 2,24).  Și nici el nu spunea un lucru nou, 
pentru că a încheiat așa: „. . . după cum este scris.”  Și era scris în Isaia 52,5: „’Asupritorii 
lui strigă de bucurie’, zice Domnul, ‚și cât e ziulica de mare este batjocorit numele 
Meu’”.   
 

 Am zis, de asemenea, că oamenii pot fi făcuți să se poticnească și să se depărteze de 
calea adevărului.  Cei din biserică.  Iar alții, din afară, nu simt nicio atracție să se atașeze 
unui grup de oameni care nu trăiesc ceea ce pretind, ale căror picioare nu croiesc cărări 
drepte, ci unele sucite.   
 

 Creștinismul era privit la început ca o „cale” și el propovăduia, într-adevăr, „calea 
mântuirii”: „Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preaînalt și ei vă vestesc calea 
mântuirii” (Fapte 16,17).  A zis apostolul Pavel înaintea lui Felix: „Îți mărturisesc că 
slujesc Dumnezeului părinților mei după Calea pe care ei o numesc partidă” (Fapte 
24,14).  Despre Apolo se spune că „era învățat în ce privește Calea Domnului” (Fapte 
18,25).  Și mai departe: „Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai 
cu de-a măruntul Calea lui Dumnezeu” (versetul 26).  „Calea”, „Calea Domnului” sau 
„Calea lui Dumnezeu”.  Creștinismul era numit și „calea adevărului”: „Mulți îi vor urma 
în destrăbălările lor.  Și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău” (2 Pet 2,2).     
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 Nimic nu lucrează mai bine în favoarea evangheliei decât o viață după voia lui 
Dumnezeu: „Să ne amintim că o viață asemenea lui Hristos este cel mai puternic 
argument care poate fi adus în favoarea creștinismului și că un caracter creștin ieftin 
face mai mult rău în lume decât caracterul unuia lumesc.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 9, pagina 21)    
 

 Ideea aceasta de „cărări”, pe care oamenii le pot „croi”, ducând fie la derutarea celor 
slabi, fie la vindecarea sau orientarea lor, se referă la influență, un foarte important și 
prețios talant.  Iată ce ni se spune în acest sens prin inspirație:  

„Fiecare suflet este înconjurat de o atmosferă a sa proprie – o atmosferă încărcată 
poate cu puterea dătătoare de viață a credinței, curajului și nădejdii și îndulcită cu 
aroma iubirii.  Sau poate fi marcată de apăsare și răceală datorită întunericului 
nemulțumirii și egoismului, ori poate fi otrăvitoare prin întinăciunea mortală a păcatului 
cultivat.  Prin atmosfera înconjurătoare, fiecare persoană cu care venim în contact este 
afectată în mod conștient ori inconștient.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele 
Domnului Hristos, pagina 339)  

„Aceasta este o răspundere de care nu ne putem debarasa.  Cuvintele noastre, faptele 
noastre, îmbrăcămintea noastră, purtarea noastră, până și expresia feței, au o influență.  
De impresia astfel făcută depind rezultate pentru bine sau rău pe care nimeni nu le 
poate măsura.  Orice impuls transmis astfel este o sămânță semănată care își va 
produce recolta.  Este o za în lanțul cel lung al evenimentelor omenești, ajungând până 
unde nu știm.  Dacă, prin exemplul nostru, îi ajutăm pe alții în dezvoltarea de principii 
bune, le dăm putere să facă bine.  La rândul lor, ei exercită aceeași influență asupra 
altora și aceștia încă asupra altora.  Astfel, prin influența noastră neștiută, mii de inși pot 
fi binecuvântați.”  (Ibid., paginile 339-340)  

„Aruncați o pietricică într-un lac și se formează o undă și alta și alta și, pe măsură ce se 
măresc, cercul se lărgește, până când atinge chiar malul.  Așa stau lucrurile și cu 
influența noastră.  Dincolo de cunoștința sau controlul nostru, ea se exprimă asupra 
altora prin binecuvântare sau prin blestem.”  (Ibid., pagina 340)  

 În istoria poporului ales, au rămas în permanență două exemple după care s-au condus 
regii de-a lungul veacurilor: unul a fost exemplul bun al lui David, altul a fost exemplul 
rău al lui Ieroboam, fiul lui Nebat.   
 

 Iată texte care exemplifică această constatare, mai întâi efectele exemplului pozitiv:                                                  

- „Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David” (1 Împ 15,11).                                            
-  „El (Ezechia) a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său 
David” (2 Împ 18,3).                                                                                                                                                                             
- „El (Iosia) a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său 
David; nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga” (2 Imp 22,2).   
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 „A făcut ce este plăcut înaintea Domnului”, „a făcut ce este bine înaintea Domnului”.  
„Ca tatăl său David”, „întocmai cum făcuse tatăl său David”, „a umblat în toată calea 
tatălui său David, nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga”.  Cale?  Exact.  
Adică în modul cum s-a exprimat autorul Epistolei către Evrei.  Am putea spune că David 
a croit cărări drepte cu picioarele lui, iar alți împărați au mers în acele căi, fără să se 
abată de la ele.  A fost bine de ei, a fost bine de națiune.  A fost slăvit Dumnezeu. 
 

 Să vedem și cum a lucrat exemplul negativ, acela al lui Ieroboam, fiul lui Nebat:                                                    

- „El (Baeșa) a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea lui Ieroboam, 
săvârșind păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel” (1 Împ 15,34).                                                 

- „Omri a făcut ce este rău înaintea Domnului și a lucrat mai rău decât toți cei ce 
fuseseră înaintea lui.  A umblat în toată calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat și s-a dedat la 
păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel, mâniind prin idolii lor pe Domnul, Dumnezeul 
lui Israel” (1 Împ 16,25.26).                                                                                                                                                                                

- „El (Ioahaz) a făcut ce este rău înaintea Domnului, a săvârșit aceleași păcate ca 
Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a abătut de la ele” (2 
Împ 13,2).   

 Într-o dimineață, un bărbat a plecat de acasă ca să meargă la lucru.  Avea de gând să 
treacă și pe la cârciumă, în drumul său spre locul de muncă.  Ninsese mult.  Abia 
părăsise casa, când, deodată, a auzit în urma lui glasul băiatului său, care avea numai 
câțiva anișori: „Tăticule, tăticule!  Ai uitat scrisoarea!  Oprește-te acolo unde ești și 
așteaptă-mă că eu vin la tine ca să ți-o dau.  El calc exact pe urmele tale!”  Tatăl a luat 
scrisoarea și s-a gândit mult, mișcat de cuvintele fiului său: „Eu calc exact pe urmele 
tale!”  Chiar să calce pe urmele mele?  Ar fi bine?  Unde ar ajunge și ce ar ajunge?  Nu a 
mai trecut pe la cârciumă, ci s-a dus direct la lucru.   
 

 Zice Spiritul Profetic: „Dacă am fi umblat de la început în sfatul lui Dumnezeu, alte mii de 
persoane ar fi fost convertite la adevărul prezent.  Însă mulți au croit cărări strâmbe 
pentru picioarele lor.  Frații mei, croiți cărări drepte, pentru ca cel ce șchiopătează să nu 
se abată din cale.  Nimeni să nu meargă pe o cale strâmbă pe care altcineva a făcut-o, 
pentru că în felul acesta nu numai că ai rătăci dumneata, ci ai înlesni ca altul să meargă 
pe  această cale strâmbă.  Hotărăște-te ca, în ceea ce te privește, să umbli pe calea 
ascultării.”  (Sons and Daughters of God/Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pagina 192) 
 

 Ni se cere să croim „cărări drepte”.  Ce fel de cărări am putea croi noi, oamenii, când 
există deja două cărări, numai două, pe care merg absolut toți oamenii?  Acestea au fost 
indicate de Domnul Isus Hristos în Matei 7,13.14: „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.”   
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 Iată o cale lată, care duce la pierzare, și o cale îngustă, care duce la viață.  Nicio altă cale 
sau cărare nu mai poate fi croită.  La ce se referă atunci scriitorul Epistolei către Evrei?  
Este vorba de orientarea noastră, a copiilor lui Dumnezeu.  Purtările noastre, faptele 
noastre reflectă o cale sau alta din cele deja existente.  „Croiți cărări drepte” înseamnă 
„purtați-vă, trăiți ca niște oameni care merg pe calea Domnului, pe calea cea îngustă, 
care duce la viață.”  Dar iată care este îndemnul diavolului: „Nu vă îngrijorați, voi și așa 
nu puteți face nimic bun.  Nu zice Biblia că toate faptele voastre bune sunt ca o haină 
mânjită?  Nu a zis Pavel că nimic bun nu locuiește în voi și că nu puteți face nimic bun?  
Croiți cărări strâmbe, pentru că acestea sunt pentru voi naturale, firești, ele corespund 
naturii voastre omenești!” 
 

 Ba el chiar sugerează o cale a lui: „Hristos îi îndeamnă să caute mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Sa; dar Satana merge alături de ei şi zice: indiferent ce ar fi 
adevărat în legătură cu viaţa veşnică, pentru a avea succes în această lume trebuie să-mi 
slujeşti mie.  Eu ţin binele tău în mâinile mele.  Îţi pot da bogăţii, plăceri, onoare şi 
fericire.  Ascultă sfatul meu.  Nu permite să fii dus de noţiuni ciudate de cinste şi 
lepădare de sine.  Eu voi pregăti calea înaintea ta.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 130) 
 

 Sigur că Satana nu suflă o vorbă despre lucrarea mântuitoare și înnoitoare a Domnului 
Isus Hristos!  Interesul lui este să mergem pe calea care duce la pieire.  Hristos în noi 
este secretul unei totale transformări a vieții noastre: „. . . cărora Dumnezeu a voit să le 
facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri și anume: Hristos în 
voi, nădejdea slavei” (Col 1,27).  „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).  „Pot totul în Hristos, care mă întărește” (Filip 4,13). 
 

 Textul din Evrei 12,13 este comentat astfel: „Șovăirea de a accepta disciplina vieții 
conduce adesea o persoană pe căi greșite.  Creștinul matur va merge înainte pe o cale 
dreaptă, acceptând cu curaj și încredere experiențele disciplinare care sunt necesare 
pentru formarea unui caracter creștin simetric, fără ezitare și fără regret.  El nu va căuta 
vreo cale ocolită pentru a evita disciplina, ci va continua pe cărarea vieții și va profita din 
plin de ocaziile pe care aceasta i le oferă.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 485)  

„Dacă poporul lui Dumnezeu ar recunoaște procedeele Sale cu ei și ar accepta 
învățăturile Sale, ei ar găsi o cale dreaptă pentru picioarele lor și o lumină care să-i 
călăuzească prin întuneric și descurajare.  David a învățat înțelepciunea din procedeele 
lui Dumnezeu față de el și s-a plecat în umilință sub pedeapsa Celui Preaînalt.  
Descrierea corectă a stării sale adevărate de către profetul Natan l-a făcut pe David să-și 
cunoască păcatele și l-a ajutat să le înlăture.  El a acceptat sfatul cu blândețe și s-a 
smerit înaintea lui Dumnezeu.  ‚Legea Domnului’, exclamă el, ‚este desăvârșită și 
înviorează sufletul.’”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 
4, paginile 14-15)  
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 „Cel ce șchiopătează . . . să fie vindecat.”  Despre ce fel de vindecare poate fi vorba în 
textul de bază, vindecare care este în strânsă legătură cu configurația cărărilor, dacă ele 
sunt drepte sau strâmbe?  În limba greacă, limba originală a Noului Testament, același 
verb este folosit pentru vindecare ca și pentru mântuire și anume iaomai, ceea ce 
înseamnă că aici este vorba despre reabilitarea spirituală a celor în discuție.  Adică, 
tocmai în urma croirii de cărări drepte, cei ce șchiopătează în credință vor înceta 
rătăcirile și vor fi tămăduiți, pentru mântuirea lor.   

„Va trebui să croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să 
nu se abată din cale.  Noi suntem înconjurați de oameni care șchiopătează și se clatină în 
credință și voi trebuie să-i ajutați, nu clătinându-vă și voi, ci stând drept, ca oameni care 
au fost încercați și verificați, tari ca o stâncă în ce privește principiile.”  (Testimonies to 
Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 468) 

 Credincioșii sunt chemați în Isaia 58,12 să fie „dregători de spărturi”, „dregând 
drumurile și făcând țara cu putință de locuit”.  Să dreagă drumurile, dar chiar să le 
construiască, să le croiască?  Deci, nu numai dregători de drumuri, ci constructori ai lor?  
Și, culmea, textul de bază, din Evrei 12,13, nu zice „croiți cărări drepte cu lopețile, cu 
târnăcoapele sau cu buldozerele voastre.”  Nu!  Cu picioarele voastre.  Este o acțiune în 
care ființa omenească este angajată în mod direct și deplin.   
 

 În Biblie găsim și îndrumări tehnice cu privire la modul de croire a cărărilor.  Ele trebuie 
să fie neapărat:                                                             

- drepte, adică în linie dreaptă, nu șerpuite sau întortocheate;                                                                                       
- drepte, adică nivelate, nu cu ridicături sau prăbușiri;                                                                                              
- drepte, adică nu aspre, ci cu o suprafață netedă.                                                                                                                        

 Găsim aceste date în profeția despre misiunea lui Ioan Botezătorul și chiar în 
propovăduirea lui: „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’” (Luca 
3,4.5).  
 

 De unde știm că sunt drepte cărările pe care le croim?  Nu ne putem oare înșela?  Ba da, 
și încă în mod amarnic.  Așa zice Scriptura: „Multe căi pot părea bune omului, dar la 
urmă se vede că duc la moarte” (Prov 14,12).  Așa se întâmplă când Dumnezeu nu este 
luat deloc în considerație.  Lăsat de capul său, omul, oricât ar fi el de înțelept și de 
instruit, se va rătăci.  Așa au pățit Eva și Adam, așa au pățit tot cei ce au vrut să-și 
croiască ei o cărare pe care să meargă, umblând, trăind, acționând în independență față 
de Dumnezeu.  Saul, împăratul lui Israel, s-a abătut de la cuvântul Domnului, iar cărarea 
pe care și-a croit-o și pe care a mers a fost așa de întortocheată, de ciudată și 
blestemată, încât l-a dus în peștera unei vrăjitoare și l-a dus la sinucidere. 
 



 

 

P
ag

e4
3

 

 Există riscuri, dar ele nu sunt inevitabile.  Întrebăm din nou: de unde știm că sunt drepte 
cărările pe care le croim și că nu ne înșelăm?  Avem nevoie de călăuzire providențială, 
avem nevoie de Dumnezeu, de lumină de la El: „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).  Aici nu este vorba atât de capacitate mintală deosebită, cât 
de soluții pentru probleme, de orientare în viață.  Domnul nu a zis: „Croiți cărări drepte 
cu picioarele voastră, iar pentru aceasta nu aveți nevoie de niciun sfat, de nicio 
îndrumare, descurcați-vă așa cum vă taie capul, aveți destulă înțelepciune ca s-o faceți!”  
Nu Dumnezeu zice așa, ci diavolul.   
 

 Noi nu vom fi niciodată în stare să croim cărări drepte cu picioarele noastre fără a fi 
îndrumați de Duhul Sfânt în această privință.  Putem zice, recunoscând neputința și 
neștiința noastră: „Da, Doamne, vrem să croim cărări drepte cu picioarele noastre, dar 
nu vom reuși.  Învață-ne și ajută-ne Tu!”  Iată ce ne-a promis Domnul Isus Hristos: „Când 
va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul” (Ioan 
16,13).  Iată o făgăduință superbă, dată cu secole înainte de era creștină: „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).  În contextul studiului de astăzi, putem 
traduce acest text astfel: veți auzi un glas care vă va feri de orientări greșite și vă va 
indica în mod exact cum să croiți cărări absolut drepte cu picioarele voastre.   
 

 Dacă este adevărat că multe căi, care duc la moarte, sunt bune în ochii oamenilor, există 
și altă extremă, aceea de a considera calea Domnului ca fiind strâmbă.  Dar devine ea 
strâmbă dacă unii oameni o văd așa sau o discută ca fiind așa?  În niciun caz.  Iată ce 
zicea Domnul către copiii lui Israel: „Voi ziceți: ‚Calea Domnului nu este dreaptă!’  
Ascultați dar, casa lui Israel!  Nu este calea Mea dreaptă?  Oare nu mai degrabă căile 
voastre nu sunt drepte?”  (Ezec 18,25).  De asemenea: „Copiii poporului tău zic: ‚Calea 
Domnului nu este dreaptă!’  Totuși, mai degrabă calea lor nu este dreaptă!”  (Ezec 
33,17).  Aceasta înseamnă rea-voință, dar și confuzie; în Isaia 55,8.9, citim: „’Căci 
gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele’, zice 
Domnul.  ‚Ci, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile Mele față de 
căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre.’”      
 

 Nu este suficient ca o cale să fie dreaptă sau chiar să se meargă pe ea, ci se pune și 
întrebarea cum se merge.  Ce poate fi mai drept și desăvârșit decât calea Domnului sau 
căile Lui?  Dar nici pe calea Domnului nu toți reușesc să meargă așa cum trebuie.  Așa 
zice Sfânta Scriptură: „Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei 
răzvrătiți cad pe ele” (Osea 14,9).  Cum e posibil așa ceva?  Doisprezece apostoli au mers 
împreună cu Isus pe calea Sa, toți până la un punct.  Apoi unul a căzut pe ea și a căzut 
definitiv.  Altul a căzut în mod lamentabil, dar s-a ridicat prin pocăință sinceră.  Au căzut 
toți, dar s-au lăsat ridicați.  Și apoi ei înșiși au croit cărări drepte cu picioarele lor și i-au 
condus pe alții pe calea cea dreaptă spre împărăția lui Dumnezeu.  Nu este suficient să 
fie drepte căile Domnului, ci trebuie să fie drepți și oamenii, pentru că numai atunci pot 
ei să umble pe ele; dacă însă sunt răzvrătiți, ei se vor prăbuși pe ele, pe căile Domnului!   
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 Așa cum am văzut din ultimul verset al cărții proorocului Osea, căile Domnului sunt 
drepte, nu există nicio problemă în legătură cu ele.  Problemele se ivesc numai în 
legătură cu cei ce merg pe ele: unii umblă pe ele, cei drepți; alții cad pe ele, cei răzvrătiți.  
Domnul dorește cu înfocare ca toți fiii și fiicele lui Adam să se intereseze de căile Sale și 
să umble pe ele.  Dar iată cum reacționează cei mai mulți: „Așa vorbește Domnul: ‚Stați 
în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: 
umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre!’  Dar ei răspund: ‚Nu vrem să 
umblăm pe ele!’”  (Ier 6,16).  Ce poate Domnul să le mai facă unor astfel de oameni, 
care disprețuiesc căile Sale și preferă calea cea largă care duce la pieire?         
 

 Astfel, când este vorba de calea sau căile Domnului, distingem trei categorii de indivizi:                                                                                  
 
(01) cei care refuză cu hotărâre să meargă pe căile Domnului;                                                                       
(02) cei care cad pe căile Domnului;                                                                                                                                   
(03) cei care umblă pe ele.   
 

 Ce se întâmplă dacă nu croim cărări drepte cu picioarele noastre?  Contrariul efectului 
aratat în Evrei 12,13: oamenii greu încercați nu sunt vindecați, ei rămân în starea lor 
nenorocită și sunt dezorientați.  Ei nu au niciun stimulent să meargă pe cărări strâmbe, 
pe care picioarele noastre le-ar croi, iar dacă ar face-o, ar fi spre pierzarea lor.   
 

 Cine stabilește dacă am croit cărări drepte cu picioarele noastre sau nu?  Dacă acele 
cărări pe care le-am croit și pe care alții au refuzat cu încăpățânare să meargă au fost 
sau nu drepte?  În primul rând Dumnezeu.  El are primul și ultimul cuvânt în aprecierea 
vieții noastre, El este Judecătorul.  Dar noi nu putem fi indiferenți nici față de opiniile 
oamenilor.  Tocmai pentru că dorim ca ei să fie atrași la adevăr și câștigați pentru 
veșnicie.  Adică, niciodată oamenii nu vor merge pe căile pe care le croim noi, dacă ele 
nu sunt cu adevărat reflectarea căii înguste, dacă nu corespund total cu voința lui 
Dumnezeu, cu adevărul sfânt al Cuvântului Său.  Pentru ce ar părăsi ei biserica lor ca să 
adere la a noastră, dacă nu găsesc nimic pozitiv, nimic luminos, nimic care să le 
binecuvinteze viața?!    
 

 „Ocaziile noastre de a obține cunoștință din cer au așezat asupra noastră mari 
răspunderi și, cu grijă deosebită, noi ar trebui să ne întrebăm: ‚Oare umblu eu în lumină?  
Îi conduc eu pe oameni, potrivit cu marea lumină care mi s-a dat, pe calea cea dreaptă, 
sau croiesc cărări atât de strâmbe, încât cel ce șchiopătează este abătut din cale?’”  
(Messages to Young People/Solii pentru tineret, pagina 32)     
 

 „Unica noastră siguranță o vom găsi în menținerea unui spirit smerit ca al lui Hristos, în 
croirea de cărări drepte pentru picioarele noastre, ca nu cumva cel ce șchiopătează să 
fie abătut din cale.  Blândețea și smerenia lui Hristos trebuie să pună stăpânire pe 
suflet.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 219) 
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 Mântuitorul a întrebat, într-un mod foarte semnificativ: „Oare poate un orb să-l 
călăuzească pe un alt orb?  Nu vor cădea amândoi în groapă?”  (Luca 6,39).  Vom fi o 
binecuvântare pentru alții numai dacă, într-adevăr, croim cărări drepte cu picioarele 
noastre.  Dar cărările noastre trebuie să coincidă cu cărările Domnului, altfel vor fi false 
și derutante.  De aceea, avem nevoie să ne rugăm așa cum se ruga psalmistul: 
„Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima!  Încearcă-mă și cunoaște-mi 
gândurile!  Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei!”  (Ps 139,23.24).  
Amin! 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 58: „Vreau glasul să-mi înalţ voios!” 

Cântarea de închidere, 252: „De mână du-mă, Tată!” 
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„AM FOST FLĂMÂND”  

 Stimați frați și surori de credință, fiți bineveniți aici, acum, la masa bogată a evangheliei!  
Hristos ne va servi cu îmbelșugare, așa cum o face cu generozitate în fiecare zi de Sabat.  
Să fim gata a primi și savura bunătățile Sale spirituale. 
 

 Dar hrana trupească?  Ați fost vreodată flămânzi?  Ce întrebare, fiecare om știe ce 
înseamnă a fi flămând, noi toți suntem flămânzi de câteva ori pe zi, înainte de fiecare 
masă.  Nu așa, mă refer la foame teribilă, cauzată de lipsă de hrană, de sărăcie, fie 
permanentă, fie în urma unor războaie, catastrofe naturale sau alte situații nenorocite.  
Dar foamea poate fi și parțială, prin subnutriție sau malnutriție.  Astfel, în jurul lumii, 
peste 805 milioane de oameni nu au hrană corespunzătoare și peste 21.000 din aceștia 
mor în fiecare zi din cauze pricinuite de subnutriție.  
 

 România a fost bântuită de foamete după Cel de al Doilea Război Mondial.  Nu erau 
numai urmările războiului, care a devastat țara, ci și o secetă de câțiva ani în unele părți 
ale țării.  În familia noastră, eram cinci copii, trăind dintr-un singur salariu, acela de 
pastor, primit de tatăl meu.  Eram foarte săraci.  Îmi aduc aminte că uneori nu mâncam 
altceva decât pâine întinsă în untdelemn pus pe o farfurie sau muiată în zahăr dizolvat în 
apă.  Existau încă bogați și săraci.  În clasa de școală primară unde eram înscris, copiii 
celor bogați aduceau la școală mâncare pentru recreație; alții, nu prea avuți, aduceau și 
ei ce puteau.  Eu mâncam numai acasă.  Într-o zi, m-am hotărât să nu mai fiu spectacol 
pentru ceilalți, ci să iau și eu ceva hrană pentru recreație.  Dar ce?  Am pus în traista 
mea de cărți câteva coji de pâine uscată și în recreație scoteam câte una de sub bancă și 
o ronțăiam pe furiș, ca să nu fiu observat.  Un coleg a văzut însă și a făcut caz de asta: „Ia 
uite ce mănâncă ăsta!  Coji de pâine!”  A fost mai rău decât înainte.   
 

 De multe ori mergeam la școală desculț, dacă anotimpul permitea.  De altfel, fratele 
meu purta niște pantaloni scurți și o cămașă sau bluză, iar când venea acasă, le 
îmbrăcam eu, când mergeam la școală după-amiază.  Așa sau invers.  Aceleași haine 
purtate de doi copii.  Sărăcie.  Și foame.  Nici mai târziu însă, în timpul studiilor la 
Seminarul Teologic din București, nu am  dus-o prea bine.  Știu că, pentru o iarnă, am 
cumpărat un sac de cartofi și asta mâncam în fiecare zi: cartofi și cartofi.  Banii nu-mi 
ajungeau pentru toate cheltuielile vitale, de aceea mă spălam pe dinți cu săpun, adică 
frecam periuța pe o bucată de săpun și așa mi-i curățam.  Nu prea sănătos, dar bucata 
de săpun îmi ajungea multe luni, ar fi fost scump să cumpăr pastă de dinți!     
 

 Nu era însă cea mai neagră situație; auziți mărturia lui Victor Vergara: „M-am născut 
într-o familie săracă dintr-un oraș situat la nord de Medellín, Columbia.  Sărăcia noastră 
ne-a produs o viață grea.  Orașul nostru nu are o aprovizionare adecvată cu apă, nici 
electricitate, nici telefon.  Casele noastre sunt făcute din lut presat, armat cu pari de 
bambus, pentru că nu avem alte materiale de construcție.  Când trec călători, aceștia se 
miră cum putem rămâne în viață.  Toți arată flămânzi.  Până și câinii sunt numai piele și 
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oase.  Satul meu cunoaște numai foame, muncă grea, boală și suferință.”  (Din broșura 
de studii biblice pentru adulți a Școlii de Sabat, trimestrul 3, 2014, pagina 53) 
 

 Sărăcia e, în general, moștenită.  Te-ai născut cu ea și nu ai ce face.  Dar unii o aleg 
pentru a le face bine altora.  Părăsesc confortul și civilizația și se duc în zone ultrasărace 
ale globului ca să ușureze suferințele oamenilor și să-i învețe calea Domnului.  În așa 
context, au parte și de sărăcia acestora.  Cel mai ilustru exemplu de așa abnegație ni l-a 
arătat însă apostolul Pavel: „Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus 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).   
 

 Hristos a zis către Ioan în Apocalipsa 1,18: „Am fost mort și iată că sunt viu în vecii 
vecilor.”   Am fost mort, dar nu mai sunt mort.  Niciunul dintre noi nu poate spune lucrul 
acesta despre sine.  Mai există o serie de „am fost” – uri rostite de Domnul Isus Hristos.  
Să citim în Matei 25,35.36: „Am fost flămând . . .,  Mi-a fost sete . . ., am fost străin . . ., 
am fost gol  . . ., am fost bolnav . . ., am fost în temniță . . . .”  Am fost: flămând, însetat, 
străin, gol, bolnav, întemnițat.  Mai lipsește ceva?  Cel care a trăit din veșnicie în gloria 
cerului S-a dezbrăcat de acea slavă și a venit aici, în acest colț întunecat și murdar al 
universului, ca să aibă parte de mizeria noastră.   
 

 Am fost flămând.  Nu ni se dau amănunte, dar le putem intui.  Iosif, care s-a logodit și 
căsătorit cu Maria, avea o serie de copii dintr-o căsătorie anterioară, iar Maria a muncit 
pentru creșterea orfanilor.  Câți erau?  Nu știm, dar cel puțin șase.  Iată-i: „Iacov, Iose, 
Iuda, Simon și surori (cel puțin două, ca să fie surori, nu soră)” (Marcu 6,3).  Isus nu era 
numit numai „fiul tâmplarului” (vezi Matei 13,55), ci chiar direct „tâmplarul” (Marcu 
6,3).  Dacă Isus, cel mai mic în familie, a lucrat în atelierul de tâmplărie, putem fi siguri 
că și ceilalți au făcut lucrul acesta.  Câștigul tatălui trebuia să hrănească atâtea guri, de 
aceea era nevoie și de participarea lor.   
 

 Putem înțelege ceva despre acea sărăcie și din Epistola lui Iacov, fratele cel mai mare al 
lui Isus.  El zice: „Bogatul . . . să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii” 
(Iac 1,10).  „Ascultați, prea iubiții mei frați: nu i-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în 
ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției, pe care a 
făgăduit-o celor ce-L iubesc?  Și voi îl înjosiți pe sărac.  Oare nu bogații vă asupresc și vă 
târăsc înaintea judecătorilor?  Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtați?”  (2,5-
7).  „Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi 
le zice: ‚Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă!’, fără să le dea cele trebuincioase 
trupului, la ce i-ar folosi?”  (Versetele 15 și 16)    
 

 Tot Iacov: „Ascultați acum, voi, bogaților!  Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor 
care au să vină peste voi.  Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de 
molii.  Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca 
focul are să vă mănânce carnea!  V-ați strâns comori în zilele din urmă!  Iată că plata 
lucrătorilor, care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune, strigă!  Și 
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strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor.  Ați trăit pe pământ în 
plăceri și în desfătări.  V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel.  L-ați osândit, l-ați 
omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea!”  (5,1-6)   
 

 Cei bogați i-au pus pe săraci să lucreze degeaba.  Oare e posibil ca și Iosif, uneori, să nu fi 
fost plătit de clienții lui la tâmplărie?  Sau chiar el, Iacov?  Din limbajul lui putem înțelege 
mediul de sărăcie lucie din care provenea și indignarea imprimată în sufletul său pe viață 
împotriva nedreptăților sociale.  Iosif și Maria aparțineau clasei săracilor; aduceți-vă 
aminte ce au jertfit ei cu ocazia închinării Pruncului în templu – „o pereche de turturele 
sau doi pui de porumbei” (Luca 2,24).   
 

 Am fost flămând.  Da, Fiul lui Dumnezeu a părăsit cerul și a venit aici ca să trăiască în 
condițiile noastre – de foame, de sete, de suferință.  După ce a părăsit Nazaretul pentru 
lucrarea Sa mesianică, niciodată nu a avut o casă, nici măcar închiriată.  A zis unui 
cărturar care căuta să se căpătuiască pe lângă El: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au 
cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Și odihni capul” (Luca 9,58).  Ni se spune că „ziua, 
Isus îl învăța pe norod în templu, iar noaptea Se ducea de o petrecea în muntele care se 
cheamă Muntele Măslinilor” (Luca 21,37).  Petrecea noaptea pe munte, frumos, nu?  
Gândiți-vă însă că dormea pe pământ, iar ce ni se spune în Luca 21 era cu puțin timp 
înainte de răstignirea Sa, deci primăvara devreme, când încă era frig!  Singurul care s-a 
gândit odată să-I facă o colibă a fost Petru (vezi Marcu 9,5.6), dar nu a fost cazul!  Isus 
nu avea un animal de călătorie, ci mergea pe jos; la intrarea în Ierusalim, a împrumutat o 
măgăriță!  (Vezi Matei 21,1-3)    
 

 Totuși, nu acesta este sensul afirmației Sale „am fost flămând”; cât era lucrul acesta de 
adevărat, atunci nu S-a referit, totuși, la Sine.  În ziua revenirii Sale, El le va răspunde 
celor de la dreapta Sa: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia 
din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut” (Mat 25,40).  Dimpotrivă, 
cuvintele rostite față de cei de la stânga vor fi triste: „Adevărat vă spun că, ori de câte 
ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintr-acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie nu Mi 
le-ați făcut” (versetul 45).  Care frați neînsemnați?  Oameni flămânzi sau trecuți prin 
celelalte situații critice, cu care El Se identifică.   
 

 Să vedem ce ne spune Inspirația profetică: „Tuturor celor care au părăsit prieteni sau 
cămin pentru El, El le-a promis în viața aceasta însutit.  Acum, El a dat asigurarea unei 
binecuvântări speciale pentru toți cei ce vor sluji fraților lor.  În toți cei ce suferă pentru 
numele Meu, a zis Isus, trebuie să Mă recunoașteți pe Mine.  Așa cum Mi-ați sluji Mie, să 
le slujiți lor.  Aceasta este dovada că sunteți ucenicii Mei.  Toți cei ce au fost născuți în 
familia cerească sunt, într-un sens special, frații Domnului nostru.  Iubirea lui Hristos îi 
leagă laolaltă pe membrii familiei Sale și, oriunde se manifestă iubirea aceea, acolo este 
descoperită relația divină.  ‚Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și-L cunoaște pe 
Dumnezeu’ (1 Ioan 4,7).”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 638)  
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 „Aceia pe care Hristos îi laudă la judecată poate au știut puțin din teologie, dar ei au 
împărtășit principiile Lui.  Prin influența Spiritului divin, ei au fost o binecuvântare 
pentru cei din jurul lor.  Chiar printre păgâni sunt unii care au manifestat un spirit de 
amabilitate; înainte de a ajunge cuvintele vieții la urechile lor, ei s-au împrietenit cu 
misionarii, chiar slujindu-le cu riscul de a-și pierde viața.  Printre păgâni sunt unii care I 
se închină lui Dumnezeu fără să-și dea seama, unii la care lumina nu a fost niciodată 
adusă prin instrumente omenești, totuși ei nu vor pieri.  Deși neștiutori față de legea 
scrisă a lui Dumnezeu, ei au auzit vocea Lui vorbindu-le în natură și au făcut lucrurile pe 
care le cere legea.  Faptele lor sunt dovada că Duhul Sfânt le-a atins inimile și ei sunt 
recunoscuți drept copii ai lui Dumnezeu.”  (Ibid.)  
 

 „Dar iubirea lui Hristos nu se mărginește la nicio clasă.  El Se identifică cu orice copil al 
omenirii.  Pentru ca noi să putem deveni membri ai familiei cerești, El a devenit membru 
al familiei pământești.  El este Fiul omului și, astfel, frate pentru orice fiu sau fiică a lui 
Adam.  Urmașii Săi nu trebuie să se simtă despărțiți de lumea pieritoare din jurul lor.  Ei 
sunt o parte din marea pânză a omenirii și Cerul privește la ei ca frați atât ai păcătoșilor, 
cât și ai sfinților.  Pe cei căzuți, cei rătăciți și cei păcătoși, iubirea lui Hristos îi 
îmbrățișează și orice faptă de amabilitate făcută pentru a ridica un suflet căzut, orice act 
de milă este primit ca făcut pentru El.”  (Ibid.)             
 

 Să citim în întregime textul din Matei 25,31-46 (îl citesc).  Am împărțit acest text în patru 
secțiuni:                                                                                                                                                                                           
 
I.  Introducere                                                                                                                                                            

(01) Venirea Domnului (versetul 31)                                                                                                                  
(02) Separea credincioșilor de necredincioși (32-33)                                                                                          

II.  Cei binecuvântați                                                                                                                                                
(01) Chemarea (34)                                                                                                                                                       
(02) Justificarea binecuvântării (35-36)                                                                                                                                  
(03) Nedumerirea binecuvântaților (37-39)                                                                                              
(04) Clarificarea răsplătirii (40)                                                                                                                         

III.  Cei blestemați                                                                                                                                               
(01) Alungarea (41)                                                                                                                                               
(02) Justificarea blestemului (42-43)                                                                                                                                    
(03) Nedumerirea blestemaților (44)                                                                                                             
(04) Clarificarea pedepsirii (45)                                                                                                                      

IV.  Concluzie (46)       

 În acest lung text, constatăm următoarele șase condiții critice:                                                                    

flămând, însetat, străin, gol, bolnav, întemnițat.  
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Unii oameni L-au servit pe Hristos în situațiile amintite, alții au refuzat.  Dar cum?  În 
mod antagonist: cei credincioși nu-și aduc aminte să-L fi întâlnit și servit pe Hristos în 
persoană vreodată, iar serviciile pe care le-au făcut pentru cei afectați de aceste situații 
ei nu le-au notat, ba chiar le-au uitat, pentru că nu le-au făcut pentru vreo răsplătire.  
Cei necredincioși, care nu s-au sinchisit să se intereseze de binele altora, se miră cum de 
nu L-au servit pe Hristos; când a fost cazul și ei s-au opus?  Când au avut o astfel de 
ocazie și s-au dat înapoi?    

 Consecințele comportamentului fiecărui grup sunt diametral opuse, ireversibile și 
eterne:                                      

- veșnicia petrecută în împărăția lui Dumnezeu;                                                                                                  
- incinerare în focul cu urmări veșnice.  

 A-L servi pe Hristos sau a nu-L servi: la aceasta se reduce, în ultimă instanță, toată 
religia.  Observați că nu este vorba de o servire directă în fața lui Isus, ca magii, Marta, 
Maria etc., ci de una indirectă: Isus are niște reprezentanți pe pământ și anume oameni 
nenorociți, nedreptățiți, lipsiți, suferinzi etc. 
 

 Hristos a fost flămând și în persoană.  Ce mânca?  În timpul celor trei ani și jumătate de 
activitate mesianică nu a mai practicat meseria de tâmplar, ci a călătorit, a predicat și a 
vindecat.  Ce mânca?  Depindea, împreună cu ucenicii Săi, de ospitalitatea oamenilor.  El 
a îndurat însă, de bună voie, și foamea extremă, de care probabil niciunul din noi nu a 
avut parte: patruzeci de zile și patruzeci de nopți de post total, ajunare, nu doar 
eliminarea din alimentație a unor articole, cum se face în unele luni ale anului: „N-a 
mâncat nimic în zilele acelea și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit” (Luca 4,2).  
Patruzeci de zile întregi de nemâncare, în pregătire pentru lucrarea ce-I stătea în față! 
 

 După terminarea acelor zile de post al lui Isus în pustie, a venit diavolul deghizat în înger 
de lumină și I-a oferit o soluție: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele 
acestea să se facă pâini” (Mat 4,3).  Isus nu a ascultat niciodată de glasul diavolului, ceea 
ce ar fi fost păcat, și nu a făcut nicio minune pentru Sine, ci numai pentru alții, și anume 
foarte multe; altfel, planul de mântuire ar fi fost ruinat și pretenția diavolului că legea lui 
Dumnezeu nu poate păzită ar fi fost în mod nedrept susținută.  A preferat să rămână 
flămând, eventual să moară de foame, dar nu să urmeze sfatul vrăjmașului.    
 

 Postul și rugăciunea sunt importante și în viața creștinului.  A zis Mântuitorul: „Dar acest 
soi de demoni nu iese afară decât cu rugăciune și cu post” (Mat 17,21).  Să postim 
patruzeci de zile?  Unii au făcut-o, pentru o anumită vindecare.  Dar ca act spiritual?  Iată 
ce zice Spiritul Profetic: „Nici tot postul din lume nu va lua locul unei încrederi simple în 
Cuvântul lui Dumnezeu.  ‚Cereți’, a zis El, ‚și vi se va da’.  Nu ești chemat să postești 
patruzeci de zile.  Domnul a suportat acel post pentru dumneata în pustia ispitei.  Nu ar 
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fi nicio virtute într-un astfel de post; dar există virtute în sângele lui Hristos.”  (Counsels 
on Diet and Foods/Dietă și hrană, pagina 189)     
 

 În zilele proorocului Isaia, israeliții practicau un post alimentar zgomotos, în care 
spumegau de furie și continuau să practice nedreptățile.  Singura lor îngrijorare era nu în 
legătură cu natura și calitatea postului lor, ci se temeau că Dumnezeu nu le înregistrează 
actul în dreptul meritelor personale: „La ce ne folosește să postim”, întrebau ei, „dacă 
Tu nu vezi?  La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ții seama de lucrul acesta?”  (Isa 
58,3).  Dumnezeu le-a explicat de ce postul lor nu avea valoare în fața Cerului: o făceau 
de paradă și nu se schimbau deloc.  Dar El i-a învățat calea cea bună: „Iată postul plăcut 
Mie: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și 
rupe orice fel de jug; împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții 
fără adăpost; dacă-l vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău” 
(versetele 6 și 7).  Putem observa aici trei din cele șase puncte menționate de Împăratul 
ceresc la venirea Sa în slavă: am fost flămând și Mi-ați dat de mâncat, am fost străin (sau 
fără adăpost) și M-ați primit, am fost gol și M-ați îmbrăcat (Mat 25,35.36).  Celelalte trei 
sunt: Mi-a fost sete și Mi-ați dat de băut, am fost bolnav și ați venit să Mă vedeți, am 
fost în temniță și ați venit pe la Mine (aceleași versete).   
 

 Am întâlnit o practică interesantă în Statele Unite: postul în favoarea celor flămânzi.  
Ceea ce înseamnă că unele persoane, în special tinere, postesc o zi sau mai multe, cu un 
dublu scop: ca să-i înțeleagă pe aceia care nu au hrană și ca să le dea lor contravaloarea 
hranei la care au renunțat.  Exact cum a zis Dumnezeu prin profet: „împarte-ți pâinea cu 
cel flămând”.  Aici se poate observa cantitate și calitate.  Cantitate: „împarte-ți pâinea”, 
acel „-ți” înseamnă „a ta”, pe aceea o ai de mâncat, nu este vorba de un surplus, o pâine 
de care nu ai nevoie și nu știi ce să faci cu ea.  Tot ar fi bine să i-o dai celui flămând, dar 
în acest caz este chiar porția de care ai nevoie, renunți la o parte din ea, este sacrificiu.  
Calitate: dacă este „pâinea ta”, atunci este încă bună de mâncat, nu alterată, de care 
cauți să te scapi.  Acesta este post plăcut Domnului. 
 

 Religia adevărată nu se limitează la teorii sacre, meditații spirituale sau chiar la 
rugăciuni.  Sora White a scris că „acela care nu face nimic altceva decât să se roage va 
înceta curând să se roage sau rugăciunile sale vor deveni o rutină formală” (Steps to 
Christ/Calea către Hristos, pagina 101).  Adică ce altceva să facă?  Să lucreze pentru 
Dumnezeu.  Noi ne rugăm pentru cei săraci și trebuie să o facem, la fiecare masă, pentru 
că, așa cum zice sora White, „Acela care a avut milă de gloate pentru că erau ‚necăjite și 
risipite’  (Mat 9,36) încă are milă de săracii suferinzi.  Mâna Sa este întinsă către ei 
pentru binecuvântare și, chiar în rugăciunea pe care le-a dat-o ucenicilor Săi, El ne învață 
să ne amintim de cei săraci.  Când ne rugăm ‚pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o 
nouă astăzi’, ne rugăm pentru alții și pentru noi.  Și noi recunoaștem că ceea ce ne dă 
Dumnezeu nu este numai pentru noi.  Dumnezeu ne încredințează pentru ca noi să-i 
hrănim pe cei flămânzi.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, paginile 111-112).  Astfel, nu este destul să ne rugăm Domnului pentru cei 
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săraci, ci să ne rugăm pentru noi, ca Domnul să ne dea o inimă bună cu scopul de a ne 
îngriji de ei. 
 

 Avem un exemplu excelent pe care să-l urmăm: „Numai metoda lui Hristos va aduce 
succes adevărat în ajungerea la oameni.  Mântuitorul S-a amestecat printre oameni ca 
unul care le dorea binele.  Le-a arătat simpatie, a slujit pentru nevoile lor și le-a câștigat 
încrederea.  Apoi i-a îndemnat: ‚Veniți după Mine.’”  (The Ministry of Healing/Divina 
vindecare, pagina 143)   
 

 Refuzul de a-i ajuta pe cei flămânzi e riscant și periculos: „Cine își astupă urechea la 
strigătul săracului nici el nu va căpăta răspuns când va striga” (Prov 21,13).  Dar despre 
omul care „va trăi negreșit”, Domnul zice că „n-asuprește pe nimeni, dă înapoi 
datornicului zălogul, nu răpește nimic, dă din pâinea lui celui flămând și îl învelește cu o 
haină pe cel gol” (Ezec 18,7).  Ascultați-l pe ucenicul iubirii: „Dar, cine are bogățiile lumii 
acesteia și îl vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el 
dragostea de Dumnezeu?  Copilașilor, să nu vorbim cu vorba, nici cu limba (adică numai 
în teorie), ci cu fapta și cu adevărul” (1 Ioan 3,17.18).   
 

 Și care este rezultatul mărinimiei?  Iată-l: „. . . după cum este scris: ‚A împrăștiat, a dat 
săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac’” (2 Cor 9,9).  Observați cât de înțelept și de 
prudent se exprimă apostolul Pavel: el nu zice că neprihănirea se obține prin binefacere, 
prin fapte bune.  Textul din Isaia este destul de clar: „. . . toate faptele noastre bune sunt 
ca o haină mânjită” (Isa 64,6).  Cu haine mânjite nu se ajunge în cer, trebuie îmbrăcată 
haina curată a neprihănirii Domnului Hristos (vezi Isaia 61,10).  Dar Pavel zice că 
„neprihănirea lui rămâne în veac”; ca să rămână, trebuie să existe, să fi fost obținută, și 
la aceasta se ajunge numai prin harul mântuitor al Domnului Isus Hristos.  Singura 
neprihănire valabilă este aceea a Mântuitorului.       
 

 În tot acest context al ajutorării săracilor, este vorba nu de îndreptățire, ci de răsplătire, 
care nu va lipsi și nu va întârzia, și nicio faptă evlavioasă, fie ea cât de mică, nu este 
ignorată de Cer: „Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești 
micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata” (Mat 10,42). 
 

 Daniel l-a sfătuit pe împăratul Nebucadnețar: „De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu!  
Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă 
de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea!”  (Dan 4,27).  „Ai milă de cei 
nenorociți.”  Putea?  Sigur că putea.  Iată ce zice Solomon în Proverbe 3,27: „Nu opri o 
binefacere celui ce are nevoie de ea, când poți s-o faci.”   
 

 Știm cu toți că păcatul numărul unul, acela care s-a iscat în inima lui Lucifer (vezi Isaia 
14,12-15), a fost mândria.  Dar acolo trebuie văzut și altceva, și anume egoismul.  Pentru 
că mândria este o înălțare de sine în dauna altora, este atragerea către sine a 
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privilegiilor.  Lucifer a dorit totul pentru sine, inclusiv închinarea îngerilor.  A vrut să ia 
locul lui Dumnezeu.  Mândria nu se poate despărți de egoism, nici egoismul de mândrie.   
 

 Iată în continuare un caz extrem de egoism: „Țarina unui om bogat rodise mult.  Și el se 
gândea în sine și zicea: ‚Ce voi face?  Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile.  
Iată ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate 
rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: ‚Suflete, ai multe bunătăți 
strânse pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te!’”  (Luca 12,16-19).  
Bogăție, producție abundentă, nevoie de loc, saturație, satisfacție, siguranță.  Asta era 
părerea lui, în care nu era loc nici pentru Dumnezeu, nici pentru aproapele!  „Dar 
Dumnezeu i-a zis: ‚Nebunule!  Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul 
(adică viața) și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?’  Tot așa este și cu cel ce își 
adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu” (versetele 20 și 21).  
„Nebunul”, înnebunit de prosperitate, era un fel de Belșațar: chiar în noaptea aceea și-a 
pierdut viața (vezi Daniel 5,30). 
 

 Iată-l și pe alt bogat: „Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și in subțire și în fiecare 
zi ducea o viață plină de veselie și strălucire.  La ușa lui zăcea un sărac, numit Lazăr, plin 
de bube.  Și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului” 
(Luca 16,19-21).  Se pare că Lazăr nu prea avea parte de „fărămiturile care cădeau de la 
masa bogatului”, dacă ni se spune că „dorea mult să se sature” cu ele.  Cunoaștem prea 
bine pilda aceasta.  Mai târziu, la apelurile bogatului pentru ajutor, imaginarul Avraam   
i-a reproșat: „Fiule, adu-ți aminte că, în viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune, și Lazăr și-a 
luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit” (versetul 25).   
 

 Acestor doi egoiști, Împăratul le va reproșa: „Am fost flămând și nu Mi-ați dat să 
mănânc. . . .  Ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintr-acești foarte 
neînsemnați frați ai Mei, Mie nu Mi le-ați făcut” (Mat 25,42.45).               
 

 Putem face o discriminare?  Adică mai întâi anumite persoane să fie ajutate și apoi 
altele?  Sau unele persoane să nu fie ajutate deloc?  Biblia zice că da.  Așa a zis Hristos: 
„A zis și celui ce-L poftise: ‚Când dai un prânz sau o cină, să nu-i chemi pe prietenii săi, 
nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și 
ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut.  Ci, când dai o masă, 
cheamă-i pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi.  Și va fi ferice de tine, pentru că ei    
n-au cu ce să-ți răsplătească; dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți’” (Luca 
14,12-14).  Așa a zis și apostolul Pavel: „Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și 
mai ales fraților în credință” (Gal 6,10).  Adică facem bine la toți, absolut la toți, chiar 
dacă, mai întâi, fraților în credință.  Acest lucru nu l-au înțeles preotul și levitul care l-au 
ocolit pe omul căzut între tâlhari (vezi Luca 10,30-32).  I-a întrecut însă samariteanul 
(versetele 33-35).   
 

 De ce zice apostolul Pavel că ajutorul frățesc trebuie să meargă „mai ales” , ceea ce ar 
însemna „mai întâi”, la „frații în credință” (Gal 6,10)?  Samariteanul milos poate că nu 
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știa ce credință avea cel atacat de tâlhari, dar l-a ajutat.  Pavel nu a exclus astfel de 
situații.  Învățătura Domnului Isus este că orice ființă omenească este aproapele nostru 
și că trebuie să se bucure de iubirea noastră.  Dar e o prioritate: mai întâi frații de 
credință.  Și de ce?  Ce ar fi să-i hrănești pe vecini și să-ți neglijezi familia?  Să te 
interesezi de nevoile altora și să-ți uiți copiii?  Pe frații de credință îi cunoaștem, sunt 
între noi, putem ști foarte bine când e indicat să ajutăm și când nu.  În cele mai multe 
cazuri.  
 

 Dacă ai o sumă de bani pe care vrei să o folosești pentru o faptă bună, ce vei face?  Vei 
intra pe poarta unui castel și te vei duce înăuntru la cel bogat ca să i-o dai, ignorându-l 
pe săracul plin de bube care cerșește la poartă, sau te vei opri la el și i-o vei da?  Nu toți 
au nevoie de ajutorul nostru și nici noi nu-i putem ajuta pe toți.  Există limite, de aceea e 
nevoie de orientare înțeleaptă: „Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, 
Tatăl nostru, este să-i cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim 
neîntinați de lume” (Iac 1,27).   
 

 În 1 Timotei 5,11, Pavel a zis: „Dar pe văduvele tinere să nu le primești.”  Și mai departe: 
„Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu 
fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să le poată veni în ajutor celor cu adevărat 
văduve” (versetul 16).  Cum a zis Solomon?  „Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de 
ea, când poți s-o faci” (Prov 3,27).  Ești în stare să o faci, dar și cel în discuție are nevoie 
reală de acea binefacere.  Pentru ajutorarea văduvelor, apostolul a prezentat o listă de 
condiții, printre care aceea de a fi în vârstă de cel puțin șaizeci de ani (vezi 1 Timotei 
5,9.10).  În versetul 16, el a arătat că numai cele care nu pot fi ajutate de familiile lor să 
fie ajutate de biserică.  Dar ce se întâmplă dacă o văduvă, care îndeplinește condițiile 
arătate, primește ajutor financiar sau hrană de la biserică și la un moment dat se 
descoperă că ea are o pensie bunicică?  Nu ar fi normal ca biserica să revină asupra 
aranjamentului făcut?   
 

 În altă situație, apostolul a scris: „Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: ‚Cine nu 
vrea să lucreze, nici să nu mănânce.’  Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în 
neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri.  Îi îndemnăm pe oamenii aceștia 
și-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-și mănânce pâinea lucrând în liniște” (2 
Tes 3,10-12).  Să fie clar: „Cine nu vrea să lucreze”, nu cine nu poate să lucreze sau nu 
găsește de lucru.  Nu vrea.  Să-l ajute biserica?     
 

 Hristos declară că unii sunt frații Săi neînsemnați (El fiind Fratele mai mare, Cel 
însemnat), iar tratamentul aplicat acestora e notat în dreptul Lui.  Vă las pe 
dumneavoastră să decideți în taină dacă printre frații Săi neînsemnați sunt și flămânzii 
leneși și întemnițații periculoși; sunt ei frații lui Isus, ori El S-a referit numai la cei greu 
încercați de catastrofe sau întemnițați pentru numele Lui?  De fapt, în Matei 12,50, 
Hristos a precizat că „oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este 
frate, soră și mamă.”  Deci, sunt criminalii întemnițați frați ai Domnului Isus, frați reali, 
sau numai frați potențiali, viitori frați, dacă își schimbă atitudinea și viața? 
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 Iată trei criterii fundamentale ale binefacerii:                                                                                                                    

- „Cercetați”, zice Iacov, fratele Domnului Isus.                                                                                                      
- „Verificați”, ne sugerează Pavel, slujitorul Domnului Isus.                                                                       
- „Selecționați” este porunca Domnului Isus Însuși.   

 Și iată cum trebuie să se orienteze credincioșii, biserica:                                                                                           
 
(01) niciun ajutor celor ce refuză să muncească, deși ar putea să o facă, și nici celor ce nu 
au nevoie de ajutor;                                                                                                                                      
(02) cazurile urgente să fie tratate înaintea celorlalte;                                                                                       
(03) cei ce au mai multă nevoie de ajutor să fie serviți înaintea celor ce nu sunt chiar în 
această situație;                                                                                                                                              
(04) cei mai vârstnici înaintea celor mai puțini vârstnici;                                                                      
(05) membrii bisericii înaintea altora.  
 

 Se zice că, dacă îi dai unuia flămând un pește, îl va mânca și va duce iar lipsă, de aceea e 
mai bine să-l înveți să pescuiască.  Cel mai mare bine este, astfel, ca oamenii să fie 
învățați să lucreze sau să fie ajutați să găsească un loc de muncă.  Acela este un ajutor 
de durată.  E mai bine ca, în loc să fie ajutați pe degeaba, cei capabili de efort să fie puși 
să facă ceva și să fie răsplătiți pentru munca aceea: în gospodărie, în grădină, să spele 
mașina etc.  Unii ar evita ajutorul și s-ar face nevăzuți, dar cred că este o selecție 
dreaptă și sănătoasă.  Un credincios român din Atlanta, care avea lucrători în subordinea 
lui în construcții, când a ieșit cu mașina de pe o autostradă și aștepta la semafor, a fost 
întâmpinat de un om care avea scris pe o bucată de carton: „Lucrez pentru mâncare.”  
Fratele a deschis geamul mașinii și i-a spus: „Am lucru pentru dumneata.”  „Nu-mi 
trebuie, eu am de lucru”, a fost răspunsul lui.  „Unde?”  l-a întrebat fratele.  „Aici”, a 
ripostat el.  Să-l ajuți?  Îi faci mai mult rău.      
 

 Când eram pastor în Kingman, Arizona, două persoane tinere, bărbat și femeie, care 
umblau împreună dar nu erau soț și soție, au venit în vizită la casa de rugăciune a 
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.  S-au văietat că, în călătoria venind din alt stat, 
camioneta lor a luat foc și totul le-a ars, inclusiv pisicile.  Biserica i-a ajutat, chiar le-a 
cerut să facă o listă de lucruri de care au nevoie.  Lista a fost lungă, incluzând chiar hrană 
pentru câini.  I-am vizitat ca să discut eu ei.  Aveau cinci câini mari, dulăi, pe care i-au 
izolat într-o curte interioară a casei unde stăteau cu chirie.  Soția mea i-a întrebat pentru 
ce au nevoie de ei.  Pentru protecție, au răspuns ei.  Cinci?  Acum că nu mai aveau nimic 
de furat, pentru că totul „le arsese”?  După câteva săptămâni de ajutor creștinesc primit, 
cei doi nu au mai venit la adunare, ci s-au atașat altui cult.  Poate pentru încă o stație! 
 

 Dacă ajutăm persoane necunoscute, pe care nu le-am văzut niciodată, cel mai bine este 
să o facem prin ADRA.  Această organizație dă banii numai unde este neapărată nevoie 
de ei.  În unele țări, de exemplu în Europa Occidentală, statul are grijă de săraci.  În 
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astfel de cazuri, ajutorarea prin ADRA este cea mai sigură și mai înțeleaptă.  Dacă, totuși, 
dăm un ajutor direct, pe cât posibil să nu dăm bani; banii sunt periculoși, cu ei se pot 
cumpăra țigări, alcool, alte otrăvuri.  Hrană, benzină pusă în rezervor la stație, o haină.  
Dar nu bani, pe cât posibil.  
 

 Și nu vă așteptați niciodată la recunoștință.  S-a mutat o familie din nord-vestul Statelor 
Unite în Kingman, Arizona, unde eram pastor.  Mai exact, soțul era în vârstă de circa 60 
de ani, iar soția era paralizată și ținută în cărucior.  Am făcut un apel în comunitate 
pentru ca persoane binevoitoare să vină duminică pentru a le aranja lucrurile în casa 
recent cumpărată.  Circa 20 de persoane din comunitate au participat, tineri sau de 
vârstă mijlocie.  Mobilă a fost reașezată, geamuri spălate, curățenie generală.  Fratele 
nostru a fost surprins, încântat, mângâiat și mișcat până la lacrimi de generozitatea și 
iubirea credincioșilor.  Rar l-am mai văzut la adunare după aceea și nu a mai vorbit cu 
mine, ci mă ocolea, chiar când dădeam mâna la ieșire cu credincioșii după predică.  Nu 
am reușit niciodată să pricep ce l-a supărat.  Dar nu mi-a părut rău de ajutorul pe care i  
l-am dat cu grupul numeros de frați și surori care au venit la adresa aceea, departe de 
oraș.  De altfel, de ce ne-am fi luat răsplata aici pe pământ?  (Vezi Matei 6,1.2).  Să nu 
uităm că nici Mântuitorul nu a avut parte de prea multă recunoștință; câți din cei zece 
leproși vindecați de El s-au întors ca să-I mulțumească?  (Vezi Luca 17,11-19)        
 

 Dumnezeu ne dă ocazii pentru a ne verifica și demonstra iubirea față de aproapele; El a 
zis: „Totdeauna vor fi săraci în țară, de aceea îți dau porunca aceasta: ‚Să-ți deschizi 
mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta’” (Deut 15,11).  
Pentru că i-am hrănit pe cei ce nu se puteau hrăni singuri, Împăratul ne va zice într-o zi: 
„Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la 
întemeierea lumii.  Căci am fost flămând și Mi-ați dat de mâncat . . .” (Mat 25,34.35).  
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al răsplătirilor, corecte, generoase, binecuvântate.  
Așa ne asigură autorul Epistolei către Evrei: „Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite 
osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care i-ați 
ajutat și îi ajutați pe sfinți” (Evr 6,10)).   
 

 Nu numai că nu va uita în viitor, ci și în prezent Dumnezeu Se îngrijește de cei milostivi și 
generoși: „Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac!  Căci în ziua nenorocirii Domnul îl 
izbăvește.  Domnul îl păzește și-l ține în viață.  El este fericit pe pământ și nu-l lași la 
bunul plac al vrăjmașilor lui.  Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi 
ușurezi durerile în toate bolile lui” (Ps 41,1-3).  Să fie lăudat Eternul nostru Tată pentru 
bunătatea Sa nemărginită!  Având în vedere această imensă bunătate, să învățăm de la 
El și să ne dovedim copii ai Săi adevărați și credincioși!  Și să așteptăm cu dor ziua când 
cuvintele Sale mărețe să sune și în urechile noastre: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, 
de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii!”  Amin!    

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 410: „Iubirea ce ne face aşa de fericiţi”  
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Cântarea de închidere, 375: „Isus în lume a venit”  
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RELIGIA CURATĂ 

 În urma unei cercetări comparative a bisericilor și religiilor, David Barrett și colaboratorii 
săi, redactori ai Enciclopediei creștine mondiale, au constatat că există 19 religii 
mondiale principale, care sunt împărțite într-un total de 270 de grupuri religioase mari și 
multe mai mici.  Au fost identificate 34.000 de grupuri creștine separate în întreaga 
lume.  Peste jumătate din ele sunt biserici independente și n-au niciun interes în 
afilierea la vreo denominațiune mare.    
 

 Omul neinformat va fi confuz și zăpăcit în fața acestei diversități colosale de formațiuni 
religioase care își zic creștine.  El se va întreba: „Care este biserica adevărată a viului 
Dumnezeu?  Toate, una sau niciuna?  Câte drumuri către cer există?”  Unii spun că nu 
are importanță ce crezi, pentru că orice credință este bună și toate duc spre Dumnezeu 
și spre împărăția Sa, fiind numai variante pe aceeași temă.  Dar noi știm din gura 
Domnului Isus Hristos că, în total, există numai două căi, una care duce la viață, alta care 
duce la pierzare.  Să luăm aminte chiar la cuvintele Sale: „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).  Atenție: „calea care duce la pierzare”, „calea care duce la viață”; 
cale și cale, nu căi și căi.   
 

 Așa s-a exprimat și împăratul David, omul după inima lui Dumnezeu: „Cercetează-mă, 
Dumnezeule, și cunoaște-mi inima!  Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile!  Vezi dacă 
sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei!”  (Ps 139,23.24).  „Cale rea” și „calea 
veșniciei”.  Iar fiul său, Solomon, a avertizat în Proverbe 14,12 că „multe căi pot părea 
bune omului, dar la urmă se vede că duc la moarte.”  Deci, câte căi duc la viață și câte 
duc la pierzare?  Atât din cuvintele Domnului Isus, cât și din cele ale lui David, înțelegem 
că există doar două căi – una spre viață și alta spre pierzare; una „rea” și alta numită 
„calea veșniciei”.  Bine, dar nu sunt multe căi care duc la pierzare și, logic, de asemenea 
multe care duc la viață?  Nu după aceste texte.  Solomon a zis că „multe căi pot părea 
bune omului, dar duc la moarte”.  Numai după părerea omului există multe căi într-o 
direcție și multe în alta, dar părerea aceasta este greșită.   
 

 Să vedem și ce ne spune Iacov, fratele Domnului.  Omul acesta a crescut împreună cu 
Domnul Isus Hristos.  Ca și frații lui, un timp el nu a crezut în Isus, dar s-a convertit, a 
ajuns un conducător de seamă al bisericii din Ierusalim și a scris cartea pe care o 
cunoaștem, Epistola lui Iacov, de cinci capitole.  Putea să scrie o evanghelie, o biografie a 
Domnului Isus Hristos, mai ales despre copilăria și tinerețea Lui, având în această 
privință cunoștințe bogate, directe, inedite, dar nu a făcut-o.  S-a mulțumit să scrie cinci 
capitole scurte despre religia practică.  Am zis religie?  Foarte bine, pentru că, zicând 
astfel, am ajuns unde trebuia.   
 

 Două versete din primul capitol al cărții sale folosesc termenul „religie”.  Iată aceste 
versete: „Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, 
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religiunea unui astfel de om este zadarnică” (versetul 26).  „Religiunea curată și 
neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să-i cercetăm pe orfani și pe văduve 
în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume” (versetul 27).  Potrivit cu aceste 
versete, există numai două religii: religia zadarnică și religia curată, neîntinată înaintea 
lui Dumnezeu, Tatăl nostru.   
 

 Termenul grecesc pentru „religie” este threscheia, iar pentru „religios” threscos.  
Threscheia înseamnă „religie”, „închinare”; acest termen este folosit în Coloseni 2,18, 
unde este vorba, printre altele, de „închinare la îngeri”.  Când Pavel a constatat că 
atenienii erau „foarte religioși” (vezi Fapte 17,22), a vrut să spună că ei se închină foarte 
mult, din moment ce „i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli” 
(versetul 16; deși aici este folosit în greacă alt termen decât în cartea lui Iacov).  Tot felul 
de zeități și de idoli închinați lor, iar ca să nu le scape nimic, au făcut un altar și pentru 
„un dumnezeu necunoscut” (versetul 23).  Religiozitatea atenienilor era idolatră, dar 
Pavel s-a folosit de termenul „religie”, indiferent de natura ei.                 
 

 Apărându-și cauza în fața împăratului Agripa, a guvernatorului Festus și a altor 
demnitari, apostolul Pavel a folosit denumirea threscheia pentru religia națiunii iudaice, 
dovadă că acesta era limbajul obișnuit.  El s-a exprimat așa: „. . . am trăit, ca fariseu, 
după cea mai îngustă partidă a religiunii (threscheia) noastre” (Fapte 26,5).   
 

 Revenind la cele două versete culese din primul capitol al cărții lui Iacov, observăm că 
există numai două religii:                                                                                                                                                            

- „religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu” (Iac 1,27);                                                                                      
- „religia zadarnică” (versetul 26). 

 Nu este nimic altceva decât ce a zis Hristos despre cele două căi, adică două și nu mai 
multe:        

- calea îngustă, care duce la viață (Mat 7,14);                                                                                                        
- calea largă sau lată, care duce la pierzare (versetul 13). 

 Sau echivalentul dat de psalmistul David:                                                                                                                   

- cale rea (Ps 139,24);                                                                                                                                       
- calea veșniciei (același verset). 

 Nimeni nu ar trebui să fie confuz: una singură din cele 34.000 de organizații religioase 
care mărturisesc a fi creștine este cu adevărat calea Domnului, religia curată și 
neîntinată înaintea lui Dumnezeu.  Ca niciuna să nu urmeze în totul voia Domnului ar 
însemna că Dumnezeu a pierdut războiul pe pământ și Satana l-a câștigat, ceea ce nu 
poate fi cazul, după toate afirmațiile Bibliei.  Iată ce scrie în Apocalipsa 12,11: „Ei l-au 
biruit (pe Satana, balaurul) prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu     
și-au iubit viața chiar până la moarte.”  Biruința este de partea Domnului și a poporului 
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Său: „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 17,14).  
 

 Nu tot creștinismul este confuz și pierdut.  Neapărat una din cele 34.000 de credințe cu 
numele de „creștine” trebuie să fie cea adevărată, credința Domnului nostru Isus 
Hristos.  Toate celelalte, oricât de multe ar fi ele, sunt părți sau variante ale religiei 
zadarnice.  Nu pot exista două adevăruri care să se excludă unul pe altul, nici două 
concepții religioase care să fie îmbibate cu rătăciri și, totuși, fiecare din ele să fie calea 
Domnului.  Apostolul Ioan a zis că „Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric” (1 Ioan 
1,5).  Adică religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, necompromisă în niciun 
fel, conține numai lumină, 100% lumină, și nicio câtime de întuneric, 100% adevăr șinicio 
fracțiune de amăgire.   
 

 Nu este scopul acestei teme de a identifica biserica adevărată, adică biserica Domnului 
Isus Hristos din zilele din urmă, dar să fie clar că biserica Domnului este aceea în ale 
cărei puncte de doctrină nu există nimic bazat pe tradiție, ci totul este conform cu 
Cuvântul lui Dumnezeu.  O singură biserică îndeplinește toate condițiile stabilite în 
Sfânta Scriptură ca să fie biserica adevărată, neîntinată cu amăgiri; în timp ce toate 
celelalte formează laolaltă Babilonul cel mare, îmbătat dintr-un vin de învățături 
păgânești, contrare Cuvântului lui Dumnezeu, biserica lui Hristos, prigonită și dușmănită 
de cei de pe calea pieirii, rămâne credincioasă adevărului și este, în final, mireasa lui 
Hristos, îmbrăcată în in subțire, strălucitor și curat, onorată în cadrul nunții Mielului din 
împărăția lui Dumnezeu (vezi Apocalipsa 19,7.8).   
 

 Biserica adevărată, a rămășiței poporului lui Dumnezeu din ultimele zile ale istoriei 
pământului, este similară cu biserica de la început, biserica apostolică, în doctrină, viață 
și propovăduire.  Se revine, în sfârșit, acolo de unde s-a căzut.  Apostazia creștinismului, 
despre care se vorbește în 2 Tesaloniceni 2,3.4, s-a desfășurat treptat, de-a lungul a 
câteva secole.  Tot așa s-a revenit la poziția inițială, prin Reformațiune, în timp de câteva 
secole. 
 

 Bine, dacă identificarea bisericii adevărate nu este scopul acestei teme, atunci care este 
scopul ei?  Mă voi referi nu la doctrină, istorie, escatologie, ci la calitatea și puritatea, la 
autenticitatea religiei pe care o practicăm noi.  I-am auzit pe mulți cititori ai Bibliei 
vorbind în mod negativ despre religie; ei zic: „credință, da, religie, nu”.  Sau: „asta e 
religie, nu credință”.  Prin urmare, religia este un lucru rău, a fi religios, de asemenea, 
dar e bine să ai credință.  Vom vedea dacă există ceva valoros sau corect în aceste 
exprimări. 
 

 Dacă zicem: milion, împărțire, triunghi, cub, la ce ne referim?  Despre ce este vorba?  
Unde întâlnim acești termeni?  În matematică.  Dacă zicem: munte, râu, continent, pol, 
cu ce ne ocupăm?  Cu geografia.  Dar dacă zicem: electricitate, căldură, viteză, 
magnetism, unde aparțin acestea?  La fizică.  Dar: metabolism, bacterii, țesuturi?  E 
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vorba de biologie.  Corect.  Acum pun întrebarea: când zicem credință, rugăciune, 
Dumnezeu, Scripturi, mântuire, unde întâlnim toți acești termeni?  În religie.  Termenul 
„religie” vine din limba latină, de la substantivul religio, care înseamnă „loialitate”, 
„scrupulozitate”, și de la verbul religo, „a lega”, „a conecta”.  De aici putem înțelege că 
„religie” înseamnă „conectare”, „legătură”, în primul rând legătură cu Divinitatea.  
Dicționarul Webster al limbii engleze definește astfel religia: „expresia prin care omul 
recunoaște Divinitatea”, sau „un sistem de convingeri și practici referitoare la ce este 
sacru și care îi unește pe indivizi într-o comunitate” (pagina 841). 
 

 Fără să cunoască absolut deloc limba latină, dar fiind inspirată de Duhul lui Dumnezeu, 
sora Ellen. G. White a scris următoarele: 

„Religia îl aduce pe om într-o legătură personală cu Dumnezeu, dar nu în mod exclusiv, 
pentru că principiile cerului trebuie să fie puse în practică, pentru a fi de ajutor și a fi o 
binecuvântare pentru oameni.”  (Sons and Daughters of God/Fii și fiice ale lui 
Dumnezeu, pagina 267) 

„Religia este ca un cordon de aur care leagă sufletele celor tineri și ale celor bătrâni cu 
Hristos.  Prin ea, cei binevoitori și ascultători sunt aduși în mod sigur, pe căi întunecate și 
complicate, în cetatea lui Dumnezeu.”  (Messages to Young People/Solii pentru tineret, 
pagina 30)  

„Iubirea supremă față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele tău, egală cu cea pe 
care o ai față de tine, este baza religiei adevărate.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 4, pagina 353)  

„Conținutul și substanța adevăratei religii este posedarea și recunoașterea în 
permanență, prin cuvinte, îmbrăcăminte și comportament, a legăturii noastre cu 
Dumnezeu.”  (Ibid., pagina 582)   

„Religia constă în punerea în practică a cuvintelor lui Hristos; nu făcând așa pentru a 
dobândi favoarea lui Dumnezeu, ci pentru că, neavând niciun merit, noi am primit darul 
iubirii Sale.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 
pagina 149)  

 Un dicționar ateist românesc s-a referit astfel la religie: „Prin esența ei, religia reprezintă 
reflectarea denaturată a forțelor naturale și sociale de care depinde existența 
oamenilor.”  (Mic dicționar enciclopedic, București, 1972, pagina 797).  Această 
ideologie pretinde că dreptatea, moralitatea și fericirea pot fi instaurate numai după 
înlăturarea religiei.  De asemenea, că religia împiedică dezvoltarea științei.  În contrast 
cu această concepție, sora White a scris că „religia trebuie să meargă mână în mână cu 
știința, pentru ca să facă educația ta un mijloc sfințit de a face bine și a-i conduce pe alții 
la adevăr.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 4, pagina 
116).  Cât despre „binele” rezultat prin înlăturarea religiei, gândiți-vă la revoluția 
franceză și la toate regimurile ateiste totalitare.   
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 Profetesa a zis, de asemenea: „Religia Bibliei este, pur și simplu, taina evlaviei; nicio 
minte omenească nu o poate înțelege pe deplin și este absolut de neînțeles pentru 
inima nerenăscută.”  (Messages to Young People/Solii pentru tineret, pagina 190) 
 

 Ținând cont de aceste date, nu văd de ce ne-am mai feri de cuvântul „religie” sau de ce 
ar fi rău să fie cineva „religios”.  „Nu religie, ci credință” înseamnă „nu matematică, ci 
numere!”  Sau: „Nu geografie, ci continente!”  Sau: „Nu astronomie, ci stele!”  Iată un 
vocabular foarte răspândit, pe care îl folosim și noi: „învățământ religios”, „profesor de 
religie”, „școală de religie”, „oră de religie”, „carte religioasă”, „libertate religioasă” etc.  
Termenul „religie” este mult mai cuprinzător decât acela de „credință”; din religie fac 
parte credința, nădejdea, iubirea, așa cum sunt discutate aceste virtuți în 1 Corinteni 13.  
Rugăciunea, postul, Sfânta Cină, botezul, Isus, împărăția cerurilor, mântuire, toți aceștia 
sunt termeni religioși.  Când zicem „religie”, cuprindem toate adevărurile, toate 
învățăturile, toate noțiunile și cuvintele privind Divinitatea, relațiile cu Divinitatea, 
revelația divină scrisă, modul de viață care decurge din îndrumările divine, toate 
practicile din sfera existenței actuale în care se urmărește conformarea cu voința 
Atotputernicului.  Un cuvânt le spune pe toate.  Nu-l putem abandona. 
 

 Cei care evită termenul „religie” vor să spună altceva, dar nu se exprimă bine: nu religia 
în general, cea autentică și sănătoasă, este de osândit sau de evitat, ci aceea a formelor 
seci și absurde, motivată sau nu de fățărnicie (vezi Matei 6,1.2.7.16), practicarea de 
ceremonii interminabile și inutile care urmăresc  sau chiar pretind a fi un mod de a-L 
impresiona pe Dumnezeu și a dobândi astfel viața veșnică.   
 

 Când scrie despre religia zadarnică, Iacov menționează două aspecte ale acesteia: în 
primul rând păcatele limbii, apoi înșelarea de sine, deși al doilea aspect poate rezulta din 
primul și primul din al doilea.   
 

 Mai întâi, despre păcatele limbii.  Iacov consacră acestei teme cea mai mare parte a 
capitolului 3.  El zice că, „dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și 
poate să-și țină în frâu tot trupul” (versetul 2).  Dar se poate ajunge la această 
desăvârșire a vorbirii, cu implicații atât de vaste asupra întregii vieți?  Sigur că da, însă 
numai cu putere de sus.  Iată ce și-a propus psalmistul: „Voi veghea asupra căilor mele, 
ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea” (Ps 
39,1).  Dar nu era și nu este suficient; același autor, David, se ruga: „Pune, Doamne, o 
strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele!”  (Ps 141,3) 
 

 Despre importanța controlării vorbirii, Biblia vorbește foarte mult.  Iată unele texte:                                                   

- „Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba 
înțelepților aduce vindecare” (Prov 12,18).                                                                                                             



 

 

P
ag

e6
3

 

- „Atunci ei au zis: ‚Veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia!  Căci doar nu va pieri legea 
din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de prooroci.  
Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui’” (Ier 18,18).                        

- „Cine își păzește gura și limba își scutește sufletul de multe necazuri” (Prov 21,23).                      

- „Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită” (Prov 
10,31).                                                                                                                                                          

- „Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul” (Prov 15,4).      

- „Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e 
nevoie, ca să dea har celor ce-l aud” (Efes 4,29).                                                                                                       

- „Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care 
nu sunt cuviincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire” (Efes 5,4).                                                        

- „Moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește îi va mânca roadele” (Prov 
18,21).                                                                                                                                                                                           

- „Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare!”  (Ps 34,13)                                                  

- „Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune să-și înfrâneze limba de la rău și buzele 
de la cuvinte înșelătoare” (1 Pet 3,10).   

- „Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe 
care-l vor fi rostit.  Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi 
osândit” (Mat 12,36.37).                                                                                                                                                           

 Iată și celălalt aspect al religiei zadarnice, menționat de Iacov, și anume înșelarea inimii.  
Este o înșelare reciprocă, inima îl înșală pe om, omul își înșală inima:                                                                                                                            

- „Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?”  
(Ier 17,9)                                                                                                                                                                      

- „Nebunul zice în inima lui: ‚Nu este Dumnezeu!’”  (Ps 53,1)                                                                                                   

- „Cine poate zice: ‚Mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu’?”  (Prov 20,9)                 

- „Dar, dacă este un rob rău, care zice în inima lui: ‚Stăpânul meu zăbovește să vină!’, 
dacă va începe să-i bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, 
stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l 
știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor; acolo va fi plânsul și scrâșnirea 
dinților” (Mat 24,48-51).                                                   

- „. . . cel ce-și împietrește inima cade în nenorocire” (Prov 28,14).                                                            

- „Dar faraon, și de data aceasta, și-a împietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece” (Exod 
8,32).   
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 Una dintre cele mai regretabile amăgiri de sine, și anume în masă, au experimentat 
copiii lui Israel în timpul călătoriei lor către țara promisă.  Dumnezeu a zis, cu toată 
amărăciunea: „De aceea, M-am dezgustat de neamul acesta și am zis: ‚Ei totdeauna se 
rătăcesc în inima lor.  N-au cunoscut căile Mele’” (Evr 3,10).  Astfel de rătăciri au loc 
adesea în orientarea spirituală; iată ce zice în acest sens Spiritul Profetic: „Există unii 
care pretind a-I sluji lui Dumnezeu, în timp ce se bizuie pe eforturiile lor proprii pentru a 
asculta de legea Sa, pentru a-și forma un caracter drept și a-și asigura mântuirea.  
Inimile lor nu sunt mișcate de vreun simțământ profund al iubirii lui Hristos, ci ei caută 
să se achite de datoriile vieții creștine ca și cum Dumnezeu ar cere de la ei aceasta 
pentru a câștiga cerul.  O astfel de religie nu valoroază nimic.  Când Hristos locuiește în 
inimă, sufletul va fi în așa măsură umplut cu iubirea Sa, cu bucuria comuniunii cu El, că 
se va alipi de El și, contemplându-L pe El, eul va fi uitat.  Iubirea față de Hristos va fi 
izvorul acțiunii.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, paginile 44-45) 
 

 Singurul remediu împotriva pericolului de a fi înșelați de inima noastră sau ca noi să ne 
înșelăm inima constă în a răspunde la chemarea lui Dumnezeu: „Fiule, dă-Mi inima ta și 
să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele” (Prov 23,26).  Și chiar să ne rugăm: „Zidește în 
mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic!”  (Ps 51,10) 
 

 Religia zadarnică a fost denunțată de Hristos în Matei 15,1-9, când a fost confruntat cu 
datina bătrânilor de spălare ceremonială a mâinilor.  El le-a zis fariseilor și cărturarilor: 
„Ați desființat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre” (versetul 6).  Apoi 
a citat un text din Isaia, aplicându-l la ei: „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” (versetele 8 și 9).  Prin urmare, religia 
zadarnică este mai mult decât necontrolarea limbii și înșelarea inimii, deși Iacov s-a 
limitat la aceste două aspecte, pentru că aceasta era tema de care se ocupa.  Este orice 
concepție sau practică religioasă contrară Cuvântului lui Dumnezeu, tot ce se vrea sau se 
declară religie, însă este în afara descoperirilor făcute de Dumnezeu și opusă, parțial sau 
total, voinței Sale.   
 

 Iată alte citate din Spiritul Profetic în legătură cu religia zadarnică:  

„Ei nu cercetează cum ar putea cel mai bine să-L glorifice pe Dumnezeu, să avanseze 
cauza Sa sau să facă bine altora.  Dar este eul, eul, cum poate fi satisfăcut?  O asemenea 
religie nu valorează nici cât un pai.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 1, pagina 152) 

„Ei gândesc că au religie, dar aceasta se reduce la nimic.”  (Ibid., volumul 8, pagina 78) 

„Există o religie care nu atinge inima și, de aceea, ea devine o formalitate verbală.  Ea nu 
este adusă în viața practică.  Datoria religioasă și cea mai înaltă pricepere omenească în 
materie de afaceri trebuie să fie combinate.”  (The Adventist Home/Căminul adventist, 
pagina 381)  
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„Nu puneți lumea înaintea religiei și nu vă străduiți, zi după zi, să dobândiți bogățiile ei, 
în timp ce vă amenință pericolul unui faliment veșnic.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 4, pagina 123) 

„Ei au o religie a împrejurărilor.  Dacă toți cei din jurul lor sunt tari în credință și curaj în 
legătură cu succesul final al soliei îngerului al treilea și nicio influență specială nu ajunge  
să-i confrunte, ei par atunci să aibă ceva credință.  Însă, îndată ce adversitatea pare să 
confrunte lucrarea, iar aceasta este îngreunată și ajutorul fiecăruia este necesar, aceste 
suflete sărmane, chiar dacă ar mărturisi că sunt slujitori ai evangheliei, așteaptă ca totul 
să se năruie.  Aceștia împiedică în loc să ajute.”  (Ibid., volumul 2, pagina 515)   

„Religia Bibliei nu trebuie să fie limitată între coperțile unei cărți, nici între zidurile unei 
clădiri bisericești.  Aceasta nu trebuie să fie scoasă la lumină în mod ocazional pentru 
folosul nostru personal și apoi să fie pusă iar de o parte cu grijă.  Ea trebuie să sfințească 
viața zilnică, să se manifeste în orice tranzacție de afaceri și în toate legăturile noastre 
sociale.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 307) 

 Ne vom referi acum, cu toată plăcerea, la „religia curată și neîntinată înaintea lui 
Dumnezeu, Tatăl nostru” (Iac 1,27).  Observați că nu părerile oamenilor, oricine ar fi ei și 
orice pregătire științifică sau teologică ar avea, sunt determinante pentru identificarea 
religiei autentice, ci religia adevărată este aceea definită de Dumnezeu, care pleacă de la 
Dumnezeu și Îl are pe El în centru.  Și aici, Iacov subliniază numai două aspecte ale 
religiei curate, adevărate și anume: binefacerea și evitarea întinăciunii din lume.  Este 
mult mai mult și aici: religia curată și neîntinată înseamnă întreaga gamă de convingeri, 
atitudini, biruințe și practici din care constă viața copiilor lui Dumnezeu, conform voinței 
Sale și planului Său.   
 

 Să ne ocupăm acum de cele două feluri de virtuți creștine, componente ale religiei 
acceptabile înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, pe care le amintește scriitorul Iacov.                                                                                                        
Mai întâi, binefacerea.  A zis scriitorul Epistolei către Evrei: „Să nu dați uitării binefacerea 
și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac” (Evr 13,16).   
 

 Cinci categorii de persoane aflate în situații dificile erau amintite în mod deosebit în 
îndrumările date de Dumnezeu:                                                                                                                                       

- „Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor 
cădea din ei.  Să le lași săracului și străinului.  Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru” (Lev 
19,10).                                                                                                                                                                       

- „Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei: să fie al 
străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te 
binecuvinteze în tot lucrul mâinilor tale” (Deut 24,19).                                                                                                                             

- „Să te bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, și levitul, 
străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale” (Deut 16,14).   
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 Ați reținut?  Dumnezeu Se interesa în special de leviți, săraci, străini, orfani și văduve și a 
dat dispoziții clare pentru protecția și ajutorarea lor.  Acest lucru l-a subliniat și Iacov, 
când a scris că „religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este 
să-i cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor” (Iac 1,27).  A-i cerceta, în acest 
context, înseamnă a te interesa de ei, a cunoaște situația lor și a-i ajuta.  E clar că 
această cercetare vizează aflarea realității, pentru ca nu nevoile imaginare să fie în 
atenția credincioșilor, ci cele reale, nu șarlatanii să fie ajutați, ci aceia care au în adevăr 
nevoie de acest ajutor.   
 

 În legătură cu sprijinirea săracilor, putem cita încă vreo câteva texte foarte importante 
din Sfânta Scriptură:                                                                                                                                                       

- „Cine își bate joc de sărac își bate joc de Cel ce l-a făcut . . .” (Prov 17,5).                                                                    

- „Cine îl asuprește pe sărac Îl batjocorește pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit 
Îl cinstește pe Ziditorul său” (Prov 14,31).                                                                                                     

- „Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui” (Prov 22,9).   

- „Cine are milă de sărac Îl împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea” (Prov 
19,17).                                                                                                                                                                       

 Săracul trebuie ajutat nu numai când îți este prieten, ci și când îți este dușman: „Dacă îi 
este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea, căci, dacă vei 
face așa, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui” (Rom 12,20).   
 

 În Deuteronom 15, două versete par a se exclude reciproc: versetul 11, care zice 
„totdeauna vor fi săraci în țară”, și versetul 4, care conține îndemnul „totuși, la tine să 
nu fie niciun sărac”.  Cum înțelegem această aparentă contradicție?  Foarte simplu.  Vor 
fi săraci, dar noi să ne străduim a elimina lipsurile acelea, să tindem în direcția ideală 
când nu mai sunt săraci, aceea să fie ținta și năzuința, chiar dacă practic ei continuă să 
existe.  Nu ne uităm la cele văzute, ci la cele nevăzute, la ce este posibil și de dorit și ne 
mișcăm în direcția aceea, „nădăjduind împotriva oricărei nădejdi” și acționând așa.    
 

 Să vedem acum și cealaltă latură a religiei „curate și neîntinate” și anume: „să ne păzim 
neîntinați de lume”.  Mântuitorul S-a rugat astfel pentru ucenicii Săi și pentru toți cei ce 
urmau a crede în El prin propovăduirea lor: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de 
cel rău” (Ioan 17,15).  Păziți de cel rău, neîntinați de lume.  Ni se spune despre cetatea 
sfântă, Ierusalimul ceresc, că „nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în 
spurcăciune și în minciună . . .” (Apoc 21,27).   
 

 „Faptele firii pământești”, 17 enumerate și altele posibile, sunt prezentate în Galateni 
5,19-21; acestea sunt: „preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, 
vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de 



 

 

P
ag

e6
7

 

partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea.”  
În fond, este vorba de orice fel de călcări ale poruncilor lui Dumnezeu.  Despre acești 
nelegiuiți, Pavel o spune foarte clar: „Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce 
fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu” (versetul 21).  Acesta va fi 
viitorul lor.  Iar pentru prezent, Pavel îi avertizează pe credincioși: „Cercetați ce este 
plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, 
ba încă, mai degrabă osândiți-le.  Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns.  Dar 
toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce 
scoate totul la iveală este lumina” (Efes 5,10-13).         
 

 Avem în Spiritul Profetic declarații foarte clare despre religia curată și neîntinată: 

„Religia trebuie să te dirijeze și să te călăuzească în toate năzuințele tale și trebuie să 
exercite control absolut al afecțiunilor tale.”  (Testimonies for the Church/Mărturii 
pentru comunitate, volumul 3, pagina 47) 

„E nevoie să fie manifestată o religie autentică în fața tineretului.  O astfel de religie se 
va dovedi o forță vitală, o influență atotpătrunzătoare.”  (Counsels on Sabbath School 
Work/Sfaturi pentru lucrarea Școlii de Sabat, paginile 95-96)                                                    

„Adevărata religie înseamnă trăirea Cuvântului în viața ta practică.  Mărturisirea ta nu 
are nicio valoare fără punerea în practică a Cuvântului.”  (Manuscrisul 7 din 1898, 
publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a șaptea, volumul 7, pagina 935) 

„Religia curată a lui Isus este fântâna din care curg curenți de binefacere, iubire, 
abnegație.”  (Scrisoarea 7 din 1883, publicată în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 935)      

 Fie ca acești curenți dumnezeiești care compun „religiunea curată și neîntinată înaintea 
lui Dumnezeu, Tatăl nostru”, să ne poarte pe valurile lor până în veșnicia fericită a 
împărăției lui Dumnezeu!  Amin!   

*  *  *  * 

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

Cântarea de închidere, 359: „O, Tată din ceruri!” 
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ISPRĂVNICIE CREȘTINĂ  

 Putem deduce sensul termenilor „ispravnic”, „isprăvnicie” din unele cazuri biblice:                                                         

- Robul pe care Avraam l-a trimis să-i aducă lui Isaac o soție, și care era cel mai bătrân 
din casa lui, „era îngrijitorul tuturor averilor lui” (Gen 24,2).                                                                      

- Iosif, deși era rob, datorită destoiniciei și credincioșiei lui a fost pus administrator al 
averii stăpânului său (Gen 39,1-6).                                                                                                                                           

- Când era deținut, Iosif a căpătat trecere înaintea mai marelui temniței și a fost numit 
supraveghetor al tuturor treburilor și al întemnițaților (Gen 39,21-23).         

- Stăpânul unei vii a angajat lucrători la vie la diferite ore ale zilei, iar seara i-a cerut 
ispravnicului său să le plătească, începând de la ultimii până la primii (Mat 20,8). 

- Robul credincios și înțelept, însărcinat să hrănească slugile, și despre care Isus a vorbit 
în Matei 24,45-47, a fost promovat, datorită corectitudinii lui, ca administrator al tuturor 
averilor stăpânului său.                                                                                                                                                                            

- Ispravnicul necredincios din pilda cu același nume, spusă de Domnul Isus Hristos, a 
pierdut isprăvnicia datorită faptului că risipea averea stăpânului său (Luca 16,1-3).                                                                                       

 Să încercăm a compune, pe baza textelor de mai sus, o definiție a termenilor pe care-i 
discutăm.  Ispravnic este un administrator de bunuri și oameni, numit în funcție datorită 
înțelepciunii și corectitudinii cu care a lucrat până atunci.  Credincioșia manifestată în 
slujba de administrator poate conduce la promovare la un nivel mai înalt de răspundere 
și demnitate, iar necredincioșia poate duce la pierderea funcției.  Astfel, ispravnicul 
poate fi înțelept sau neînțelept, credincios sau necredincios.   
 

 Să vedem și alte texte despre ispravnici și isprăvnicie:                                                                                                  

- „Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai 
tainelor lui Dumnezeu.  Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit 
credincios în lucrul încredințat lui” (1 Cor 4,1.2).                                                                                              

- „Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată.  Chiar dacă-l fac de silă, este o 
isprăvnicie care mi-a fost încredințată”  (1 Cor 9,17).                                                                                 

- „Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată față 
de voi” (Efes 3,2).                                                                                                                                

- „Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a 
fost Aaron” (Evr 5,4).                                                                                                                                                  

- „Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să le slujească 
altora după darul pe care l-a primit” (1 Pet 4,10).    
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 Isprăvnicia în lucrurile vremelnice și eterne trebuie să fie înțeleasă conform constatărilor 
pe care le găsim în toate textele prezentate până aici și anume:                                                                               

- Isprăvnicia este o răspundere în vederea unei lucrări; ea nu este o simplă onoare, ci o 
slujbă pentru Hristos.                                                                                                                                          

- Isprăvnicia nu se ocupă în mod samavolnic, ci este încredințată pe baza unei chemări.                        

- Pe cei chemați, Dumnezeu îi înzestrează cu daruri corespunzătoare slujbei respective.                            

- De la fiecare ispravnic se așteaptă să acționeze în conformitate cu darul pe care l-a 
primit, ceea ce înseamnă că el trebuie să cunoască acel dar.                                                                

- De la fiecare ispravnic  se așteaptă, se cere, să fie credincios în lucrul încredințat lui.          

- La baza activității ispravnicilor trebuie să stea conștiinciozitatea și nu neapărat 
plăcerea.  Dacă lipsește o atracție către lucrul încredințat, ispravnicul trebuie să țină 
cont că isprăvnicia i-a fost încredințată și nu o poate ignora sau neglija.                                                                                                           

- Isprăvnicia creștină trebuie să fie neegoistă, chemarea nu are în vedere slujirea de sine, 
ci slujirea pentru alții.                                                                                                                                        

- Isprăvnicia caracterizată prin credincioșie și seriozitate este răsplătită. 

 Mântuitorul a prezentat parabola talanților, din care învățăm foarte mult în ce privește 
răspunderile încredințate nouă de Dumnezeu (vezi Matei 25,14-30).  Trei slujitori au 
primit talanți ca să lucreze pentru înmulțirea lor.  Acești talanți reprezentau valori 
posedate de stăpân: „. . . i-a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa” (versetul 
14).  Numărul de talanți era diferit – cinci, doi, unu.  Criteriul deosebirii?  „Fiecăruia după 
puterea lui”.  Deci, Dumnezeu ține cont de cât poate fiecare individ să realizeze în 
lucrarea Sa și îl înzestrează în mod corespunzător.  Nici un rob nu a primit zero talanți.  
Cum s-au comportat primitorii talanților?  Cel ce a primit cinci „îndată s-a dus, i-a pus în 
negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți” (versetul 16).  „Tot așa, cel ce primise cei doi 
talanți a câștigat și el alți doi cu ei” (versetul 17).  Ce a făcut ultimul?  „Cel ce nu primise 
decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului 
său” (versetul 18).   
 

 „După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala” (versetul 
19).  Cei cu cinci și cu doi talanți, care îi puseseră în lucru și dublaseră sumele primite, au 
fost lăudați și răsplătiți de stăpânul lor: „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios în 
puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău” (versetele 
21 și 23).  Dar nu toți au fost credincioși: „Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și 
a zis: ‚Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de 
unde n-ai vânturat; mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talantul în pământ; 
iată-ți ce este al tău’” (versetele 24 și 25).  Cum i-a răspuns stăpânul?  „Rob viclean și 
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leneș!”  (Versetul 26).  Urmează mustrarea și pedepsirea.  Viclean și leneș; putem 
adăuga: rău, obraznic , nerecunoscător, necredincios, neînțelept. 
 

 Înțelegem astfel că nu este indiferent dacă folosim sau nu talanții primiți de la 
Dumnezeu, nici cum îi folosim.  Cauzele au efecte, faptele au consecințe.  Atât 
credincioșia, cât și necredincioșia sunt tratate așa cum se cuvinte – cu binecuvântare, 
apreciere, răsplată, sau cu pedeapsă ireversibilă.   
 

 Apostolul Pavel a consacrat darurilor spirituale întreg capitolul 12 al primei sale epistole 
către credincioșii din Corint.  El a făcut o expunere a acestor daruri în versetele 4-11.  În 
acest text, el arată că darurile spirituale provin de la Duhul Sfânt.  Oamenii pot dori 
aceste daruri („umblați și după darurile duhovnicești”, 1 Corinteni 14,1), dar nu ei decid 
ce daruri primesc, ci „toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în 
parte cum voiește” (1 Cor 12,11).  Niciun credincios nu este complet lipsit de daruri 
spirituale; acestea sunt diferite, dar sunt date de acelaș divin Distribuitor – Duhul Sfânt.  
Pavel face acolo o listă de nouă astfel de daruri din mult mai multe care există: 
„înțelepciunea, cunoștința, credința, tămăduirile, puterea de a face minuni, proorocia, 
deosebirea duhurilor, felurite limbi, tălmăcirea limbilor” (versetele 8-10).    
 

 Există o desebire mare între înzestrări sau aptitudini naturale, înnăscute, și darurile 
duhovnicești.  Tot ce ne oferă Dumnzeu este un dar, însă darurile spirituale sunt 
împuterniciri pe care le dă Duhul Sfânt indivizilor care au primit botezul biblic și devin 
parte a trupului lui Isus Hristos.  „. . . apoi (după botez) veți primi darul Sfântului Duh” 
(Fapte 2,38).  Aceste daruri sunt date pentru efectuarea lucrării lui Dumnezeu în diferite 
activități și răspunderi.         
 

 Iată ce explicație dă un manual de psihologie pentru noțiunile de aptitudine și talent: 
„Aptitudinile reprezintă însușirile psihice și fizice relativ stabile care-i permit omului să 
efectueze cu succes anumite forme de activitate” (Psihologie generală, București, 1975, 
pagina 470).  De asemenea: „Combinarea originală a aptitudinilor care asigură 
posibilitatea înfăptuirii creatoare a unei activități se numește talent.  Această îmbinare 
reușită a aptitudinilor, care constituie talentul, se realizează în însuși procesul activității 
care necesită această îmbinare.  Talentul se poate manifesta în cele mai variate sfere ale 
activității omenești: în munca de cercetare științifică, în munca de organizare, în 
învățarea limbilor străine, în diferite domenii ale artei, în munca pedagogică, în tehnică, 
matematică etc.”  (Ibid., pagina 471).  Un dicționar definește astfel talentul: „Aptitudine 
mintală sau artistică (în contrast cu îndemânarea dobândită)” (New Webster’s 
Dictionary and Thesaurus of the English Language, 1993, pagina 1009).   
 

 David admira lucrarea creatoare a lui Dumnezeu în formarea unei ființe omenești: „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” (Ps 139,14.15).  Același 
autor a zis în psalmul cel mai lung: „Mâinile Tale m-au făcut și m-au întocmit” (Ps 
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119,73).  Și Iov se exprima așa: „Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit 
în întregime” (Iov 10,8).  Astfel, întreaga structură fizică și psihică a omului este opera 
Atotputernicului; El întocmește oasele, mușchii, toate sistemele organismului, creierul și 
tot ce poate face acesta.  De aceea întreba apostolul Pavel, în același pasaj unde scria 
despre ispravnici și isprăvnicie: „Căci cine te face deosebit?  Ce lucru ai, pe care să nu-l fi 
primit?  Și, dacă l-ai primit, de ce te lauzi, ca și cum nu l-ai fi primit?”  (1 Cor 4,7).  În 
Iacov 1,17, avem binecunoscutul text care zice că „orice ni se dă bun și orice dar 
desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici 
schimbare, nici umbră de mutare.”  Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit vine de la 
Dumnezeu.   
 

 Putem distinge astfel trei categorii de daruri venite de sus, de la Tatăl luminilor:                                                 
 
(01) daruri generale, care sunt la dispoziția tuturor oamenilor;                                               
(02) capacități individuale sau talente, care diferă de la o persoană la alta;                                                                                                                                                          
(03) daruri spirituale, așa cum le distribuie Duhul Sfânt celor convertiți.    
 

 Ne vom ocupa în tema aceasta numai de prima categorie, și anume darurile care sunt la 
dispoziția tuturor oamenilor.  În acest context, putem distinge cel puțin cinci daruri 
fundamentale, talanți oferiți de Dumnezeu tuturor oamenilor, credincioși sau nu.  Copiii 
lui Dumnezeu trebuie să fie conștienți de acești talanți și să-i folosească în mod 
credincios și înțelept, după voia Creatorului lor, Dătătorul generos și iubitor.                               

(01) Talantul timp 

 Dumnezeu a instituit Sabatul zilei a şaptea la creaţiune.  El cere ca oamenii să respecte 
programul Său, lucrând şase zile, zilele numite în Biblie 1-6, şi să se odihnească în ziua a 
şaptea, care a fost sfinţită şi binecuvântată la creaţiune.  Iată texte care afirmă lucrul 
acesta și care subliniază importanța zilei de Sabat:                                                                                       
 
- „În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a 
odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.  Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi 
a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o 
făcuse” (Gen 2,2.3).                                                                                                                                                                    
 
- „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.  Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul 
tău.  Dar ziua a şaptea 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 şase zile a făcut Domnul cerurile, 
pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a 
binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o” (Exod 20,8-11).                                                                                                                                              
 
- „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‚Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, 
căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri un semn, după care se va cunoaşte că 
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Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.  Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn 
veşnic, căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a 
odihnit şi a răsuflat’” (Exod 31,13.17).                                                                                                                                                            
 

 Ţinerea Sabatului nu îi scuteşte pe oameni de orice răspundere în legătură cu zilele de 
lucru; din contra, ei sunt răspunzători pentru modul cum folosesc fiecare unitate de 
timp.  De altfel, chiar porunca a patra, porunca odihnei zilei a şaptea, zice: „Să lucrezi 
şase zile şi să-ţi faci lucrul tău” (Exod 20,9).    
 

 Alte texte reliefează importanţa muncii, deci a folosirii timpului în mod responsabil:  
„Du-te la furnică, leneşule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te” 
(Proverbe 6,6).  „Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta” (Eclesiastul 
9,10).  „Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca 
nişte înţelepţi.  Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele” (Efes 5,15.16).   
 

 Timpul este extrem de important în viaţa noastră aici pe pământ; îl putem folosi pentru 
slava lui Dumnezeu şi pentru binecuvântarea semenilor noştri sau îl putem irosi, urmând 
să plătim un preţ mare în ziua judecăţii: 

„Câtă vreme se zice ‚astăzi’, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua 
răzvrătirii” (Evr 3,15).  „Să luăm dar bine seama ca, atâta vreme cât rămâne în picioare 
făgăduinţa intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu” 
(Evr 4,1).  „Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa 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).  

 Astăzi şi acum.  Să folosim cu seriozitate prezentul; trecutul nu mai poate fi chemat 
înapoi, iar viitorul nu ne aparţine: „Timpul nostru Îi aparține lui Dumnezeu.  Fiecare 
moment este al Lui și noi avem cea mai solemnă obligație să-l folosim spre slava Lui.  De 
niciun talant pe care ni l-a dat, El nu ne va cere o socoteală mai strictă decât de timpul 
nostru.  Valoarea timpului este mai presus de orice calcul.  Hristos considera fiecare 
moment ca prețios și așa trebuie să-l considerăm și noi.”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, pagina 342)     
 

 Scurtimea timpului rămas până la cea de a doua venire a Mântuitorului sporeşte 
valoarea fiecărei zile şi ore de care dispunem.  De aceea, orice forme de omorâre a 
timpului trebuie să fie eliminate, orice practici, distracţii, preocupări nefolositoare, ca să 
nu mai vorbim de lucrurile vătămătoare, imorale, frivole, care nu ne pregătesc pentru 
cer, ci pentru focul din ziua de apoi.  Vizate sunt muzica, lectura, orice tip de activitate.  
 

 Speranţa creştină ţine loc şi de avertisment solemn: „Încă puţină, foarte puţină vreme, şi 
Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi” (Evr 10,37).  Până şi activităţile şi satisfacţiile 
nevinovate în sine, dar în mod inutil consumatoare de timp, ar fi bine să fie evitate, aşa 
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cum a zis omul lui Dumnezeu în Neemia 6,3: „Le-am trimis soli cu următorul răspuns: 
‚Am o mare lucrare de făcut şi nu pot să mă pogor; cât timp l-aş lăsa ca să vin la voi, 
lucrul ar înceta.’”     

(02) Talantul posesiuni materiale 

   Fiind Creatorul tuturor lucrurilor, Dumnezeu este, în consecinţă, proprietarul lor: 
 
- „Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile şi cerurile cerurilor, pământul şi tot 
ce cuprinde el” (Deut 10,14).      

  - „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc” (Ps 24,1).  

- „Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.  Eu 
cunosc toate păsările de pe munţi şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu.  Dacă Mi-ar fi 
foame, nu ţi-aş spune ţie, căci a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea” (Ps 50,10-12).  

- „,Al Meu este argintul şi al Meu este aurul’, zice Domnul oştirilor” (Hag 2,8).  

 Nimic nu ne aparţine în sensul absolut al cuvântului, noi suntem, așa cum am văzut deja, 
numai administratori ai bunurilor pe care ni le-a înmânat Dumnezeu.  „Dumnezeu le 
încredințează oamenilor și resurse.  El le dă putere să obțină bogăție.  El udă pământul 
cu roua cerului și cu aversele ploii înviorătoare.  El dă lumina soarelui, care încălzește 
pământul, trezind la viață lucrurile naturii și determinându-le să înflorească și să 
producă roade.  Și El cere să I se restituie ce Îi aparține.”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, pagina 351) 
 

 Sfânta Scriptură ne învață că Dumnezeu a stabilit sistemul zecimii și al darurilor.  Astfel, 
a zecea parte din toate veniturile noastre Îi aparține de drept lui Dumnezeu, iar din rest 
suntem chemați să dăm daruri pentru diferite lucrări ale bisericii și pentru sprijinirea 
celor nevoiași.  Avraam i-a dat zecime lui Melhisedec (Gen 14,20), Iacov a făcut o 
juruință Domnului că va restitui a zecea parte din tot ce El îi va da (Gen 28,22).  Există o 
poruncă explicită a achitării zecimii în Leviticul 27,30-32.  Reținerea zecimii este o 
fraudă, așa cum a declarat Dumnezeu în Maleahi 3,8.9.  Noul Testament nu a desființat 
sistemul zecimii, pentru că Domnul Isus l-a confirmat în Matei 23,23, iar apostolul Pavel 
a arătat că sistemul de întreținere a celor ce au slujit altarului în vechiul așezământ se 
aplică întocmai în lucrarea de predicare a evangheliei (vezi 1 Corinteni 9,13.14).  Preoția 
Domnului Hristos funcționează după sistemul lui Melhisedec, în care, ca și în cel aaronic, 
se practică regula zeciuirii (vezi Evrei 7,9-11).   
 

 Dragostea față de aproapele, care este poruncă divină, include hrănirea săracilor (Prov 
21,13; 3,27.28; Isa 58,6.7).  Aceasta nu conduce la sărăcie, ci e însoțită de binecuvântări 
(Prov 28,27; 11,24), iar Dumnezeu Își ia răspunderea să-i răsplătească pe cei milostivi 
(Prov 19,17; Luca 6,38).   
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 Credincioșia în această privință înseamnă achitarea zecimii din toate (Gen 14,18-20), din 
toate veniturile (Gen 28,20-22) și orice zeciuială trebuie considerată sfântă pentru că ea 
„este un lucru închinat Domnului” (Lev 27,30-32).   
 

 Diferența între zecimi și daruri nu este numai în cantitate (zecime înseamnă exact 10%, 
iar darurile sunt în funcție de hotărârea individului ), ci și în limbaj: zecimea nu se 
„plătește”, ci se „restituie” lui Dumnezeu, iar darurile se plătesc.  Potrivit cu Maleahi 
3,10, zecimile și darurile se aduc la „casa vistieriei”, adică biserica organizată, deși unele 
daruri se pot da oriunde hotărăște dătătorul.  Zecimea trebuie socotită din venitul brut, 
înainte de orice altă cheltuială, în caz de câștig financiar; în agricultură, se scad 
cheltuielile de investiție, iar zecimea se calculează din recolta propriu-zisă. 
 

 Hristos a zis că trebuie să dăm „cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al 
lui Dumnezeu” (vezi Matei 22,21).  Obligațiile față de Dumnezeu și cele față de puterea 
de stat nu trebuie să fie amestecate.   
 

 Există oare scutiri de la achitarea zecimii și darurilor?  Da, pentru cei care doresc să fie 
scutiți de binecuvântări!  O soră văduvă, care câștiga ceva bani prin vinderea de borș  
mi-a spus că ea nu a găsit nicăieri în Biblie că Dumnezeu așteaptă zecime de la văduve și 
de la orfani; răspunsul este în că Biblie nu spune nici că ei nu au această obligație.   
 

 Un bărbat dintr-o comunitate americană pe care o păstoream, suferind foarte mult de 
alergii, astfel încât rar putea veni la casa de rugăciune, mi-a spus că el are o pensie de 
boală de circa 550 de dolari pe lună și că îi este imposibil să dea zecime, altfel nu ar avea 
cu ce să trăiască.  I-am spus că eu nu pot face o reducere, pentru că Biblia este clară în 
această privință, iar Dumnezeu ne cheamă să-L punem la încercare.  După câtva timp, la 
o altă întâlnire, același om mi-a spus: „Pastore, în ultimul an și jumătate, eu m-am 
achitat punctual de zecimi și daruri și am avut tot ce mi-a trebuit pentru întreținere.”  
Secretul biruirii egoismului și al corectitudinii în isprăvnicia financiară este vizibil în 
experiența macedonenilor: „Și au făcut lucrul acesta nu numai cum nădăjduisem, dar    
s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu” (2 Cor 8,5).    
 

 „Toate lucrurile Îi aparțin lui Dumnezeu.  Oamenii pot ignora pretențiile Sale.  În timp ce 
El revarsă cu mărinimie binecuvântările Sale asupra lor, ei pot folosi darurile Sale pentru 
satisfacția lor egoistă, însă vor fi trași la răspundere pentru isprăvnicia lor.”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 9, pagina 246)  
 

 În timp ce credincioșia în zecimi și daruri este calea sigură către binecuvântări (Mal 3,10) 
și îmbogățire față de Dumnezeu (Luca 12,21), reversul este sărăcie și pierderi colosale, 
pentru că veniturile sunt puse „într-o pungă spartă” (vezi Hagai 1,6).  Dumnezeu le-a 
spus israeliților: „Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin; l-ați adus acasă, dar Eu      
l-am suflat” (versetul 9).   
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 O bună administrare a fondurilor personale înseamnă, astfel, credincioșie neclintită față 
de Dumnezeu.  Și apoi?  Eliminați cheltuielile care nu sunt absolut necesare și terminați 
cu orice contribuție la bugetul Satanei.  Fiecare ban trebuie bine planificat și cheltuit cu 
rugăciune și înțelepciune de sus, iar dacă cineva nu are această înțelepciune, „s-o ceară 
de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată” (Iac 
1,5).     
 

 Din Matei 25,31-46, învăţăm că Hristos îi va răsplăti cu viaţa veşnică pe cei ce au făcut 
bine celor nevoiaşi, dar îi va nimici pentru totdeauna pe cei ce nu au procedat aşa.  La fel 
reiese şi din Luca 12,47.48: „Robul acela care a ştiut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit 
deloc şi n-a lucrat după voia lui va fi bătut cu multe lovituri.  Dar cine n-a ştiut-o şi a 
făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puţine lovituri.  Cui i s-a dat mult i se va 
cere mult şi cui i s-a încredinţat mult i se va cere mai mult.”  
 

 Este de aşteptat ca toţi credincioşii să sprijine lucrarea lui Dumnezeu, de predicare a 
evangheliei aici şi peste tot, cu timpul lor, energiile lor şi finanţele lor.  Dumnezeu zice, 
în Maleahi 3,10, ultima parte şi 11: „Puneţi-Mă astfel la încercare şi veţi vedea dacă nu 
vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de 
binecuvântare.  Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta) şi nu vă va nimici 
roadele pământului şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre.”  
 

 În Marcu 10,17-22, ni se vorbeşte despre un tânăr conducător bogat, care a venit la Isus 
şi L-a întrebat ce bine să facă pentru a moşteni viaţa veşnică.  Hristos l-a îndreptat către 
păzirea poruncilor.  Când acesta a afirmat că le-a păzit cu grijă din tinereţe, Domnul i-a 
spus: „Îţi lipseşte un lucru: du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în 
cer.  Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă” (versetul 21).  Evanghelia spune mai departe: 
„Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuţii” 
(versetul 22). 
 

 Dacă există lucruri care ne despart de Dumnezeu, să renunţăm la ele.  Dacă dispunem 
de anumite valori, să nu uităm că proprietarul lor absolut este Dumnezeu.  Când este 
nevoie să consumăm din ele pentru cauza lui Dumnezeu şi pentru gurile flămânde, când 
Domnul apelează la noi ca să contribuim, o vom face sau vom pleca acasă foarte 
întristaţi? 

(03) Talantul capacități trupești și mintale 

 Toate fiinţele omeneşti Îi aparţin lui Dumnezeu, atât prin creaţiune cât şi prin 
răscumpărare, aceasta din urmă fiind la dispoziţia tuturor prin moartea Fiului lui 
Dumnezeu:  

- „N-avem toţi un singur Tată?  Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu?”  (Mal 2,10)  

- „Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-
aţi primit de la Dumnezeu?  Și că voi nu sunteţi ai voştri?  Căci aţi fost cumpăraţi cu un 
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preţ.  Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui 
Dumnezeu” (1 Cor 6,19.20).  

 Dumnezeu i-a creat pe oameni şi i-a răscumpărat prin sângele Fiului Său; deci, Îi 
aparţinem lui Dumnezeu de două ori, prin creaţiune şi prin răscumpărare.  Prin orice 
articol de alimentaţie sau băutură introdus în corp, în general prin tot ce facem, trebuie 
să-I aducem slavă lui Dumnezeu: „Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să 
faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu” (1 Cor 10,31).  „Tot ce micșorează puterea fizică 
slăbește mintea și o face mai puțin capabilă de a distinge între bine și rău.  Devenim mai 
puțin capabili de a alege binele și avem mai puțină tărie de voință ca să facem ceea ce 
știm că este drept.  Abuzarea de puterile noastre fizice scurtează perioada de timp în 
care viața noastră poate fi folosită pentru slava lui Dumnezeu.  Și ne face inapți de a 
îndeplini lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat ca s-o facem.”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, pagina 346). 
 

 „Călcarea legii fizice este călcare a legii morale, pentru că Dumnezeu este tot atât de 
mult autorul legilor fizice cum este autorul legii morale.  Legea Lui este scrisă cu degetul 
Său pe orice nerv, pe orice mușchi, pe orice facultate care i s-a încredințat omului.  Și 
orice abuz față de orice parte a organismului este o violare a acelei legi.”  (Ibid., paginile 
347-348)    
 

 Consumarea băuturilor alcoolice, de orice fel şi în orice cantitate, nu a fost niciodată 
aprobată de Dumnezeu.  Iată ce zice Solomon: „Vinul este batjocoritor, băuturile tari 
sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept” (Prov 20,1). „Nu te uita la vin 
când curge roş şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe 
muşcă şi înţeapă ca un basilisc” (Prov 23,31.32). „Nu fi printre cei ce beau vin, nici 
printre cei ce se îmbuibează cu carne” (Prov 23,20).  
 

 Dacă vinul este batjocoritor, este de necrezut că, la nunta din Cana (vezi Ioan 2,1-11), 
Domnul Isus a fabricat ceva batjocoritor.  Ideea băutului moderat e foarte periculoasă, 
ea e sămânţa care menţine beţia pe lume.  Solomon întreabă în general: „Poate cineva 
să ia foc în sân, fără să i se aprindă hainele?  Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi, 
fără să-i ardă picioarele?”  (Prov 6,27.28)  
 

 Dacă organismul ar avea nevoie de alcool, atunci nu s-ar putea trăi fără el, însă există 
cazuri multe de generații succesive de oameni care nu au folosit niciodată alcool.  
Adevărul este că alcoolul este toxic; el distruge celule ale creierului, e răspunzător de 
crime, boli mintale, accidente de circulaţie, divorţuri, decese.  Legea interzice 
consumarea de alcool înainte de a trece la volan, nu pentru că face bine, ci pentru că 
slăbeşte reflexele şi judecata, periclitând viaţa şoferului respectiv şi a altora; dar o stare 
de claritate mintală şi siguranţă a mişcărilor e necesară pentru oricine şi oricând.   
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 Unii oameni insistă că vinul e hrănitor.  Care vin?  Conţinând 5% alcool?  Substanţele 
nutritive sunt în restul de 95%, nu în alcool.  De fapt, putem avea 100% substanţe 
nutritive, dacă bem suc de struguri nefermentat deloc.   
 

 Există 8 factori pentru o bună sănătate, aliniaţi în formă de acrostih – SANATATE:             
S = soare, A = aer, N = nutriţie, A = apă, T = tihnă, A = activitate fizică, T = temperanţă,    
E = echilibru mintal şi spiritual.  În cărţile de nutriţie, puteţi vedea ce îi trebuie 
organismului omenesc pentru a trăi şi a fi sănătos: apă, proteine, lipide, hidraţi de 
carbon, vitamine, enzime, minerale etc.  Nicăieri nu e menţionat alcoolul!!! 
 

 Biblia istoriseşte despre tot felul de evenimente, bune şi rele.  Unii oameni au băut 
alcool, s-au îmbătat, s-au făcut de râs.  Exemplele negative sunt date în Biblie nu ca să le 
copiem, ci ca să le evităm.  Când se vorbeşte despre vin în Scriptură, atât în Vechiul 
Testament, în ebraică, cât şi în Noul Testament, în greacă, acelaşi termen se foloseşte 
atât pentru suc de struguri proaspăt sau conservat, cât şi pentru lichidul respectiv 
fermentat.  O întrebare: putem mânca ulei?  Dacă e ulei alimentar, da, dacă e ulei 
pentru motoare, nu.  La fel stau lucrurile cu cuvântul „vin”, folosit în Biblie.  Trebuie să 
ne întrebăm ce fel de vin este, fermentat sau nefermentat.  Când vinul e lăudat, atunci e 
vorba de must; când e condamnat, e vin alcoolic.   
 

 Textele dificile au explicaţie şi aceasta trebuie căutată.  Un teolog italian din Statele 
Unite, Samuele Bacchiocchi, a scris o carte intitulată Vinul în Biblie, în care, cu o 
documentaţie foarte bogată, arată că în timpuri vechi evreii aveau o serie de metode de 
conservare a mustului, una din ele fiind prepararea lui ca un gem, pe care îl puteau 
păstra în tot cursul anului, folosindu-l diluat cu apă, şi era bun pentru stomacuri 
bolnave, aşa cum Pavel îi recomanda lui Timotei: „Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi 
câte puţin vin, din pricina stomacului tău şi din pricina deselor tale îmbolnăviri” (1 Tim 
5,23).    
 

 Doza optimă de alcool?  Zero.  Auziţi mereu de abuz, abuz de alcool.  Tot ce trece peste 
zero este abuz sau, dacă vreţi, eu am formulat dictonul: nici abuz, nici măcar uz, ci total 
refuz, ca să nu ajungi confuz! 
 

 Practica fumatului nu este atât de veche ca aceea a folosirii alcoolului, dar este în mod 
evident o absurditate şi extrem de vătămătoare pentru sănătate, împiedicând 
oxigenarea normală a organismului şi încărcându-l cu o mulţime de otrăvuri, printre care 
nicotina.  Femeile însărcinate care fumează lipsesc embrionul în dezvoltare de oxigenul 
necesar şi îl intoxică lent cu aceleaşi otrăvuri pe care ele le inhalează.  S-a constatat că 
fiecare ţigară fumată scurtează viaţa cu câteva minute.  Diferite tipuri de cancer apar ca 
rezultat al acestei drogări acceptate de lege.   
 

 Fumatul produce dependenţă şi cei mai mulţi din cei ce încearcă a se lăsa de el trebuie 
să depună eforturi disperate în acest scop, de multe ori devenind din nou sclavii acestei 
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patimi.  „Calmul” simţit în urma fumatului este o pură amăgire, nefiind altceva decât 
sugrumarea nervilor puşi în imposibilitate de a se manifesta normal.  Fumatul este 
dăunător nu numai pentru cel care îl practică, ci şi pentru cei care se află în apropiere, 
fiind expuşi la această otrăvire împotriva voinţei lor.    
 

 Prima dietă pe care Dumnezeu a prescris-o oamenilor a constat exclusiv din plante: „Şi 
Dumnezeu a zis: ‚Iată că v-am dat orice iarbă, care face sămânţă şi care este pe faţa 
întregului pământ, şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana 
voastră’” (Gen 1,29).  După potop, El a adăugat hrana animală, dar cu restricţii – nu tot 
ce zboară se mănâncă şi nimeni nu mănâncă tot ce zboară.  Când Noe era pe cale de a 
intra în corabie, Dumnezeu i-a spus, cu mult timp înainte de naşterea poporului evreu: 
„Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească şi 
câte o parte femeiască, o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte 
bărbătească şi câte o parte femeiască” (Gen 7,2).  
 

 Curate şi necurate; reglementarea aceasta a fost prezentată în detalii în Leviticul 11,1-47 
şi Deuteronom 14,3-21.  Din serviciile Vechiului Testament, jertfele animalice, 
sărbătorile templului, circumcizia şi-au găsit împlinirea în jertfa Domnului Isus.  Ce 
mâncăm şi ce nu mâncăm nu are nimic de a face cu templul din Ierusalim, ci cu templul 
acesta al corpului nostru.  Ceea ce Dumnezeu a numit necurat e vătămător pentru toţi 
oamenii, evrei sau români; nu numai evreii au voie să fie sănătoşi şi sfinţiţi de 
Dumnezeu.   
 

 Ce e corect şi sănătos nu se schimbă cu timpul.  Câteva texte dificile din Noul Testament 
trebuie citite în context şi atunci sunt clare.  Oare mai există ceva necurat pentru noi 
astăzi?  Chiar la sfârşitul Bibliei, noţiunea de curat-necurat se păstrează: „El a strigat cu 
glas tare şi a zis: ‚A căzut, a căzut Babilonul cel mare!  A ajuns un locaş al demonilor, o 
închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte’” (Apoc 
18,2).  Păsări necurate la sfârşitul Bibliei; expresia are un înţeles simbolic, dar ea nu ar fi 
folosită deloc dacă nu ar exista în natură păsări necurate. 
 

 Aşa cum ne învaţă Biblia, revenirea Domnului Isus este foarte aproape.  Să citim despre 
acest eveniment în Isaia 66,15-17: „Căci iată, Domnul vine într-un foc şi carele Lui sunt 
ca un vârtej, Îşi preface mânia într-un jăratic şi ameninţările în flăcări de foc.  Căci cu foc 
Îşi aduce Domnul la îndeplinire judecăţile şi cu sabia Lui pedepseşte pe oricine; şi cei 
ucişi de Domnul vor fi mulţi la număr.  ‚Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc în grădini, 
mergând unul câte unul, în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc şi şoareci şi alte 
lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri’, zice Domnul.” 
 

 Nu poate fi mai clar.  Generaţia care trăieşte acum, înainte ca Domnul să vină cu foc, 
trebuie să respecte alimentaţia biblică.  Cei ce o ignoră sau o resping şi se hrănesc cu 
urâciuni vor pieri.  De ce?  Pentru că ei Îl nesocotesc pe Dumnezeu şi îşi întinează trupul, 
care Îi aparţine lui Dumnezeu.  
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 Toţi cei ce se ruinează prin practici nocive – consum de alcool, fumat, uz de droguri 
vătămătoare, dietă nebiblică – vor pieri; ei pier lent prin aceste practici acum şi pentru 
veşnicie la venirea Domnului, aşa cum clar o spune apostolul Pavel în 1 Corinteni 
3,16.17: „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte 
în voi?  Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; 
căci templul lui Dumnezeu este sfânt şi aşa sunteţi voi.” 

(04) Talantul influență 

 Apostolul neamurilor ne avertizează astfel: „În adevăr, nici unul din noi nu trăieşte 
pentru sine şi nici unul din noi nu moare pentru sine” (Rom 14,7).  El explică mai departe 
că trăim pentru Domnul şi murim pentru Domnul.  Dar aproapele?  Traversăm strada pe 
roşu, ne văd copiii, ne copiază purtarea şi îşi pot pierde viaţa.  Comportamentul nostru 
are influenţă asupra celor din jur: binele pe care-l facem, răul pe care-l face, chiar 
aparentul rău, exercită o influenţă, bună sau rea, asupra altora şi vom fi traşi la 
răspundere pentru consecinţe.   
 

 Spiritul Profetic ne avertizează astfel în acest sens: „Fiecare suflet este înconjurat de o 
atmosferă a sa proprie – o atmosferă încărcată poate cu puterea dătătoare de viață a 
credinței, curajului și nădejdii și îndulcită cu aroma iubirii.  Sau poate fi marcată de 
apăsare și răceală datorită întunericului nemulțumirii și egoismului, ori poate fi 
otrăvitoare prin întinăciunea mortală a păcatului cultivat.  Prin atmosfera ce ne 
înconjoară, fiecare persoană cu care venim în contact este afectată în mod conștient ori 
inconștient.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 339)  

„Aruncați o pietricică într-un lac și se formează o undă și alta și alta și, pe măsură ce se 
măresc, cercul se lărgește, până când atinge chiar malul.  Așa stau lucrurile și cu 
influența noastră.  Dincolo de cunoștința sau controlul nostru, ea se exprimă asupra 
altora prin binecuvântare sau prin blestem.”  (Ibid., pagina 340)  

„Cuvintele noastre, faptele noastre, îmbrăcămintea noastră, purtarea noastră, până și 
expresia feței, au o influență.  De impresia astfel făcută depind rezultate pentru bine sau 
rău pe care nimeni nu le poate măsura.  Orice impuls transmis astfel este o sămânță 
semănată care își va produce recolta.  Este o za în lanțul cel lung al evenimentelor 
omenești, ajungând până unde nu știm.  Dacă, prin exemplul nostru, îi ajutăm pe alții în 
dezvoltarea de principii bune, le dăm putere să facă bine.  La rândul lor, ei exercită 
aceeași influență asupra altora și aceștia încă asupra altora.  Astfel, prin influența 
noastră neștiută, mii de inși pot fi binecuvântați.”  (Ibid., paginile 339-340)   

 Muzica poate fi o binecuvântare imensă sau un blestem colosal.  Persoanele convertite 
nu vor iubi decât muzica înălţătoare de suflet, care-L proslăveşte pe Dumnezeu.  Nimeni 
nu poate să fie firesc şi spiritual în aceelaşi timp, deoarece Hristos a zis în Matei 6,24: 
„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.” 
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 Toate lucrurile care întinează mintea, ca de pildă materialele pornografice, filmele, 
cărţile, revistele, casetele, discurile, cu conţinut imoral sau îndoielnic, nu au ce căuta în 
casele şi în vieţile celor ce doresc să fie pe veci cu Dumnezeu: „Să nu daţi prilej 
diavolului” (Efes 4,27).  „Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ” (Col 3,2).   
 

 Hainele au fost inventate de Dumnezeu, care a făcut îmbrăcăminte pentru Adam şi Eva: 
„Domnul Dumnezeu le-a făcut, lui Adam şi nevestei lui, haine de piele şi i-a îmbrăcat cu 
ele” (Gen 3,21).   
 

 Hainele sunt necesare pentru decenţă, protecţie şi frumuseţe.  O modă vestimentară 
este acceptabilă pentru creştini când nu este nici ruşinoasă, nici nesănătoasă, nici 
ridicolă.  Îmbrăcămintea poate fi onorabilă sau poate fi un semn de decădere morală.  
Frumuseţea de caracter este mai importantă decât frumuseţea exterioară, iar adevărata 
frumuseţe trupească este cea naturală, nu artificială, îndoielnică, extravagantă.  Când 
oamenii primesc adevărul biblic şi se întorc la Dumnezeu, ei aruncă din casele şi de pe 
corpurile lor lucrurile incompatibile cu smerenia şi consacrarea creştină.   
 

 Înainte ca Dumnezeu să ia măsuri drastice împotriva celor înfumuraţi, e bine ca ei să ia 
măsurile cerute de Cuvântul Său: „De aceea zice Scriptura: ‚Dumnezeu stă împotriva 
celor mândri, dar dă har celor smeriţi’” (Iac 4,6).  „Oricine se va înălţa va fi smerit şi 
oricine se va smeri va fi înălţat” (Mat 23,12).  „Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui 
Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe” (1 Pet 5,6).  

(05) Talantul mediu ambiant 

 Adam și Eva au fost creați în ziua a șasea a săptămânii creațiunii, cu ei încheindu-se acea 
lucrare măreață care a adus la existență lumea noastră.  „Dumnezeu i-a binecuvântat și 
Dumnezeu le-a zis: ‚Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l; și stăpâniți 
peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe 
pământ’” (Gen 1,28).  Observăm, astfel, că ființele omenești au primit răspunderea de a 
se îngriji de natura înconjurătoare: planetă, animale de orice fel etc.   
 

 Căderea în păcat a adus degenerare, ruină, moarte.  Dumnezeu l-a anunțat pe Adam de 
aceste consecințe ale neascultării sale: „. . . 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” (Gen 3,17.18).  În anii dinainte de potop, 
constatarea a fost că „pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de 
silnicie.  Dumnezeu S-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice 
făptură își stricase calea pe pământ” (Gen 6,11.12).  Apoi a venit potopul cu efectele lui 
devastatoare.  Pământul a fost blestemat de trei ori: după căderea lui Adam (Gen 
3,17.18), după crima comisă de Cain asupra fratelui său Abel (Gen 4,11.12) și prin potop 
(Gen 7,20-23).   
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 Spiritul Profetic ne spune că, „așa cum a ieșit din mâna Făcătorului lui, pământul era 
extrem de frumos.  Suprafața lui era variată, cu munți, dealuri și câmpii, presărate cu 
râuri splendide și lacuri încântătoare; însă dealurile și munții nu erau abrupte și 
colțuroase, abundând în povârnișuri înspăimântătoare și prăpăstii teribile, așa cum sunt 
acum; marginile ascuțite, aspre ale structurii pietroase a pământului erau îngropate în 
solul fertil, care cauza pretutindeni o creștere abundentă a vegetației.  Nu erau mlaștini 
dezgustătoare sau deșerturi sterpe.  Tufișuri pline de farmec și flori delicate întâmpinau 
ochiul la orice cotitură.  Înălțimile erau încununate cu copaci mai măreți decât oricare 
existenți astăzi.  Aerul, neîntinat de miasme contagioase, era curat și sănătos.  Întregul 
peisaj depășea în frumusețe parcurile împodobite ale celor mai mândre palate.”  
(Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 44) 
 

 Dar chiar acum, după șase milenii de degenerare, pământul blestemat de trei ori încă 
are scene de nespusă frumusețe.  Zice scriitoarea mai departe: „Frumusețea care 
îmbracă pământul este un semn al iubirii lui Dumnezeu.  O putem observa în dealurile 
veșnice, în copacii falnici, în mugurii care plesnesc și în florile delicate.  Toate ne vorbesc 
despre Dumnezeu.  Sabatul, arătând mereu către Cel ce a făcut toate lucrurile, îi cheamă 
pe oameni să deschidă marea carte a naturii și să urmărească în ea înțelepciunea, 
puterea și iubirea Creatorului.”  (Ibid., pagina 48) 
 

 Sarcina ființelor omenești de a se îngriji de natură nu a fost niciodată anulată.  
Dumnezeu așteaptă și acum din partea noastră să respectăm lucrarea Sa de creare a tot 
ce există, îngrijindu-ne de tot ce este în jurul nostru, pentru a diminua pe cât posibil 
efectele păcatului.  Cei care vor să moștenească noul pământ nu se vor găsi printre cei 
care „prăpădesc pământul” și pe care Dumnezeu îi va prăpădi (vezi Apocalipsa 11,18).  
Ziua de Sabat are menirea, printre altele, și de a ne ocazie și răgaz să contemplăm 
lucrările Sale în natură, iar aceste lucrări trebuie privite cu drag și cu bucurie.  Îngrijirea 
de natură, de mediul înconjurător, este o altă formă a responsabilității copiilor lui 
Dumnezeu, pentru că acest mediu este un alt talant pe care Creatorul ni l-a încredințat.   
 

 Așteptăm cu dorul venirea Domnului și înnoirea tuturor lucrurilor, când să ni se spună: 
„Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe 
lucruri; intră în bucuria stăpânului tău” (Mat 25,21).  Amin! 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 11: „Preasfinte Creator” 

Cântarea de închidere, 707: „Tot ce e-n jurul nostru” 
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„CE SE CERE DE LA ISPRAVNICI . . .” 

 Dumnezeu i-a creat pe oameni după chipul și asemănarea Sa, așa cum citim în Geneza 
1,26-28.  Era de așteptat ca ei să reflecte caracterul Său și să lucreze pentru slava Sa.  
Influențați de cel rău, Adam și Eva au călcat porunca divină și au ajuns robi ai păcatului.  
Planul de mântuire urmărește restabilirea condiției pierdute și repunerea omului în 
starea de perfectă ascultare față Creatorul său.   
 

 Dar și în timpul acestei reveniri, oamenii credincioși colaborează cu Dumnezeu, așa cum 
se exprimă apostolul Pavel: „Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu” (1 Cor 
3,9).  Împreună lucrători sau conlucrători sau colaboratori.  Toți credincioșii, deși unii 
sunt chemați să îndeplinească niște slujbe de mai mare răspundere: „Iată cum trebuie să 
fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui 
Dumnezeu.  Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în 
lucrul încredinţat lui” (1 Cor 4,1.2).  
 

 În societatea românească străveche, un ispravnic era un „dregător însărcinat cu 
conducerea unui județ sau unui ținut”, sau un „dregător care aducea la îndeplinire o 
poruncă domnească” (Mic dicționar enciclopedic, București, 1972, pagina 484).  În 
engleză se zice „steward”, de acolo „stewardship”; în româneşte s-a zis „ispravnic”, de 
unde răspunderea numită „isprăvnicie”.  Nu exact, nu avem un termen corespunzător în 
româneşte.  Mai clar ar fi „administrator”.  Un administrator se îngrijeşte de lucruri care 
nu sunt ale lui, dar le are în primire, răspunde de ele și este remunerat pentru munca 
lui.   
 

 Iată cum e comentată răspunderea unui ispravnic: „În greacă oiconomoi, ‚manageri’, 
‚ispravnici’.  Grecii foloseau acest cuvânt în legătură cu administrarea unei proprietăți, 
fie a unei gospodării sau a unei moșii, și îl aplicau la sclavii sau liberții cărora li se 
încredințau îngrijirea și administrarea casei sau terenului aparținând stăpânului lor.  
Ispravnicul nu numai că dirija afacerile gospodăriei, ci o și aproviziona.  Aceasta era o 
slujbă de mare răspundere.  Aplicarea acestui cuvânt la slujitorii lui Hristos este deosebit 
de potrivită.  Slujitorul evangheliei este însărcinat să aibă grijă de biserica lui Dumnezeu 
pe pământ și să procure ce este necesar pentru binele ei (vezi Ioan 21,15-17; 1 Petru 
5,1-3).”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua 
a șaptea, volumul 6, paginile 680-681)  
 

 Inspirația profetică ne dă această explicație: „Ispravnicul se identifică pe sine cu 
stăpânul său.  El acceptă răspunderile unui ispravnic și trebuie să acționeze în locul 
stăpânului său, procedând așa cum ar proceda stăpânul său dacă el ar conduce.  
Interesele stăpânului său devin ale sale.  Poziția unui ispravnic este o poziție de 
demnitate, pentru că stăpânul său are încredere în el.  Dacă el acționează cumva în mod 
egoist și întoarce avantajele obținute prin comerțul cu bunurile domnului său spre 
avantajul său propriu, el a pervertit încrederea acordată lui.”  (Testimonies for the 
Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 9, pagina 246)  
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 În textul din 1 Corinteni 4,1.2, găsim următoarele elemente:                                                                                     

- iată cum trebuie să fim priviți noi;                                                                                                                                

- ca niște slujitori ai lui Hristos;                                                                                                                                           

- ca niște ispravnici ai tainelor (adevărurilor, soliilor, planurilor, lucrărilor) lui Dumnezeu;                                     

- ce se cere de la ispravnici;                                                                                                                                       

- este ca fiecare să fie găsit credincios;                                                                                                                                       

- în lucrul încredinţat lui.   

 „Cum trebuie să fim priviţi noi”: care noi?  Cei chemaţi de Dumnezeu să servească 
biserica Sa, în orice capacitate.   

 

 „Să fim priviţi”, considerați, înțeleși, tratați:                                                                                                                                                                         
 

- nu ca stăpâni;                                                                                                                                                                
- nu ca domni;                                                                                                                                                                                                                                                                             
- dar nici ca duşmani (sau mai ştiu eu cum!).   

 

 „Slujitori ai lui Hristos”: prezentă şi dominantă este ideea de slujire.  Această slujire este 
isprăvnicia tainelor lui Dumnezeu.  Iar termenul „taine” se referă la lucrările lui 
Dumnezeu, care, după cum spune apostolul Petru, „buni ispravnici ai harului felurit al lui 
Dumnezeu” (1 Pet 4,10), înseamnă activitate de multe feluri, pentru Dumnezeu şi 
pentru oameni, atât în biserică însăşi cât şi în afara ei. 

 

 „Ce se cere de la ispravnici”.  Nu e opţional, nu e recomandare – se cere.  Aceasta este o 
poruncă divină.  Cele Zece Porunci nu sunt sugestii sau recomandări.  Sunt porunci.    Ce 
se cere de la fiecare ispravnic?                                                                                                                                              

 
- Să fie credincios (dar şi competent, energic, curajos);                                                                                        
- fiecare (nicio excepţie nu este tolerabilă);                                                                                                               
- în lucrul încredinţat lui (nu în lucrul altuia).  

 

 Ce se întâmplă când un ispravnic se ocupă de lucrul altuia?  Două rele:                                                                     
 

- îşi neglijează lucrul său;                                                                                                                                                          
- apar conflicte. 

 

 Apostolul Petru îi asociază pe cei ce se amestecă în treburi care nu-i privesc cu cei mai 
răi indivizi: „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).  Un astfel de amestec ar strica 
relațiile și ar încurca lucrurile.  Fiecare ispravnic trebuie să fie credincios în lucrul 
încredințat lui.  Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să-și facă datoria, fiecare la locul său, nu 



 

 

P
ag

e8
4

 

independenți unii de alții, ci în armonie și colaborare, dar fiecare făcându-și datoria cu 
seriozitate și conștiinciozitate.  Deci, nu individualism, izolare; e nevoie de colaborare, 
dar pe baza respectării chemării fiecăruia. 

 

 Să încercăm a studia diferitele poziții de răspundere din biserică și ce se cere în mod 
concret de la fiecare din acești „ispravnici”, pentru ca fiecare să știe cu precizie și 
claritate ce are de făcut, cum poate fi „credincios în lucrul încredințat lui”.   

 
Predicatorul 

 
trebuie să predice Cuvântul lui Dumnezeu (vezi 2 Timotei 4,2).  Să se inspire din Biblie, 
din Spiritul Profetic, din alte surse serioase, nu din filme, teatre, romane etc.  Interesul 
lui primordial trebuie să fie creşterea spiritualităţii în biserică, nu popularitatea sau un 
câştig mârşav.  El trebuie să păstorească turma cu credincioșie, dragoste și devotament.  
Trebuie să cheme poporul la pocăință, pentru că, dacă nu o face, este un simplu 
mercenar.  Iată câteva reguli vitale pe care trebuie să și le impună și să le respecte 
predicatorul:                                                          

 
- să nu aibă prieteni în biserica pe care o păstoreşte;                                                                                                
- să păstreze confidenţialitatea discuţiilor cu credincioşii;                                                                                       
- să fie exemplu de viaţă morală, cinste, consacrare, muncă, sacrificiu, integritate;                                       
- să înfrunte păcatul pentru binele spiritual al bisericii şi al membrilor ei;                                                    
- să manifeste cele trei virtuţi fundamentale ale pastoraţiei: iubire, înţelepciune, curaj.  

 

 V-ați mirat când am zis că predicatorul nu trebuie să aibă prieteni în comunitatea pe 
care o păstorește?  Nu e cazul să vă mirați.  Iată ce am vrut să spun: el ori este prieten cu 
toți ori cu nimeni!  Dacă are câțiva prieteni, aceia sunt mai apropiați de el decât ceilalți 
membri.  Dar ce se întâmplă cu ceilalți?  Înseamnă că biserica este împărțită în prieteni 
ai predicatorului și alții, care nu sunt prieteni ai lui.  Mai bine nu.  La egală distanță de 
fiecare.   

 

 „Păstorul cel Bun a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.  În lucrarea Sa, El Și-a 
manifestat iubirea față de oile Sale.  Toți păstorii care lucrează în subordinea Păstorului 
Suprem vor poseda caracteristicile Lui; ei vor fi blânzi și smeriți cu inima.  Credința ca 
aceea a unor copii aduce odihnă pentru suflet și, de asemenea, lucrează prin iubire și se 
interesează întotdeauna de alții.  Dacă Spiritul lui Hristos locuiește în ei, ei vor fi 
asemenea lui Hristos și vor face lucrările lui Hristos.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 4, pagina 377)  

 
Prezbiterul  

 
este conducătorul comunității locale și trebuie să lucreze în strânsă legătură cu 
predicatorul.  El predică în lipsa acestuia și se ocupă de treburile comunității așa cum 
cere această slujbă și cum este descrisă în Manualul comunității.  Comunitățile mai mici 
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pot avea un singur prezbiter, altfel pot fi aleși mai mulți.  Biblia este foarte clară cu 
privire la însușirile pe care trebuie să le aibă un prezbiter, numit în traducerea 
Cornilescu chiar „prezbiter” (1 Pet 5,1) sau „episcop” (1 Tim 3,1.2).  Aceste însușiri sunt 
specificate în 1 Timotei 3,1-7 și Tit 1,5-9.  În primul text, găsim 17 virtuți, în al doilea 6, 
neamintite în primul, prin urmare, 23 de virtuți pe care trebuie să le posede cineva 
pentru ca să poate sluji în poziția de prezbiter al unei comunități creștine.   

 
Iată care trebuie să fie însușirile prezbiterului, așa cum le descrie Biblia:                                                                                                                                                     
 
- fără prihană;                                                                                                                                                      
- bărbatul unei singure neveste;                                                                                                                                                                           
- înţelept; 
- în stare să-i înveţe pe alţii;   
- să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- nu convertit de curând;                                                                                                                         
- vrednic de cinste;                                                                                                                                                    
- bine văzut în societate;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- primitor de oaspeţi;                                                                                                                                                              
- iubitor de bine;                                                                                                                                                   
- drept;                                                                                                                                                                
- sfânt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- nu încăpăţânat;                                                                                                                                                                                       
- nu gâlcevitor;                                                                                                                                                        
- nu mânios;                                                                                                                                                      
- nu bătăuş;                                                                                                                                                           
- blând;                                                                                                                                                                     
- cumpătat; 
- nu beţiv;                                                                                                                                                                  
- nu doritor de câştig mârşav;                                                                                                                          
- nu iubitor de bani;                                                                                                                                                 
- să-şi chivernisească bine casa (să fie bun gospodar);                                                                                                
- să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa.                                                                                                                    

 
Iar răspunderile prezbiterului, conform Manualului comunității, sunt următoarele:                                                                                                              

 
- conducerea spirituală a comunităţii;                                                                                                                  
- supravegherea generală a acesteia alături de pastor;                                                                                                          
- predicarea Cuvântului;                                                                                                                                                       
- vizitarea membrilor;                                                                                                                                          
- participarea la lucrările comitetului;                                                                                                                            
- oficierea serviciului Sfintei Cine;                                                                                                                               
- poate conduce o adunare administrativă;                                                                                                 
- îl sprijină pe pastor în lucrarea sa;                                                                                                             
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- supraveghează şi sprijină orice ramuri de activitate ale comunităţii;                                                        
- îi pregăteşte pe candidaţii pentru botez. 

 

 Nu trebuie pretins ca orice slujbă din biserică să fie amintită și descrisă în Biblie, pentru 
că biserica a fost întemeiată de Hristos și chemată să se îngrijească de nevoile și 
problemele ei.  Astfel, când s-au ivit tulburări în biserica din Ierusalim în legătură cu 
îngrijirea văduvelor, apostolii au adunat obștea laolaltă și au creat, prin înțelegere 
generală, slujba diaconiei, care nu fusese menționată nicăieri până atunci; au fost aleși 
șapte slujbași sau îngrijitori pentru „slujba aceasta” (Fapte 6,1-6; citatul este din versetul 
3).  Care slujbă?  Apostolii au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui 
Dumnezeu ca să slujim la mese.  De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, 
vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba 
aceasta” (versetele 2 și 3).  Astfel, apostolii erau scutiți de griji administrative și 
gospodărești, pentru a predica evanghelia, iar cei aleși în mod special îndeplineau 
slujbele acestea.  Nu sunt numiți diaconi în acest text, dar aceasta este înțelegerea 
generală și acesta este limbajul folosit cu privire la cei șapte atât în Spiritul Profetic, cât 
și în alte documente ale bisericii.  Despre dreptul și obligația bisericii de a se organiza 
citim și în Tit 1,5: „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.”  Ce mai rămâne de 
rânduit.  
 

Diaconul 
 

este un slujbaș principal al comunității, numit așa în Biblie și descris în mod amănunțit  
în 1 Timotei 3,8-13; în acest text, sunt arătate 9 însușiri prin care diaconul trebuie să se 
distingă neapărat și care sunt următoarele:                                                                                                                                       

 
- cinstit;                                                                                                                                                                                    
- nu cu două feţe;                                                                                                                                                             
- nu beţiv;                                                                                                                                                            
- nu doritor de câştig mârşav;                                                                                                                            
- să păstreze taina credinţei într-un cuget curat (= spiritualitate);                                                                        
- fără prihană;                                                                                                                                                       
- bărbat al unei singure neveste;                                                                                                                        
- să-şi cârmuiască bine copiii;                                                                                                                            
- să-şi cârmuiască bine casa (gospodăria).  

 
Vom vedea acum care sunt răspunderile diaconului, potrivit cu precizările făcute în 
Manualul comunității:                                                                                                                                                                        

 
- gospodărirea proprietăţii comunităţii;                                                                                                                
- asigurarea ordinii în sala de adunare;                                                                                                                             
- vizitarea membrilor comunităţii;                                                                                                                        
- asistare la serviciul botezului, pregătindu-i pe candidaţi, apa şi orice alte detalii;                              
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- la serviciul spălării picioarelor, împreună cu diaconesele, oferă prosoape, lighene, 
găleţi, apă;                                                                                                                                                                         
- la Sfânta Cină, aşază masa la locul indicat, care va fi pregătită de către diaconese; 
distribuie simbolurile sfinte în comunitate şi strânge paharele;                                                                
- se îngrijeşte de săracii şi bolnavii din comunitate;                                                                                             
- organizează strângerea colectelor;                                                                                                                      
- împreună cu prima diaconeasă, organizează efectuarea curăţeniei la casa de rugăciune.  

 
Diaconesele 

 
Dacă există diaconi în biserică, e numai normal să existe și surori care să servească 
poporul, în activități specifice genului lor.  Astfel, chiar Mântuitorul și grupul celor 
doisprezece apostoli erau însoțiți în călătorii de unele femei virtuoase și harnice care 
slujeau așa cum era nevoie.  În Luca 8,2.3, citim: „. . . și mai erau și niște femei, care 
fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boli: Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 
șapte demoni, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele, care-L 
ajutau cu ce aveau.”  La înmormântarea lui Isus, au fost prezente unele din aceste femei: 
„Acolo erau și multe femei, care priveau de departe; ele Îl urmaseră pe Isus din Galilea, 
ca să-I slujească” (Mat 27,55).  Sau: „Femeile, care veniseră cu Isus din Galilea, l-au 
însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s-au întors 
și au pregătit miresme și miruri.  Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit după lege” (Luca 
23,55.56).  Evanghelistul continuă: „În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele 
împreună cu ele au venit la mormânt dis-de-dimineață și au adus miresmele, pe care le 
pregătiseră” (Luca 24,1).  Femei credincioase, devotate, active.  

Nu numai că slujba de diaconeasă este prezentă în aceste activități, însă, în Romani 16,1, 
se vorbește clar despre o anumită Fivi, soră de credință, pe care Pavel a încredințat-o 
credincioșilor din Roma și a recomandat-o cu căldură.  În acest text, ea este numită 
„diaconiță”.   

Iată ce precizări se fac în Manualul comunității cu privire la răspunderile diaconeselor:                   

- colaborează cu diaconii la îngrijirea săracilor şi bolnavilor din comunitate;                                              
- pregătesc pâinea pentru Sfânta Cină, aranjează masa, se îngrijesc de cele rămase de la 
Sfânta Cină, asigură spălarea feţei de masă, a prosoapelor;                                                                           
- ajută la serviciul botezului, asistându-le pe candidate şi pregătind halatele. 

Secretarul 
 
Termenul „secretar” nu există în Biblie, dar întâlnim o mulțime de secretari, ca, de 
exemplu, pe vremea lui David, Iosafat, fiul lui Ahilud, numit scriitor sau arhivar în 2 
Samuel 20,24; acesta a continuat activitatea și sub Solomon, sub titlul de scriitor (vezi 1 
Împărați 4,3); apoi Baruc, colaborator al lui Ieremia (vezi Ieremia 36,4.17.18), Terțiu, 
scribul lui Pavel (vezi Romani 16,22) și alții.   
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Așa cum precizează Manualul comunității, răspunderile secretarului sunt următoarele:                                   
 

- scrie şi păstrează rapoartele şedinţelor de comitet şi ale adunărilor administrative;                                
- operează transferările de membri;                                                                                                             
- se îngrijeşte de corespondenţa cu membrii plecaţi în alte localităţi. 

 
Trezorierul 

 
Vorbește Biblia undeva despre trezorieri?  În Romani 16,23, Pavel îl amintește pe „Erast, 
vistiernicul cetății”.  Bine, dar nu în „cetate”, ci în biserică.  Chiar de la început, urmașii 
Mântuitorului au avut nevoie de fonduri, au folosit fonduri și au avut un om însărcinat 
să le administreze.  Acesta era Iuda: „Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus 
voia să-i spună: ‚Cumpără ce ne trebuie pentru praznic’ sau îi poruncea să dea ceva 
săracilor” (Ioan 13,29).  „Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care 
avea să-L vândă, a  zis: ‚De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei și să se fi dat 
săracilor?’  Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț 
și, ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea” (Ioan 12,4-6).  Două observații sunt 
necesare aici: (01) indiferent de caracterul și comportarea vistiernicului sau 
trezorierului, slujba exista și era necesară; (02) chiar dacă, în seara cinei, ucenicii au 
înțeles greșit cuvintele lui Isus rostite către Iuda, putem înțelege că Mântuitorul îl 
îndruma pe vistiernic ce să facă cu banii.  

 
Din Manualul comunității și din practica bisericii știm că atribuțiile trezorierului sau 
casierului sunt următoarele:                                                                                                                                                            

 
- primeşte sumele numărate de comitetul financiar, le contabilizează, le depune la 
bancă, le virează la conferinţă;                                                                                                                                      
- scrie rapoarte financiare şi le prezintă bisericii;                                                                                          
- după sfârşitul fiecărui an, emite chitanţe şi le înmânează membrilor pentru 
recalcularea impozitului;                                                                                                                                                                                    
- face orice fel de plăţi, în înţelegere cu comitetul comunităţii şi la dispoziţia acestuia;                       
- îi asistă pe revizorii conferinţei la efectuarea controalelor anuale;                                         
- păstrează confidenţialitatea privitoare la contribuţiile individuale şi îl informează numai 
pe pastor. 

 
Slujbașii Școlii de Sabat 

 
Școala de Sabat a fost numită inima comunității și înseamnă comunitatea la studiu.  
Lecțiunile periodice sunt studiate acasă și discutate în cadrul serviciului divin al Școlii de 
Sabat.  Aceasta este o foarte importantă și veche instituție a Bisericii Adventiste de Ziua 
a Șaptea, care contribuie foarte mult la îmbogățirea cunoștințelor biblice ale membrilor 
și la unitatea noastră în credință.   
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Spiritul Profetic accentuează în mod special importanța Școlii de Sabat pentru viața și 
lucrarea bisericii; iată astfel de citate: „Școlile noastre de Sabat nu sunt nimic mai puțin 
decât societăți biblice și, în lucrarea sacră de prezentare a adevărurilor Cuvântului lui 
Dumnezeu, ele pot realiza mult mai mult de cât au realizat până acum.”  (Counsels on 
Sabbath School Work/Sfaturi pentru Școala de Sabat, pagina 9).  „Lucrătorilor Școlii de 
Sabat li s-au încredințat răspunderi sacre și Școala de Sabat trebuie să fie locul unde, 
printr-o legătură vie cu Dumnezeu, bărbați și femei, tineri și copii pot fi atât de bine 
antrenați, încât să fie o forță și o binecuvântare pentru biserică.  Ei trebuie să ajute ca 
biserica să urce și să înainteze, în măsura în care depinde de ei, mergând din putere în 
mai mare putere.”  (Ibid., pagina 11).  „Școala de Sabat trebuie să fie unul dintre cele 
mai mărețe instrumente și de cel mai mare efect în aducerea de suflete la Hristos.”  
(Ibid., pagina 10).    

 
Iată în continuare care sunt slujbașii Școlii de Sabat:                                                                                                   

 
- diriginte, care este ales și este membru în comitetul comunității;                                                                          
- asistenţi ai dirigintelui;                                                                                                                                             
- instructori propuşi de comitetul Şcolii de Sabat şi aprobaţi de comitetul de conducere 
al comunităţii ;                                                                                                                                                                          
- secretar, care întocmeşte şi prezintă rapoartele Şcolii de Sabat; se ocupă de procurarea 
şi distribuirea lecţiunilor;                                                                                                                                        
- conducători ai secţiilor Şcolii de Sabat.                                                                                                   

 
Lucrarea muzicală 

 
Dirigintele lucrării muzicale pregăteşte orele muzicale în colaborare cu dirijorii corului, 
cu pastorul şi cu persoanele participante la program.  

 
*  *  *  * 

 Lista de slujbași ai comunității, așa cum apare ea în Manualul comunității, este foarte 
lungă.  Fiecare comunitate urmează să se orienteze, în funcție de numărul de membri, 
care slujbași sunt necesari și trebuie să fie aleși. 

 

 Pentru activităţile altor slujbaşi, cum şi aspecte neamintite ale activităţii slujbaşilor 
amintiţi, instruirea se asigură prin colaborare cu pastorul, prezbiterii, comitetul de 
conducere al comunităţii. 

 

 Unele calificative care se cer tuturor slujbaşilor comunității, tuturor ispravnicilor:                                                                                                                    
 

- credincioşie faţă de învăţătura doctrinară a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea;                                         
- să fie nelipsiţi de la templu (Fapte 2,46);                                                                                                                   
- să fie cinstiţi cu Dumnezeu, corecţi în zecimi şi daruri, aşa cum se arată în Maleahi 3,8-
10 şi cum se specifică în Manualul comunităţii;                                                                                          
- să fie cinstiţi în relaţiile cu toată lumea;                                                                                                        
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- să aibă o ţinută vestimentară şi corporală demnă de creştini;                                                                  
- să aibă o viaţă familială ireproşabilă, conformă cu Scriptura. 

 

 Iată unele atitudini nesfinte în legătură cu slujbele în biserică:                                                                                   
 

- goana după ele, lupta pentru poziţii în biserică;                                                                                              
- refuzul de a accepta chemarea lui Dumnezeu (din lene, nepăsare, visuri mai înalte, 
identitatea altor slujbaşi etc.);                                                                                                                              
- acceptarea chemării, dar neîndeplinirea obligaţiilor, așa cum a făcut al doilea fiu 
amintit de Isus în Matei 21,30: „’Mă duc, doamne!’,  şi nu s-a dus.”    

  

 „Nu putem niciodată să fim mântuiți în indolență și inactivitate.  Nu este de conceput ca 
o persoană cu adevărat convertită să trăiască o viața fără rost și inutilă.  Nu este posibil 
să ajungem în cer în mod întâmplător.  Niciun trântor nu poate intra acolo.  Dacă nu ne 
străduim să dobândim intrare în împărăție, dacă nu căutăm în mod serios să învățăm 
care sunt legile ei, atunci nu suntem potriviți să avem parte de ea.  Cei ce refuză să 
conlucreze cu Dumnezeu pe pământ nu ar conlucra cu El în cer.  Nu ar fi sigur să fie luați 
la cer.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 280)  

 

 Dar este cu totul posibil să lucrăm în mod corespunzător pentru slava lui Dumnezeu.  
Apostolul Pavel spunea despre sine: „Pot totul în Hristos, care mă întărește” (Filip 4,13).  
Credincioșia în lucrul încredințat nouă nu este o imposibilitate și nici o sarcină care să ne 
îngrozească sau să ne îngrijoreze.  Inspirația ne asigură că, „atunci când voința omului 
conlucrează cu voința lui Dumnezeu, ea devine atotputernică.  Tot ce trebuie făcut la 
porunca Lui poate fi îndeplinit în puterea Lui.  Toate cerințele Sale sunt împuterniciri.”  
(Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 333)  

 

 Mai presus de orice, „ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în 
lucrul încredinţat lui” (sau „ei”, 1 Corinteni 4,2).  Atunci i se poate spune: „Bine, rob bun 
şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în 
bucuria stăpânului tău” (Mat 25,21).  Când se spune așa?  Acum şi, mai ales, la venirea 
Domnului Isus Hristos.  Mă rog ca noi toți să avem parte de această chemare!  Amin!  

 
*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 23: „Măriţi din suflet, măriţi pe Domnul!” 

Cântarea de închidere, 445: „Doamne, marea Ta lucrare!”  
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„ÎMPĂRATE, . . . SUNT AL TĂU CU TOT CE AM”  

 Poporul Israel era din nou în pericol din partea străinilor, iar împăratul Ahab nu putea 
face față acelui pericol.  Apostazia generală și ravagiile făcute de Izabela îl puneau pe 
poporul ales în vizibilă inferioritate față de hoardele păgâne.  „Ben-Hadad, împăratul 
Siriei, și-a strâns toată oștirea; avea cu el treizeci și doi de împărați, cai și care.  S-a suit, a 
împresurat Samaria și a început lupta împotriva ei” (1 Împ 20,1).  Ce speranță putea 
avea Israel?  Baal?  Astartea?   
 

 Ben-Hadad se juca de-a șoarecele și pisica.  Ahab era fugărit la colț și nu avea ieșire.  
Atunci, păgânul neisraelit i-a dat păgânului israelit un ultimatum criminal: „A trimis în 
cetate soli la Ahab, împăratul lui Israel, să-i spună: ‚Așa vorbește Ben-Hadad: ‚Argintul și 
aurul tău sunt ale mele, nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sunt tot ai mei.’  
Împăratul lui Israel a răspuns: ‚Împărate, domnul meu, fie cum zici!  Sunt al tău cu tot ce 
am’” (versetele 2-4).  Era prima fază a strategiei suveranului sirian.  I-a cerut lui Ahab 
tot, iar Ahab a cedat tot.  Verbal.  Dar invadatorul nu era mulțumit; a venit faza a doua: 
„Solii s-au întors și au zis: ‚Așa vorbește Ben-Hadad: ‚Am trimis să-ți spună: ‚Să-mi dai 
argintul și aurul tău, nevestele și copiii tăi.  De aceea, îi voi trimite mâine, la ceasul 
acesta, pe slujitorii mei la tine.  Ei îți vor scormoni casa ta și casele slujitorilor tăi, vor 
pune mâna pe tot ce ai mai scump și vor lua’” (versetele 5 și 6).   
 

 Cum a reacționat împăratul lui Israel?  S-a destăinuit, în disperare, factorilor responsabili 
ai poporului: „Împăratul lui Israel i-a chemat pe toți bătrânii țării și a zis: ‚Vedeți bine și 
înțelegeți că omul acesta ne vrea răul; căci a trimis să-mi ceară nevestele și copiii, 
argintul și aurul și n-am zis că nu i le dau!’”  (Versetul 7).  Aceștia au avut curajul 
răspunderii; iată cum l-au sfătuit ei pe Ahab: „Toți bătrânii și tot poporul i-au zis lui 
Ahab: ‚Nu-l asculta și nu te învoi’” (versetul 8).  Având spatele asigurat, împăratul a luat 
acum atitudine demnă: „Și el le-a zis solilor lui Ben-Hadad: ‚Spuneți domnului meu, 
împăratul: ‚Voi face tot ce ai trimis să ceri robului tău întâia dată; dar lucrul acesta nu-l 
pot face.’  Solii au plecat și i-au dus răspunsul” (versetul 9). 
 

 Reacția împăratului Siriei, de altfel plănuită, pentru că soliile lui erau, pur și simplu, 
provocări la război, a fost una de furie: „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, 
de va ajunge praful Samariei să umple mâna întregului popor care mă urmează!”  
(Versetul 10).  Ahab a răspuns din nou ferm și cu demnitate: „Cine încinge armele să nu 
se laude ca cel ce le pune jos” (versetul 11).  A urmat un război, pierdut de sirieni, și un 
al doilea, de asemenea pierdut de ei.  Israel a fost izbăvit de Domnul și ajutat în luptă în 
mod miraculos, așa cum citim în restul capitolului.  Pentru o vreme, sirienii au fost 
umiliți și au pierdut teritorii în favoarea lui Israel. 
 

 Să recapitulăm punctele principale ale acestei cronici din istoria poporului ales, pentru a 
identifica ideea fundamentală care ne interesează și de care ne vom folosi în această 
predică:                                                                                                                                                                   
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(01) Ben-Hadad, împăratul Siriei, a pregătit un război împotriva lui Israel;                                                              
(02) ca să-și justifice agresiunea, el a trimis două solii la Ahab, împăratul lui Israel;                        
(03) în prima solie, cotropitorul îi cerea să accepte pretenția că el, tot ce are și familia sa 
aparțin împăratului Siriei;                                                                                                                                       
(04) în mod vizibil depășit ca forță militară, Ahab a acceptat această supunere totală; 
(05) în a doua solie, îi cerea să pună în aplicare prima cedare și să-i predea lui Ben-
Hadad totul;                                                                                                                                                                 
(06) sfătuindu-se cu bătrânii, Ahab a primit sfatul lor și a refuzat să-i predea ceva din 
cele cerute;                                                                                                                                                        
(07) Ben-Hadad atât a așteptat și a pornit războiul, pe care l-a pierdut, în ambele faze. 
 

 Dacă privim lucrurile cu și mai multă atenție, constatăm că au fost două cerințe ale lui 
Ben-Hadad:                                                                                                                                                            
 

 (01) tot ce ai e al meu; răspunsul lui Ahab a fost: da, sunt al tău cu tot ce am;                
(02) acum dă-mi totul; răspunsul lui Ahab a fost: acest lucru nu-l pot face.  
 

 Părăsim acest teritoriu și ne mutăm în sfera spirituală.  O facem numai prin contrast: în 
timp ce Ben-Hadad era un împărat străin, păgân, nedrept, crud și cotropitor, Împăratul 
nostru ceresc este Creatorul nostru, El este bun, milostiv, îndelung răbdător, nespus de 
darnic, plin de iubire și compasiune.  Contrastul este copleșitor.  Să ne imaginăm însă, și 
făcând așa rămânem în atmosfera Cuvântului lui Dumnezeu și în termenii lui, că 
Dumnezeu ne zice: „Tu și tot ce ai Îmi aparțineți Mie.”   
 

 Care poate fi răspunsul nostru?                                                                                                                                      

- Unul negativ: „Nu, nu sunt de acord, nu recunosc această dependență!”                                                              

- Unul pozitiv, așa cum a sunat primul răspuns al lui Ahab: „Împărate, Domnul meu, fie 
cum zici!  Sunt al Tău cu tot ce am!”   

 Apoi, Dumnezeu merge mai departe și zice:                                                                                                                

- „Dă-M acum Mie absolut totul!”                                                                                                               

 Răspunsul poate fi negativ, cum a fost al lui Ahab, dar care atunci era îndreptățit:                                               

- „Sunt de acord cu punctul întâi, dar nu cu acesta!”                                                                                     

Sau poate fi pozitiv:                                                                                                                                                          
 
- „Da, Doamne, poți să dispui de mine și de tot ce am!” 
 

 Cum reacționăm noi în fapt, în realitate?  Care sunt răspunsurile noastre?  Împăratul 
David a făcut mari donații pentru construirea templului din Ierusalim, așa cum el a 
informat poporul și cum putem citi în 1 Cronici 29,1-5.  Interesant este faptul că David 
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dorise să construiască templul și era pregătit să o facă: „Ascultați-mă, fraților și poporul 
meu!  Aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului 
și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam s-o zidesc.  Dar 
Dumnezeu mi-a zis: ‚Să nu zidești o casă numelui Meu, căci ești un om de război și ai 
vărsat sânge. . . .  Fiul tău Solomon Îmi va zidi casa și curțile, căci l-am ales ca fiu al Meu 
și-i voi fi Tată’” (1 Cron 28,2.3.6).   
 

 David nu s-a ambiționat, astfel încât să zică: „Dacă nu o zidesc eu, nici nu vreau să 
particip cu ceva pentru construirea ei!”  Omul după inima lui Dumnezeu s-a comportat 
cu totul altfel și anume într-un mod admirabil.  Raționamentul său sfințit a fost: „Nu îmi 
este permis să zidesc eu însumi casa Domnului, dar voi face tot ce stă în puterea mea ca 
să ajut.  Voi pregăti materialele și-l voi încuraja pe fiul meu Solomon în legătură cu 
lucrarea aceasta.”   
 

 Iată ce oferte a făcut împăratul David pentru templu: „Mi-am întrebuințat toate puterile 
să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, 
argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de 
aramă, fier pentru ceea ce trebuie să fie de fier . . . .” (1 Cron 29,2).  Observați?  Aur, 
argint, aramă, fier.  Acestea au fost metalele chipului visat de Nebucadnețar, colosul 
imperiilor lumii, care se opun Atotputernicului și pe care piatra din munte, împărăția lui 
Dumnezeu, le va spulbera.  Patru metale fundamentale în slujba răului, căci toate l-au 
asuprit pe poporul lui Dumnezeu.  Patru metale de mare folos, pe care David le-a oferit 
în slujba binelui, pentru casa Dumnezeului Celui Preaînalt.  Tot ce avem la dispoziție 
poate fi întrebuințat pentru slavă și ruină personală sau pentru slava Creatorului a toate 
lucrurile.   
 

 David a continuat: „Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau 
casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care-l am, afară de tot ce am pregătit pentru 
casa sfântului locaș: trei mii de talanți de aur, de aur de Ofir, și șapte mii de talanți de 
argint curățit, pentru îmbrăcarea pereților clădirilor, aurul pentru ceea ce trebuie să fie 
de aur și argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint și pentru toate lucrările pe care 
le vor face lucrătorii” (1 Cron 29,3-5).  David nu a făcut expunerea aceea ca să se laude, 
ci pentru a stimula dărnicia poporului.  Iată apelul lui: „Cine vrea să-și mai aducă de 
bună voie astăzi darurile înaintea Domnului?”  (Versetul 5).  În versetele 6-8, sunt 
arătate darurile date de căpetenii, apoi se spune: „Poporul s-a bucurat de darurile lor de 
bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului, și împăratul David de asemenea s-a 
bucurat mult” (versetul 9).  Ce a zis apostolul Pavel despre astfel de dătători?  „Fiecare 
să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci ‚pe cine dă 
cu bucurie îl iubește Dumnezeu’” (2 Cor 9,7). 
 

 A urmat o lungă rugăciune pe care David a rostit-o în fața poporului: „Binecuvântat să fii 
Tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul părintelui nostru Israel!  A Ta este, Doamne, 
mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al 
Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice!  De 
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la Tine vin bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea și 
mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile.  Acum, Dumnezeul nostru, 
Te lăudăm și preamărim numele Tău cel slăvit.  Căci ce sunt eu și ce este poporul meu, 
ca să putem să-Ți aducem daruri de bună voie?  Totul vine de la Tine și din mâna Ta 
primim ce-Ți aducem.  Înaintea Ta noi suntem niște străini și locuitori, ca toți părinții 
noștri.  Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde.  Doamne, 
Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogății, pe care le-am pregătit ca să-Ți 
zidim o casă, Ție, numelui Tău celui sfânt, și ale Tale sunt toate.  Știu, Dumnezeule, că Tu 
cercetezi inima și că iubești curăția de inimă; de aceea Ți-am adus toate aceste daruri de 
bunăvoie în curăția inimii mele și l-am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău, care se 
află aici, aducându-Ți de bună voie darurile lui” (1 Cron 29,10-17). 
 

 E bine să scoatem în evidență unele idei mărețe cu privire la posedare și dăruire, 
prezente în această inspiratoare rugăciune:                                                                                                                                                                              

- tot ce este în cer și pe pământ este al Tău;                                                                                                                                                                            
- Tu Te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice;                                                                                                  
- de la Tine vin bogăția și slava;                                                                                                                                                                     
- totul vine de la Tine;                                                                                                                                                                                  
- din mâna Ta primim ce-Ți aducem;                                                                                                                                      
- din mâna Ta vin toate aceste bogății;                                                                                                                 
- ale Tale sunt toate;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-Ți aducem daruri de bună voie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Gândurile de bază din acest pasaj sunt următoarele:                                                                                                                                            
 
(01) Dumnezeu este Stăpânul absolut al tuturor lucrurilor.                                                                        
(02) Totul vine de la El, bogăție și slavă și orice.                                                                                                               
(03) Tot ce dăruiesc oamenii pentru lucrarea lui Dumnezeu vine, de fapt, de la El, ei 
primesc din mâna Lui tot ce Îi aduc. 
 

 Există și alte texte mărețe care-L declară pe Dumnezeu proprietar al tuturor lucrurilor 
din univers.  Citez câteva din ele:                                                                                                                                                                         
 
- „Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile şi cerurile cerurilor, pământul şi tot 
ce cuprinde el” (Deut 10,14).      
 
- „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc” (Ps 24,1).  
 
- „Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.  Eu 
cunosc toate păsările de pe munţi şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu.  Dacă Mi-ar fi 
foame, nu ţi-aş spune ţie, căci a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea” (Ps 50,10-12).  
 
- „,Al Meu este argintul şi al Meu este aurul’, zice Domnul oştirilor” (Hag 2,8).  
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 Și de ce este Dumnezeu Stăpânul sau Proprietarul tuturor lucrurilor?  Pentru că El le-a 
creat pe toate.  Așa exclamă în ceruri cei douăzeci și patru de bătrâni: „Vrednic ești, 
Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate 
lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute” (Apoc 4,11).  Apostolul Pavel arată 
cu toată claritatea și hotărârea că noi, oamenii, nu avem nimic al nostru, de la noi: „Căci 
cine te face deosebit?  Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit?  Și, dacă l-ai primit, de ce te 
lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?”  (1 Cor 4,7)   
 

 În mustrarea adresată hulitorului împărat Belșațar, Daniel a declarat: „. . . i-ai lăudat pe 
dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici 
n-aud și nici nu pricep nimic și nu L-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea 
ta și toate căile tale” (Dan 5,23).  Așa a zis și Pavel în fața înțelepților din Atena: „Căci în 
El avem viața, mișcarea și ființa” (Fapte 17,28).    
 

 Viața noastră, mișcarea, ființa, suflarea, toate sunt în mâna lui Dumnezeu.  Psalmistul 
exclamă cu neoprit entuziasm: „Câte de multe sunt lucrările Tale, Doamne!  Tu pe toate 
le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile Tale. . . .  Toate aceste 
viețuitoare Te așteaptă, ca să le dai hrana la vreme.  Le-o dai Tu, ele o primesc; Îți 
deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătățile Tale.  Îți ascunzi Tu fața, ele tremură; le iei 
Tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor.  Îți trimiți Tu suflarea, ele sunt zidite și 
înnoiești astfel fața pământului” (Ps 104,24.27-30).   
 

 Nu numai lucrurile neînsuflețite și făpturile necuvântătoare sunt opera Atotputernicului 
și sunt menținute de El, ci noi înșine, oamenii, suntem creaturile mâinilor Sale, așa cum 
se raportează pe a doua pagină a Bibliei: „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 
1,27).  Cu drept cuvânt întreba apostolul Pavel: „Nu știți că trupul vostru este templul 
Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu?  Și că voi nu 
sunteți ai voștri?  Căci ați fost cumpărați cu un preț.  Proslăviți dar pe Dumnezeu în 
trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (1 Cor 6,19.20).   
 

 Nu suntem ai noștri, ci suntem ai lui Dumnezeu.  În acest sens, putem prelua cuvintele 
lui Ahab: „Împărate, Domnul meu, fie cum zici!  Sunt al Tău cu tot ce am” (1 Împ 20,4).  
Eu și tot ce am Îi aparținem lui Dumnezeu.  Adică tot ce am împrejurul meu: casă, 
mașină, haine, hrană, obiecte, orice.  Ele nu sunt ale mele, ci ale lui Dumnezeu.  E 
interesant că, atunci când a avut nevoie de un animal de transport ca să intre în 
Ierusalim, Mântuitorul a trimis doi ucenici ca să aducă un asin (vezi Luca 19,29.30).  
Știind că vor fi obiecții, El i-a învățat pe ucenici să spună: „Pentru că Domnul are 
trebuință de el” (versetul 31).  „Și îndată îi va trimite (măgărița și măgărușul, Matei 
21,3))”, a zis Domnul.  Stăpânii asinilor nu s-au împotrivit când au auzit că „Domnul are 
trebuință de ei”.  Isus nu le-a cerut voie, nu i-a implorat, ci i-a trimis pe ucenici să aducă 
animalele respective.  Erau ale Lui, pentru că totul este al Lui, al Creatorului: „Toate 
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lucrurile au fost făcute prin El (Cuvântul, mai târziu făcut trup) și nimic din ce a fost făcut 
n-a fost făcut fără El” (Ioan 1,3).   
 

 Este spre binele nostru să recunoaștem dreptul de proprietate al lui Dumnezeu asupra 
tuturor lucrurilor care se află în mâinile noastre.  Invitația înțeleptului este: „Cinstește-L 
pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele 
îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must” (Prov 3,9.10). 
 

 Dumnezeu poate avea pretenții asupra tuturor lucrurilor noastre, poate lua de la noi 
orice, fără să ne mai întrebe pe noi dacă acceptăm.  De fapt, nu o face.  El apelează: 
„Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele” (Prov 23,26).  
Dumnezeu ne cere inima, pentru că El a creat-o și este spre binele nostru să I-o dăm.  
Dar inima este un simbol al întregii ființe.  Nu numai ce este în jurul nostru este 
proprietatea lui Dumnezeu, ci noi înșine.  Tot ce avem și suntem noi Îi aparține lui 
Dumnezeu, pentru că am fost creați de El (Gen 1,27) și am fost răscumpărați cu un preț 
(1 Cor 6,20), adică prin viața Fiului Său, jertfită la Golgota.   
 

 Întreaga noastră ființă trebuie consacrată Domnului, pentru că este a Sa.  Aceasta 
înseamnă: mâinile noastre, picioarele noastre, gura noastră, mintea noastră și totul.  Ce 
drept ar avea Satana asupra lor?  Îi putem reproșa, ori de câte ori ne ademenește la rău: 
„Nu pot privi lucrurile acestea, pentru că eu nu am ochi: i-am predat Domnului.  Nu pot 
asculta așa ceva, pentru că nu am urechi: le-am consacrat Domnului.  Gânduri păcătoase 
nu au ce căuta în mintea mea, pentru că nu este a mea, este a lui Dumnezeu.  Nu voi 
face nimic care să-L întristeze pe Dumnezeu, pentru că mâinile mele sunt ale Sale.  Nu 
vreau să mă duc la sfatul celor răi, nu vreau să merg nicăieri unde îngerii Domnului nu 
mă pot însoți, pentru că eu nu am picioare, le-am predat Domnului, sunt ale Lui.”  Deja 
prin Moise ni s-a cerut: „Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul, Dumnezeul 
tău” (Deut 18,13).  Programul Său pentru viața noastră a fost arătat de apostolul Pavel: 
„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).   
 

 Porunca cea mare numărul unu sună așa: „Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău” (Mat 22,37).  Răspunsul nostru 
trebuie să fie: „Împărate, Domnul meu, fie cum zici: sunt al Tău cu tot ce am” (1 Împ 
20,4).  Nu toți oamenii, chiar cu pretenții de credincioșie, Îl iubesc pe Dumnezeu atât de 
total cum cere porunca.  Iată ce se spune despre Amația, împăratul lui Iuda: „El a făcut 
ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată Lui” (2 Cron 
25,2).  O inimă nu în totul dată Domnului?  Dar se poate împărți inima?  Numai în 
aparență: „Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima 
împărțită!”  (Iac 4,8).  E o încercare zadarnică de a-I sluji Domnului și lumii, pentru că 
același scriitor zice: „Suflete preacurvare!  Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu 
Dumnezeu?  Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu” (Iac 
4,4).  Hristos a spus-o cu toată claritatea: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.  Căci sau 
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îl va urî pe unul și-l va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și-l va nesocoti pe celălalt.  Nu 
puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona” (Mat 6,24). 
 

 Iată o întreagă adunătură de oameni care încercau o închinare dublă, de împărțire a 
inimii între Dumnezeul adevărat și idolii lor; este vorba de coloniștii pe care i-a adus 
împăratul Asiriei în cetățile Samariei în locul copiilor lui Israel, pe care i-a dus în robie: 
„Astfel, se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după 
obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați.  Până în ziua de astăzi își urmează ei 
obiceiurile de la început: nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rânduielile 
lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i-a pus numele 
Israel” (2 Împ 17,33.34).  Ciudată duplicitate: se închinau și Domnului și idolilor; nu se 
închinau nici Domnului, nici idolilor!  Așa spune textul.  Închinarea dublă este închinare 
nulă, inima care încearcă a-I sluji Domnului și în același timp lumii este complet 
înstrăinată de Dumnezeu.   
 

 În Proverbe 23,26, Dumnezeu nu zice: „Fiule, dă-Mi o parte din inima ta!”, ci „fiule,     
dă-Mi inima ta!”  Toată.  Ori tot, ori nimic.  Încercarea de a împărți inima între 
Dumnezeu și Satana se termină cu ocuparea ei totală de Satana, pentru că Dumnezeu 
nu acceptă această împărțire, însă Satana este încântat de ea. 
 

 „Sunt al tău cu tot ce am!”, a răspuns împăratul lui Israel.  Al Tău cu tot ce am, Doamne!  
Primii creștini făceau sacrificii mari: „. . . toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, 
aduceau prețul lucrurilor vândute și-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea 
fiecăruia după cum avea nevoie” (Fapte 4,34.35).  Așa a făcut și Barnaba, care „a vândut 
un ogor, pe care-l avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor” (versetul 37).  S-a 
ivit și o excepție: „Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară, cu nevastă-sa Safira, 
și a oprit o parte din preț, cu știrea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la 
picioarele apostolilor” (Fapte 5,1.2).  Cunoaștem bine istoria.  La un interval de trei ore și 
ceva, cei care au încercat să-L mintă pe Duhul Sfânt se aflau în morminte! 
 

 Ce se întâmplase?  Cum toți făceau donații generoase, Anania și Safira s-au simțit datori 
să facă și ei un astfel de gest, numai că, de la vânzarea moșioarei și până la  depunerea 
banilor la casa vistieriei, ceva s-a pierdut pe parcurs: au oprit o parte din preț, dar 
pretindeau că donează întregul preț, așa cum se pare că promiseseră.  Petru a fost ferm, 
dar și explicit în reproșul său: „Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta?  Și, după ce ai 
vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei?  Cum s-a putut naște un astfel de gând în 
inima ta?  N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu” (versetul 4).  Nimeni nu le-a cerut 
acel sacrificiu, l-au promis probabil ca să facă impresie, dar nu s-au ținut de cuvânt sau 
nu s-au ținut în totul de cuvânt. 
 

 „Sunt al Tău, Doamne, cu o parte din ce am” nu este formula ideală.  Probabil că Anania 
și Safira cunoșteau psalmul 15, care zice despre omul care va locui în cortul Domnului, 
pe muntele Lui cel sfânt: „El nu-și ia vorba înapoi, dacă face un jurământ în paguba lui” 
(versetul 4).  În urma comportării lor, ei nu puteau locui în cortul Domnului, pe muntele 
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Lui cel sfânt!  Dumnezeu poruncise copiilor lui Israel: „Când un om va face o juruință 
Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduială, să nu-și calce 
cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieșit din gură” (Num 30,2).  Și în altă parte: „Dacă 
faci o juruință Domnului, Dumnezeului tău, să nu pregeți s-o împlinești, căci Domnul, 
Dumnezeul tău, îți va cere socoteala și te vei face vinovat de un păcat.  Dacă te ferești să 
faci o juruință, nu faci un păcat.  Dar să păzești și să împlinești ce-ți va ieși de pe buze și 
anume juruințele pe care le vei face de bună voie Domnului, Dumnezeului tău, și pe care 
le vei rosti cu gura ta” (Deut 23,21-23).   
 

 Așa s-a exprimat și Solomon: „Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o 
împlinești, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea, împlinește juruința pe care ai 
făcut-o.  Mai bine să nu faci nicio juruință, decât să faci o juruință și să n-o împlinești” 
(Ecl 5,4.5).  Prin urmare, nicio juruință?  Nu așa gândea Asaf, ci el a zis: „Faceți juruințe 
Domnului, Dumnezeului vostru, și împliniți-le!  Toți cei ce-L înconjoară să aducă daruri 
Dumnezeului celui înfricoșat” (Ps 76,11).  Hotărârea lui David era aceasta: „De aceea, voi 
merge în casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini juruințele făcute Ție, juruințe care      
mi-au ieșit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtoare” (Ps 
66,13.14).  
 

 Un exemplu de consacrare deplină întâlnim lângă vistieria templului din Ierusalim: „Isus 
Și-a ridicat ochii și i-a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în vistierie.  A   
văzut-o și pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bănuți.  Și a zis: ‚Adevărat vă spun că 
această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți; căci toți aceștia au aruncat 
la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască’” (Luca 
21,1-4).  Iată cum Domnul Isus Hristos a formulat legea relativității, cu mult timp înainte 
de Albert Einstein: deși cantitativ văduva săracă a dat mult mai puțin decât cei bogați, 
darul ei era mai mare, comparat cu averea ei minusculă.  Nu mărimea darului este 
măsura socotelilor divine, ci consacrarea și generozitatea inimii care îl face.  
 

 Inspirația interpretează astfel darul oferit de văduva săracă: „Fapta văduvei care a 
aruncat doi bănuți – tot ce avea ea – în vistierie este înregistrată pentru încurajarea 
acelora care, luptându-se cu sărăcia, doresc totuși, prin darurile lor, să ajute cauza lui 
Dumnezeu.  Hristos a atras atenția ucenicilor la această femeie, care a dat ‚tot ce-i mai 
rămăsese ca să trăiască’ (Marcu 12,44).  El a apreciat darul ei ca fiind mai de valoare 
decât darurile bogate ale acelora ale căror milostenii nu cereau abnegație.  Din 
abundența lor, ei dăduseră o porțiune mică.  Pentru a face donația ei, văduva se lipsise 
chiar de necesitățile vieții, având încredere că Dumnezeu Se va îngriji de nevoile ei 
pentru mâine.  Despre ea, Mântuitorul a declarat: ‚Adevărat vă spun că această văduvă 
săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în vistierie’ (versetul 43).  Astfel, El a 
susținut că valoarea darului este apreciată nu prin cantitate, ci prin proporția care este 
dată și motivul care-l determină pe dătător.”  (The Acts of the Apostles/Faptele 
apostolilor, pagina 342)  
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 „Isus era în curtea unde se aflau lăzile vistieriei și i-a privit pe cei ce veneau să-și depună 
darurile.  Mulți din cei bogați au adus sume mari, pe care le-au prezentat cu multă 
pompă.  Isus S-a uitat la ei trist, dar nu a făcut niciun comentariu cu privire la darurile lor 
abundente.  Curând, fața Lui s-a luminat când a văzut o văduvă săracă apropiindu-se 
șovăitoare, ca și când s-ar fi temut că va fi observată.  În timp ce bogații și îngâmfații 
treceau țanțoși ca să-și depună darurile, ea s-a dat înapoi ca și când i-ar fi venit greu să 
îndrăznească a înainta.  Și, totuși, ea tânjea să facă ceva, cât ar fi de puțin, pentru cauza 
pe care o iubea.  A privit la darul din mâna ei.  Era foarte mic în comparație cu darurile 
celor din jurul ei, însă era tot ce avea.  Pândind ocazia, ea a aruncat în grabă acolo cei 
doi bănuți ai ei și s-a întors să dispară.  Însă, făcând acest lucru, ea a prins privirea lui 
Isus, care era fixată cu seriozitate asupra ei.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
paginile 614-615) 
 

 „Mântuitorul i-a chemat la Sine pe ucenicii Săi și le-a cerut să remarce sărăcia văduvei.  
După aceea, cuvintele Lui de laudă au ajuns în urechile ei: ‚Adevărat vă spun că această 
văduvă săracă a dat mai mult decât toți.’  Lacrimi de bucurie au umplut ochii ei când și-a 
dat seama că fapta ei fusese înțeleasă și apreciată.  Mulți ar fi sfătuit-o să-și păstreze 
paraua pentru uzul propriu; dată în mâinile preoților bine hrăniți, s-ar pierde printre 
multele daruri costisitoare aduse în vistierie.  Însă Isus a înțeles motivul ei.  Ea credea că 
serviciul templului este rânduit de Dumnezeu și era dornică să facă tot ce putea pentru 
a-l susține.  A făcut ce a putut și fapta ei urma să fie un monument în memoria ei cât va 
dura timpul, iar bucuria ei în veci.  Inima ei a însoțit darul; valuarea lui a fost apreciată 
nu prin valoarea monedei, ci prin iubirea față de Dumnezeu și interesul față de lucrarea 
Sa care inspiraseră fapta.”  (Ibid., pagina 615) 
 

 „Isus a zis despre văduva săracă: ea ‚a aruncat mai mult decât toți’.  Bogații dăruiseră din 
belșugul lor, mulți din ei ca să fie văzuți și onorați de oameni.  Donațiile lor mari nu-i 
lipsiseră de confort sau chiar de lux; ele nu ceruseră niciun sacrificiu și nu puteau fi 
comparate în valoare cu paraua văduvei.  Motivul determină caracterul faptelor noastre, 
marcându-le cu infamie sau cu înaltă valoare morală.  Nu lucrurile mari, pe care le vede 
orice ochi și le laudă orice limbă, sunt socotite de Dumnezeu ca foarte prețioase.  Micile 
datorii făcute cu voioșie, micile daruri, făcute fără paradă și care pentru ochii omenești 
pot părea fără valoare, adesea sunt cele mai distinse în ochii Lui.  O inimă a credinței și 
iubirii este mai scumpă pentru Dumnezeu decât darul cel mai costisitor.  Văduva săracă 
a dat tot ce avea ca să facă puținul pe care l-a făcut.  S-a lipsit de hrană, ca să dea cei doi 
bănuți pentru cauza pe care o iubea.  Și a făcut-o prin credință, crezând că Tatăl ei 
ceresc nu va trece cu vederea marea ei nevoie.  Lauda Mântuitorului a fost atrasă de 
acest spirit al ei neegoist și de credința ei copilărească.”  (Ibid.) 
 

 Ar fi pus Anania și Safira tot darul lor în vistierie, așa cum au făgăduit, sau doar o parte 
din el și aceea minoră?  Fapta lor a arătat ce spirit aveau.  Dar Iuda Iscarioteanul?  Poate 
ar fi pândit momentul când nu-l vedea nimeni ca să ia ceva din vistierie.  Nu s-ar putea 
spune că toți cei avuți sunt egoiști și neinteresați de cauza lui Dumnezeu.  Nu.  Există 
destui oameni cu posibilități materiale abundente care dau daruri bogate pentru 
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lucrarea Domnului și nu o fac neapărat ca să fie văzuți.  Totuși, se știe prea bine că 
paraua văduvei a făcut mai mult pentru susținerea cauzei Domnului, pentru construirea 
caselor de rugăciune și pentru hrănirea altor inși lipsiți de necesitățile stricte ale vieții.   
 

 Nu putem să o uităm nici pe văduva din Sarepta Sidonului.  Când Ilie i-a cerut puțină apă 
într-un vas ca să bea, ea a pornit spre casă.  El a oprit-o cu o nouă cerere: „Adu-mi, te 
rog, și o bucată de pâine în mâna ta” (vezi 1 Împărați 17,9-16; citatul este din versetul 
11).  Văduva a răspuns: „Viu este Domnul, Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am 
decât un pumn de făină într-o oală și puțin untdelemn într-un ulcior.  Și iată, strâng două 
bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul 
meu; vom mânca și apoi vom muri” (versetul 12).  Ilie i-a dat asigurarea: „Nu te teme, 
întoarce-te și fă cum ai zis.  Numai, pregătește-mi întâi mie cu untdelemnul și făina 
aceea o mică turtă și adu-mi-o; pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău.  Căci așa 
vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‚Făina din oală nu va scădea și untdelemnul din 
ulcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului’” 
(versetele 13 și 14).   
 

 Fără să aibă nicio dovadă că necunoscutul spune adevărul și că va fi așa, femeia s-a 
supus: „Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie.  Și multă vreme a avut ce să mănânce, 
ea și familia ei și Ilie.  Făina din oală n-a scăzut și untdelemnul din ulcior nu s-a 
împuținat, după cuvântul pe care-l rostise Domnul prin Ilie” (versetele 15 și 16).  Sau 
poate îi făgăduise Domnul că Se va îngriji de ea?  Către Ilie, El zisese: „Scoală-te, du-te la 
Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo.  Iacă că am poruncit acolo unei femei văduve 
să te hrănească” (versetul 9).  Poate că porunca era însoțită și de o asigurare, dar nu 
știm lucrul acesta.       
 

 Un ultim exemplu de admirabilă dărnicie îl avem în persoana lui Ornan Iebusitul.  Iată ce 
ne spune Scriptura: „Când a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat și l-a zărit pe David; 
apoi a ieșit din arie și s-a închinat înaintea lui David, cu fața la pământ.  David i-a zis lui 
Ornan: ‚Dă-mi locul ariei să zidesc în el un altar Domnului; dă-mi-l pe prețul lui de argint, 
ca să se depărteze urgia deasupra poporului.’  Ornan i-a răspuns lui David: ‚Ia-l și să facă 
domnul meu împăratul ce va crede; iată, eu dau boii pentru arderea de tot, carele în loc 
de lemne și grâul pentru darul de mâncare, pe toate le dau’” (1 Cron 21,21-23).  David 
nu a fost de acord cu gratuitatea, ci a preferat să plătească prețul întreg, ca să nu aducă 
Domnului jertfe care nu-l costau nimic (vezi versetele 24 și 25).  Dar gestul lui Ornan era 
superb, cu totul altfel decât cel al egoistului Nabal (vezi 1 Samuel 25,4-12), care a 
răspuns rece: „Cine este David și cine este fiul lui Isai?  Astăzi sunt mulți slujitori care fug 
de la stăpâni.  Și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele, pe care le-am tăiat pentru 
tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde?”  (Citate sunt 
versetele 10 și 11).  Ornan nu a ezitat: dau totul – ogorul, carele, boii, grâul.  Dau totul 
pentru împărat.  Ornan nu era sărac, dar oferea totul pentru împărat, pentru cauza lui 
Dumnezeu.        
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 Iată un grup numeros de credincioși de o sărăcie cumplită, care au excelat în dărnicie 
creștină, și anume macedonenii: „Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul, pe 
care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei.  În mijlocul multelor necazuri prin care 
au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un 
belșug de dărnicie din partea lor.  Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea 
lor și chiar peste puterile lor.  Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la 
această strângere de ajutoare pentru sfinți.  Și au făcut aceasta nu numai cum 
nădăjduiserăm, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui 
Dumnezeu” (2 Cor 8,1-5). 
 

 Văduva săracă de la templu, văduva din Sarepta Sidonului, macedonenii, Ornan: sărăcie 
sau nu, iată exemple admirabile de abnegație, de sacrificiu, de devotament, de dărnicie 
creștină nelimitată.  Putem adăuga la această listă și participarea noastră, cu spiritul și 
fapta, conform devotamentului: „Împărate, fie cum zici!  Sunt al tău cu tot ce am!”?  Să 
ne modeleze Spiritul lui Dumnezeu în sensul acesta!  Amin!     

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 335: „Îți predau întreaga viață” 

Cântarea de închidere, 699: „Al Tău sunt, Doamne!” 
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COMORI PE PĂMÂNT, COMORI ÎN CER 

 Ne place la toți Predica de pe Munte; ea este extrem de frumoasă și instructivă, cea mai 
bună predică ce a fost prezentată lumii vreodată.  Și Cel care a prezentat-o a fost cel mai 
mare Predicator pe care L-a cunoscut lumea, „. . . căci El îi învăța ca unul care avea 
putere, nu cum îi învățau cărturarii lor” (Mat 7,29).  Multe catastrofe financiare și ruinări 
personale sau familiale ar fi evitate, dacă oamenii ar asculta de următorul sfat al 
Domnului Isus Hristos, din Predica de pe Munte: „Nu vă strângeți comori pe pământ, 
unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în 
cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură.  Pentru 
că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră” (Mat 6,19-21).  
 

 Textul acesta este comentat astfel: „Nu vă strângeți.  Literal, ‚să nu aveți obiceiul de a vă 
strânge’ sau ‚încetați să vă mai strângeți.’  Acumularea de bunuri pământești este 
motivată, în general, de o dorință după siguranță și reflectă teamă și incertitudine cu 
privire la viitor.  Isus le arată celor care doresc să fie cetățeni ai împărăției Sale că 
posedarea de bogăție materială este mai degrabă o sursă de neliniște decât un mijloc de 
a scăpa de ea.  Creștinul nu va fi îngrijorat cu privire la nevoile materiale ale vieții, 
datorită încrederii sale că Dumnezeu îi cunoaște nevoile și Se va îngriji de ele (versetele 
31-34).  Așa cum Pavel a arătat mai târziu, aceasta nu înseamnă că creștinul va fi 
nepăsător în ce privește aprovizionarea pentru propriile sale nevoi și pentru cele ale 
familiei sale (1 Tes 4,11; 2 Tes 3,10; 1 Tim 5,8).  Matei 6,19-21 pare să fi avut formă 
poetică și e posibil să fi fost un proverb (vezi Proverbe 10,22).”  (Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 5, pagina 349)    
 

 Inspirația profetică se referă astfel la textul acesta: „Comoara strânsă pe pământ nu va 
dura; hoții sapă și fură, molia și rugina ruinează, focul și furtuna vă șterg posesiunile.  Și 
‚acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.’. . .  Unde este comoara, 
acolo va fi inima.  În orice efort de a fi de folos pentru alții, ne suntem de folos nouă 
înșine.  Acela care dă bani și timp pentru răspândirea evangheliei aplică interesul și 
rugăciunile sale pentru lucrarea și pentru sufletele la care urmează să se ajungă astfel; 
afecțiunile sale se îndreaptă spre alții și el este stimulat să fie mai devotat față de 
Dumnezeu, pentru a fi făcut în stare să efectueze cel mai mare bine pentru ei.”  
(Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, paginile 88,90) 
 

 Mântuitorul cunoștea foarte bine scrierile sacre.  Fiți siguri că stăpânea foarte bine și 
cartea Proverbe, unde, în capitolul 23,4.5, scriitorul zice: „Nu te chinui ca să te 
îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta.  Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai 
este, căci bogăția își face aripi și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri.”  Dacă așa stau 
lucrurile, nu e mai bine să trimitem noi spre cer, înainte ca acest zbor să se producă, o 
comoară cu adevărat trainică și durabilă în veșnicie?  În România timpurilor de 
totalitarism, unii indivizi care se gândeau să părăsească țara trimiteau cumva înaintea 
lor, pe căi clandestine, bani transformați în valută, pentru ca la sosirea în străinătate să 
nu fie total lipsiți de mijloace de trai.  Hristos ne învață că e bine să ne depunem banii la 
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banca cerului; aceasta este singura care nu poate niciodată să dea faliment.  Îi trimitem 
acum și îi vom găsi la sosire în împărăția cerurilor.     
 

 Același gând este sugerat și de Spiritul Profetic: „Atunci faceți ca proprietatea voastră să 
meargă mai înainte în cer.  Strângeți-vă o comoară lângă tronul lui Dumnezeu.  
Asigurați-vă actul de proprietate pentru bogățiile nepătrunse ale lui Hristos.  ‚Faceți-vă 
prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru ca, atunci când veți muri, să vă 
primească în corturile veșnice.’”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, 
pagina 375)   
 

 Hristos a zis: „Nu vă strângeți comori pe pământ”, și arată motivele.  „Ci strângeți-vă 
comori în cer”, și arată motivele.  Satana zice: „Nu vă strângeți comori în cer”, fiți 
prudenți, nu vă lăsați ademeniți, „ci strângeți-vă comori pe pământ”; ce motive arată el?  
Cuprinse în proverbele: „Ce e-n mână nu-i minciună” și „nu dați vrabia din mână pe 
cioara de pe gard.”  Omenește se pare că ai mai multă siguranță dacă te rezumi la ce 
este în fața ochilor, decât să aștepți o altă lume, pentru aceea să te pregătești și cine știe 
dacă vine vreodată.  Firea pământească raționează așa.   
 

 Și, totuși, experiența arată că Biblia are dreptate, că Hristos are dreptate.  De ce ne-am 
pleca urechea la „tatăl minciunii” (vezi Ioan 8,44), când știm bine că prima lui minciună 
rostită față de Eva a dus lumea noastră la imensă suferință, degradare și moarte?  Era 
undeva în România un frate care avea patru fiice; pe toate le-a măritat promițându-i 
potențialului ginere același pământ.  Pe care se pare că nu i l-a dat nimănui, pentru că a 
venit colectivizarea.  Și lui Isus, diavolul I-a promis toate împărățiile și comorile lumii 
(vezi Matei 4,8-10), numai că de data aceasta a pierdut în mod iremediabil: Mântuitorul 
l-a trimis înapoia Lui și a respins imediat mincinoasa și nerușinata ofertă.        
 

 Cei mai bogați oameni din lume sunt considerați în prezent (în 2015): Carlos Slim, un om 
de afaceri mexican, în vârstă de 74 de ani, cu 81 de miliarde de dolari și Bill Gates, un 
antreprenor american activ în industria computerelor, în vârstă de 59 de ani, cu 80 de 
miliarde de dolari.  Credeți că ei sunt mai fericiți decât mine?  Credeți că dorm mai bine 
decât mine?  Un predicator amintea cândva cazul unui miliardar care s-a sinucis de 
teamă că într-o zi va ajunge sărac! 
 

 Enron a fost o firmă americană care comercializa gaze naturale și electricitate.  Înființată 
în iulie 1985, a ajuns să pretindă a fi una dintre cele mai înfloritoare afaceri din Statele 
Unite și a atras mulți investitori.  În toamna anului 2001, s-a constatat însă că Enron nu 
realiza profituri, ci înregistra pierderi masive și abrupte.  A ajuns, în cele din urmă, 
pentru administrare greșită și corupție, să fie urmărită penal, iar în decembrie 2001 a 
dat faliment, în anul următor prăbușindu-se complet, ceea ce a dus la ruina 
investitorilor.  Aceștia și-au pierdut economiile, când credeau că vor realiza profituri 
fabuloase.  Își depuseseră banii într-o groapă fără fund!  La ce le-a folosit faptul că unii 
vinovați au ajuns la închisoare?  Comori strânse pe pământ!  Le-au topit încurcăturile de 
comerț, abuzurile administrative și corupția.  Le-au furat hoții și au dispărut fără urmă.  
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Ba cu urme dureroase și fatale.  Bine a zis Mântuitorul: „Nu vă strângeți comori pe 
pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții” (Mat 6,19).      
 

 Ce înseamnă a fi sărac și ce înseamnă a fi bogat?  Iată un interesant paradox exprimat de 
Domnul Isus Hristos în scrisoarea Sa către biserica din Smirna: „Știu necazul tău și 
sărăcia ta (dar ești bogat) . . .” (Apoc 2,9).  Săracul este bogat.  Contrariul este constatat 
în dreptul bisericii din Laodicea – bogatul este sărac: „Pentru că zici: ‚Sunt bogat, m-am 
îmbogățit și nu duc lipsă de nimic’ și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol . . .” 
(Apoc 3,17).  Bogatul închipuit este sărac și i se recomandă să cumpere de la Domnul aur 
curățit prin foc, ca să se îmbogățească într-adevăr (versetul 18).  
 

 Credincioșii din Smirna fuseseră deposedați de averile lor și boicotați în exercitarea 
ocupațiilor, datorită faptului că primiseră evanghelia.  Hristos le arăta însă că pierderea 
bunurilor pământești nu este o catastrofă, pentru că ei sunt bogați în ochii lui 
Dumnezeu, față de care s-au îmbogățit (vezi Luca 12,21).  La fel s-a întâmplat cu mulți 
credincioși din Palestina, cărora li s-a spus: „Aduceți-vă aminte de zilele de la început, 
când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe: pe de o parte, erați 
puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și, pe de alta, v-ați făcut părtași cu 
aceia care aveau aceeași soartă ca voi.  În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați 
primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai 
bună, care dăinuiește” (Evr 10,32-34).   
 

 Pavel i-a cerut lui Timotei să-i sfătuiască pe „bogații veacului acestuia să nu se îngâmfe și 
să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice” (1 Tim 6,17).  A întrebat 
Mântuitorul: „Și ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul?  
Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?  Căci Fiul omului are să vină în slava 
Tatălui Său, cu îngerii Săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui” (Mat 16,26.27).  
Priviți la comorile strânse aici și priviți la evenimentul cel mare al revenirii în glorie a 
Domnului Hristos, apoi întrebați-vă: merită să câștigi lumea, chiar lumea întreagă, și la 
arătarea Domnului să-ți pierzi sufletul?  Dacă am privi mai des într-acolo, atunci nu am fi 
furați de mirajul Mamonei.  Și chiar având succes în lucrurile trecătoare, succesul poate 
fi iluzoriu și decepționant: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu 
Mine risipește” (Luca 11,23).   
 

 Calea succesului vremelnic dar autentic pe pământ nu este aceea a lăcomiei și a 
egoismului, ci a credincioșiei față de Dumnezeu.  Iată unde duce necredincioșia: 
„Semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți 
setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă 
spartă!  . . .  Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin; l-ați adus acasă, dar Eu l-am 
suflat”, a zis Domnul oștirilor în Hagai 1,6.9.  Dar iată rezultatele credincioșiei: „’Aduceți 
însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa Mea; puneți-Mă astfel la 
încercare’, zice Domnul oștirilor, ‚și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile 
cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.  Și voi mustra pentru 
voi pe cel ce mănâncă (lăcusta) și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi 
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neroditoare în câmpiile voastre’, zice Domnul oștirilor” (Mal 3,10.11).  Promisiunea 
aceasta divină nu începea cu Maleahi și nu s-a eliminat niciodată; Dumnezeu spusese 
deja prin Moise: „Domnul îți va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită țării 
tale ploaie la vreme și ca să binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale; vei da cu împrumut 
multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut” (Deut 28,12).      
 

 Dumnezeu nu dorește să fim săraci, ci bogați, dar posedând o bogăție de la El și care 
contează în aprecierea Lui.  De altfel, Fiul lui Dumnezeu a părăsit cerul și a venit aici 
pentru ca noi să ne îmbogățim: „Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus 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).  „După ce a strâns bogăţiile universului şi a slobozit resursele 
puterii nemărginite, El (Tatăl) 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)  
 

 Apostolul Pavel a arătat că nevoile propriu-zise ale omului nu sunt chiar atât de mari 
cum își închipuie el: „Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi 
nimic din ea.  Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de 
ajuns” (1 Tim 6,7.8).  Numai atât?  Apostolul rezumă nevoile la minimum, deși și el știa 
că este nevoie de un adăpost, de unelte de muncă, de vase pentru alimentație etc.  De 
fapt, Mântuitorul a făcut o și mai mare generalizare, când ne-a învățat să ne rugăm așa: 
„Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi” (Mat 6,11).  Numai pâine?  Nu, 
dar în acest context ea simbolizează toate nevoile vieții.  Atât Pavel cât și Maestrul său 
arătau că aceia care aspiră la un loc în împărăția cerurilor se vor feri de lăcomie și nu vor 
face idoli din lucrurile lumii acesteia: „. . . cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum 
nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece” (1 Cor 7,31).    
 

 Cum se poate strânge o comoară în cer?  A spus-o demult bogatul Solomon: „Cine are 
milă de sărac Îl împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea” (Prov 19,17).  Îl 
putem împrumuta astfel pe Domnul, iar El nu va rămâne dator și noi nu vom pierde.  Un 
îndemn general al Domnului Isus a fost: „Vindeți ce aveți și dați milostenie.  Faceți-vă 
rost de pungi, care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie 
hoțul și unde nu roade molia” (Luca 12,33).  Iar tânărului conducător bogat, care 
pretindea că respectase poruncile, i-a zis: „Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce 
ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer!  Apoi, vino și urmează-Mă” (Mat 19,21).           
 

 Când spunem că bogățiile lumii acesteia sunt nesigure, nestatornice, înșelătoare, nu 
spunem totul.  O foarte importantă întrebare care trebuie să fie pusă este: și cum au 
fost acestea adunate?  Există trei posibilități pe care le putem distinge:                                                                                   

(01) Acumularea nevinovată, realizată în temere de Dumnezeu și ca rezultat al 
credincioșiei față de El.  Iată-l pe Avraam, despre care se spune: „Avram s-a suit din Egipt 
în țara de la miază-zi, el, nevastă-sa și tot ce avea, împreună cu Lot.  Avram era foarte 



 

 

P
ag

e1
0

6
 

bogat în vite, în argint și în aur” (Gen 13,1.2).  Și-a lipit Avraam inima de bogățiile sale?  
Cred că atunci Dumnezeu nu l-ar fi mai numit prietenul Său (vezi Isaia 41,8 și Iacov 2,23).  
Dar iată adevărata sa atitudine față de lumea aceasta și față de cea viitoare: „Căci el 
aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu” (Evr 
11,10).  Iată-l și pe Iov: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în 
sânul pământului.  Domnul a dat și Domnul a luat – binecuvântat fie numele Domnului!”  
(Iov 1,21).  Este vorba de prioritate și de dispoziția de a lăsa totul fără regret când 
Creatorul tuturor lucrurilor o cere.                                                                                                                          

(02) Acumularea egoistă, absentă din practica lui Iov, dar bine descrisă de el: „Dacă      
n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, 
dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fi avut și el partea lui din ea, eu, 
care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu, care de la naștere am sprijit-o pe văduvă; 
dacă l-am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, 
fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei . . .” (Iov 
31,16-20).   

Iată-l însă, în contrast, și pe ne-Iov-ul: „Și le-a spus pilda aceasta: ‚Țarina unui om bogat 
rodise mult.  Și el se gândea în sine și zicea: ‚Ce voi face?  Fiindcă nu mai am loc unde    
să-mi strâng rodurile.’  ‚Iată’, a zis el, ‚ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele 
mai mari; acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului 
meu: ‚Suflete, ai multe bunătăți, strânse pentru mulți ani: odihnește-te, mănâncă, bea și 
veselește-te!’  Dar Dumnezeu i-a zis: ‚Nebunule!  Chiar în noaptea aceasta ți se va cere 
înapoi sufletul (viața) și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?’”  (Luca 12,16-20)  

Spiritul Profetic ne explică astfel această pildă: „Prin parabola bogatului nebun, Hristos a 
arătat nebunia acelora care fac din lumea aceasta lumea lor.  Acest om primise totul de 
la Dumnezeu.  Soarele fusese lăsat să strălucească peste pământul lui, pentru că razele 
lui cad peste cei drepți și peste cei nedrepți.  Ploile cerului coboară peste cei răi și peste 
cei buni.  Domnul făcuse ca vegetația să înflorească și câmpurile să producă în mod 
îmbelșugat.  Bogatul era în încurcătură, neștiind ce să facă cu produsele sale.  Grânarele 
lui erau pline până la refuz și nu avea loc unde să pună surplusul recoltei sale.  El nu s-a 
gândit la Dumnezeu, de la care veniseră toate îndurările primite.  El nu a înțeles că 
Dumnezeu îl făcuse un ispravnic al bunurilor Sale, ca să-i poată ajuta pe cei săraci.  El 
avea o ocazie binecuvântată să fie distribuitor de bunuri din partea lui Dumnezeu, dar   
s-a gândit numai să slujească propriului său confort.”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, pagina 256)           

Și concluzia generală: „A trăi pentru sine înseamnă a pieri.  Lăcomia, dorința de beneficii 
pentru propriul uz, taie legătura vitală a sufletului.  Spiritul lui Satana este să primească, 
să atragă spre sine.  Spiritul lui Hristos este să dea, să se jertfească pe sine pentru binele 
altora.  ‚Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață 
este în Fiul Său.’  De aceea, El zice: ‚Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, 
căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.’”  (Ibid., pagina 259)                                                                                                                                                                                               
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(03) Acumularea nelegiuită, despre care Sfânta Scriptura a avut mult de zis.  Iată numai 
câteva din aceste texte, care se referă la această atitudine și la acest mod de viață:                                                                                                                         

- „Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca 
focul are să vă mănânce carnea!  V-ați strâns comori în zilele din urmă!”  (Iac 5,3).  Și 
cum le-au strâns?  Ne spune tot Iacov: „Iată că plata lucrătorilor, care v-au secerat 
câmpiile și pe care le-ați oprit-o, prin înșelăciune, strigă!  Și strigătele secerătorilor au 
ajuns la urechile Domnului oștirilor” (versetul 4).  Păcatul acesta era însă vechi, așa cum 
ne spun textele în continuare.                                                                                                                                                                                                                      

- „‚Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire’, zice Domnul, ‚ci își îngrămădesc în palate 
comori câștigate prin silnicie și răpire’” (Amos 3,10).                                                                                                                 

  - „Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite și blestemata efă mică?”  (Mica 6,10)                                                

- „Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la 
moarte” (Prov 21,6).                                                                                                                                             

- „Averile și comorile tale le voi da pradă fără despăgubire, din pricina tuturor păcatelor 
tale, pe tot ținutul tău” (Ier 15,13).   

 Dumnezeu este izvorul tuturor binecuvântărilor, al tuturor darurilor: „Orice ni se dă bun 
și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este 
nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iac 1,17).  El a dat poporului Său această 
asigurare mângâietoare: „Domnul îți va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să 
trimită țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale” (Deut 
28,12).  Împotriva pericolului înfumurării, El a dat următorul sfat: „Vezi, să nu zici în 
inima ta: ‚Tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății.’  Ci adu-ți 
aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească 
legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi” (Deut 8,17.18).  
 

 Nu putem măsura sau număra toate darurile Cerului.  Există bunătăți de care Dumnezeu 
ne face parte și de care nici nu suntem conștienți.  Cunoaștem surpriza trăită de frații lui 
Iosif, când au descoperit în saci argintul pe care-l predaseră în schimbul grâului.  Ei au 
încercat să-i explice lucrul acesta economului din serviciul lui Iosif, dar el le-a răspuns 
binevoitor: „Fiți pe pace!  Nu vă temeți de nimic.  Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui 
vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci.  Argintul vostru a trecut prin mâinile mele” 
(Gen 43,23).  De câte comori ascunse, puse de Dumnezeu în sacii noștri, nu ne bucurăm 
și noi!       
 

 Dar comorile despre care vorbește Biblia nu sunt în exclusivitate bani sau bunuri 
materiale, chiar când sunt acumulate în mod corect și folosite în mod neprihănit.  Iată în 
continuare o serie de aplicații metaforice ale termenilor „comoară”, „comori”:                                                                                                      
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(01) Munca: „Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca” 
(Prov 12,27).                                                                                                                                                              

(02) Înțelepciunea: „. . . 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” (Prov 2,3-5).                                                           

(03) Temerea de Dumnezeu: „Zilele tale sunt statornice, înțelepciunea și priceperea 
sunt un izvor de mântuire; frica de Domnul, iată comoara Sionului” (Isa 33,6).                                 

(04) Neprihănirea: „Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea 
izbăvește de la moarte” (Prov 10,2).  Ceea ce înseamnă că ea însăși este o comoară 
adevărată, câștigată pe drept.                                    

(05) Cuvântul lui Dumnezeu: „Când urmez învățăturile Tale, mă bucur de parc-aș avea 
toate comorile” (Ps 119,14).                                                                                                                         

(06) Împărăția cerurilor: „Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă 
într-o țarină.  Omul care o găsește o ascunde și, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are 
și cumpără țarina aceea” (Mat 13,44).                                                                                                     

(07) Evanghelia mântuitoare, așa cum a zis apostolul Pavel: „Comoara aceasta o purtăm 
în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și 
nu de la noi” (2 Cor 4,7).  În versetul precedent, el vorbise despre „lumina cunoștinței 
slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos”, care este esența evangheliei.                                                                                                      

(08) Ocara lui Hristos, așa cum o considera Moise: „El socotea ocara lui Hristos ca o mai 
mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire” (Evr 
11,26).  Ocara lui Hristos este o comoară!  Interesant!  Simon Petru a întrebat odată: 
„‚Iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat’ (în Matei 19,27, el adaugă o întrebare: „Ce 
răsplată vom avea?”).  Isus a răspuns: ‚Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să fi 
lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde, pentru 
Mine și pentru evanghelie, și să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori 
mai mult: case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri, iar în veacul 
viitor, viața veșnică’” (Marcu 10,28-30).  Observați?  O mulțime de relații binecuvântate, 
valori și bogății, plus „prigoniri”.  Prigoniri sau „ocara lui Hristos”, puse în rând cu toate 
acele răsplătiri sau comori.                                                                                                                       

(09) Hristos Însuși: „. . . ca să cunoască taina lui Dumnezeu-Tatăl, adică pe Hristos, în 
care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei” (Col 2,2.3).  În schimbul 
acestei comori vitale, nepieritoare și eterne, niciun sacrificiu nu este prea mare.  Așa a 
ales să facă marele apostol al neamurilor: „Dar lucrurile, care pentru mine erau câștiguri 
(citiți „comori”), le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos.  Ba încă și acum 
privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul (citiți „comoara”) nespus de 
mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu.  Pentru El am pierdut toate și le 
socotesc ca un gunoi, ca să-L câștig pe Hristos” (Filip 3,7.8).   
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 Pavel a făcut așa cum a recomandat Elifaz din Teman: „Aruncă dar aurul în țărână, 
aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor!  Și atunci Cel Atotputernic va fi aurul tău, 
argintul tău, bogăția ta.  Atunci Cel Atotputernic va fi desfătarea ta și îți vei ridica fața 
spre Dumnezeu” (Iov 22,24-26).  Aur?  În cetatea sfântă, aurul  este doar un pavaj (vezi 
Apocalipsa 21,21)!  Aruncați aurul în țărână, în prundul pâraielor, zvârliți comorile 
pieritoare ale acestei lumi și acceptați cu toată inima, cu toată bucuria, comorile 
nepieritoare ale cerului, ocara lui Hristos, dacă trebuie, pe El, Comoara divină, „în care 
sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei” (Col 2,3)!        
      

 Iar dacă nu?  Există și o altă „comoară”, negativă, îngrozitoare, pe care o vor moșteni cei 
care leapădă oferta divină: „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” (Rom 2,5.6).  Comoară de foc, 
nimicitoare!  Ar fi o nebunie să o alegem pe aceea, așa cum a făcut „bogatul căruia i-a 
rodit țarina”, căci „Dumnezeu i-a zis: ‚Nebunule!  Chiar în noaptea aceasta ți se va cere 
înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?’”  (Luca 12,20) 
 

 Alegerea înțeleaptă se repercutează în mod fericit și binecuvântat.  Hristos zice despre 
cei care Îl aleg pe El drept Comoară unică, sfântă și salvatoare: „Ei vor fi ai Mei, Îmi vor fi 
o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu” (Mal 3,17).  
 

 Să încheiem cu textul introductiv, conținând sfatul iubitor al Domnului Isus Hristos: „Nu 
vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le 
fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde 
hoții nu le sapă, nici nu le fură.  Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima 
voastră” (Mat 6,19-21).  „Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră”, a zis 
Isus.  Ce înseamnă lucrul acesta?  Elifaz din Teman l-a întrebat pe Iov: „Încotro te trage 
inima?”  (Iov 15,12).  Mântuitorul a răspuns la această întrebare, așa cum am văzut: 
inima ne trage în direcția comorii pe care o avem.  Am acumulat comori în cer, le avem 
acolo, inima noastră tinde spre acolo, toate dorurile, interesele și aspirațiile noastre vor 
fi orientate în direcția aceea.  E opțiunea salvatoare care ne va ține lipiți de cer, de 
veșnicie, de Dumnezeu.  Așa să facem și nu vom regreta niciodată, absolut niciodată!  
Amin!     

*  *  *  * 

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

Cântarea de închidere, 372: „Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa”  
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SFATURILE DOMNULUI 

 Ne-am mutat în ziua de 7 august 2014 la noua adresă, 120 Bramlett Way, Powder 
Springs, Georgia 30127.  E un cartier format din 3-4 străzi și circa 104 case, cam de cinci 
ori mai mare decât acela unde locuiserăm aproape opt ani.  Nu la mult timp după sosire, 
am primit o scrisoare de la secretara unei biserici din apropiere, MacLand Baptist 
Church, scrisoare scrisă cu mâna, deci personală, care începea așa: „Dragă Ștefan, poate 
ești nou în zonă și noi am fi onorați dacă ai vizita biserica noastră pentru a te închina cu 
noi.”   
 

 Mă gândeam să răspund și știam deja cum să răspund, când a venit o a doua scrisoare, 
acum de la pastorul Shane Tidwell, de la Hiram Church of Christ, la fel o invitație, scrisă 
la computer.  Scria că „lumea din jurul nostru se schimbă în permanență, dar un singur 
lucru nu Se schimbă și anume Dumnezeul nostru.  El așteaptă același lucru de la noi 
astăzi așa cum a așteptat în urmă cu mii de ani și acest lucru este ascultarea.  Din acest 
motiv noi, la Hiram Church of Christ, căutăm să fim ascultători în toate lucrurile.  De 
aceea, noi folosim Biblia ca fundament pe care întemeiem toate învățăturile noastre.  Te 
încurajăm să ne vizitezi, ca să te putem întâlni.” 
 

 M-am hotărât să scriu câte un răspuns către fiecare dintre cele două biserici, l-am scris și   
l-am trimis.  Am început așa: „Vă mulțumesc pentru scrisoare și pentru invitația de a vă 
vizita.  Ar fi un mare avantaj să aparținem bisericii dumneavoastră și să participăm la 
serviciile ei de cult, pentru că este foarte aproape de noi.”  Am dat răspunsuri diferite, 
pentru că numai în a doua scrisoare, de la pastorul Tidwell, e vorba de ascultare de 
Dumnezeu și rămânere la Biblie.  Același material și aceleași idei principale le-am inclus 
însă în amândouă scrisorile.                     
 

 Iată cum am răspuns în continuare la a doua scrisoare:  

„E absolut adevărat că, în timp ce toate în jur se schimbă, Dumnezeu nu Se schimbă 
niciodată, cerându-ne acum ce a cerut în urmă cu milenii: ascultare în toate lucrurile.  
Acest lucru eu și soția mea dorim să-l facem.  Și dorim să ne închinăm lui Dumnezeu cu o 
închinare adevărată, bazată pe Scripturi.                                                                                                     

Ne gândim la ce a zis Mântuitorul în Matei 15,8.9: ‚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.’  Ne îngrijorează faptul că 
majoritatea absolută a bisericilor, cu extrem de rare excepții, lasă la o parte porunca 
clară a lui Dumnezeu cu privire la închinare și urmează învățături sau tradiții omenești.   

Anexez acestei scrisori 17 declarații ale Bisericii Romano-Catolice, în care acest stat-
biserică susține că ei au schimbat ziua de odihnă de la ziua a șaptea la ziua întâi a 
săptămânii și afirmă deschis că pentru această schimbare nu există nicio bază biblică, ci 
este actul lor și semn al autorității lor.  
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(01) „Puteţi să citiţi Biblia de la Geneza la Apocalipsa şi nu veţi găsi un singur rând care 
să aprobe sfinţirea duminicii.  Scripturile cer păzirea religioasă a sâmbetei, zi pe care noi 
nu o sfinţim niciodată.”  (Cardinalul Gibbons, Credinţa părinţilor noştri, ediţia 1893, 
pagina 111)  

(02) „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)  

(03) „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, Catechismul convertitului 
la doctrina catolică, ediţia 1977, pagina 50) 

(04) „Statul, promulgând legi cu privire la sfințirea cuvenită a duminicii, recunoaște fără 
să-și dea seama autoritatea Bisericii Catolice și aplică mai mult sau mai puțin ordinele ei.  
Duminica, zi a săptămânii pusă deoparte pentru închinarea publică obligatorie la 
Dumnezeul cel preaînalt, pentru a fi sfințită printr-o întrerupere a tuturor lucrărilor de 
slugă, de comerț și îndeletniciri omenești și prin exerciții de închinare, este, pur și 
simplu, o creație a Bisericii Catolice.”  (Revista trimestrială catolică americană, ianuarie 
1883, paginile 152 și 139)  

(05) „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 
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) 

(06) „Raţiunea şi bunul simţ cer acceptarea uneia sau alteia dintre aceste alternative: ori 
protestantismul şi sfinţirea sâmbetei, ori catolicismul şi sfinţirea duminicii.  Compromisul 
este imposibil.”  (Revista trimestrială catolică americană, ianuarie 1883)  

(07) „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/Discuție simplă despre protestantismul de astăzi, 1868, 
pagina 213)  

(08) „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.”  
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(Albert Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore, răspunzând pentru cardinal 
într-o scrisoare din 10 februarie 1920)  

(09) „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 
seama că, respectând duminica, ei acceptă autoritatea purtătorului de cuvânt al 
bisericii, papa.”  (Vizitatorul nostru de duminică, 5 februarie 1950)  

(10) „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.”  (Vizitatorul nostru de duminică, 11 iunie 1950)                                                                                                                                                  

(11) „Este bine să le amintim prezbiterienilor, baptiştilor, metodiştilor şi altor creştini că 
Biblia nu-i susţine în niciun fel în păzirea duminicii.  Duminica este o instituţie a Bisericii 
Romano-Catolice şi cei care păzesc această zi păzesc o poruncă a Bisericii Catolice.”  (P. 
Brady, 18 martie 1903)       

(12) „Dacă te uiţi la Biblie ca la o autoritate pentru păzirea zilei de duminică, n-o vei găsi.  
Este bine să le amintim prezbiterienilor, metodiştilor, baptiştilor şi tuturor celorlalţi 
creştini din afara Bisericii Mamă, că Biblia nu-i sprijină pe ei nicăieri în păzirea duminicii.  
Adventiştii de ziua a şaptea sunt singurii care aplică în mod corespunzător termenul 
‚Sabat’, pentru că ei păzesc ziua a şaptea şi nu prima zi, ca zi de odihnă.”  (Clifton Tracts, 
vol. IV, pagina 15)                                          

(13) „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 
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.”  (Credinţa milioanelor, 
ediţie revizuită, 1974, pp. 400,401, de John O’Brien)                           

(14) „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.”  
(Buletinul catolic, nr. Din 14 august 1942, pagina 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(15) „Adventismul îi va capta pe toţi protestanţii conştiincioşi, care sunt hotărâţi şi 
consecvenţi faţă de premisa că Biblia şi numai Biblia trebuie să fie regula credinţei şi 
practicii lor.”  (P. Hull, America, 4 iulie 1925)   
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(16) „Bineînțeles că Biserica Catolică pretinde că schimbarea (de la sâmbătă la duminică) 
a fost actul ei.  Și actul este un SEMN al puterii sale bisericești și al autorității în chestiuni 
religioase.”  (C. F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons)  

(17) „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)    

Într-adevăr, nu există niciun ‚așa zice Domnul’ pentru observarea primei zile a 
săptămânii, ci doar argumente circumstanțiale șubrede.  Nicăieri în toată Biblia nu se 
spune că Dumnezeu a făcut o astfel de schimbare, că a retras de la ziua a șaptea 
binecuvântarea și sfințenia pe care le-a așezat asupra ei și că El a binecuvântat și a sfințit 
o altă zi a săptămânii.  Nicăieri în toată Biblia.  Hotărârea a fost luată în anul 364 la 
Sinodul de episcopi ținut în Laodicea, când ziua soarelui, așa cum o decretase Constantin 
cel Mare pe 7 martie 321, a fost declară ziua Domnului, pentru că Isus a înviat în ea, și    
s-a cerut creștinilor să înceteze a se mai odihni sâmbăta.   

Este timpul să revenim la străvechile porunci ale lui Dumnezeu, abandonând căile 
oamenilor, pentru ca închinarea noastră să nu fie zadarnică.  Suntem mântuiți exclusiv 
prin har, prin credință (Efes 2,8), dar, odată mântuiți, intrăm în noul legământ cu 
Dumnezeu, pe baza căruia El Se angajează să scrie poruncile Sale în mințile și în inimile 
noastre (Evr 8,8-10).  Acesta este noul legământ – nu pe piatră, ci în inimi și în minți!  
Atunci, ascultarea de Dumnezeu, ‚în toate lucrurile’, va fi autentică, va fi un fapt natural 
și o vom face pentru că Îl iubim pe Domnul Isus Hristos (Ioan 15,10).   

Invitația mea cordială din partea Domnului este să verificați aceste date biblice și 
istorice și la următoarea adunare publică să chemați biserica la ascultare, trecând de la 
închinarea publică de duminica, instituită de oameni, la cea de sâmbăta, ziua a șaptea a 
săptămânii, binecuvântată și sfințită de Dumnezeu de la creațiune (Gen 2,1-3), semnul 
Său veșnic că ne sfințește, că este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Lui (Exod 
31,13.17; Ezec 20,12.20), zi al cărei Domn S-a declarat Isus Hristos (Marcu 2,28).  În 
momentul în care această restabilire va avea loc în biserica dumneavoastră, ne vom 
gândi mai profund la invitația pe care ne-ați făcut-o.”   

 Și acum, stimați frați și surori, să ne aducem aminte că, în Apocalipsa 14,12, Dumnezeu 
zice: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui 
Isus.”  Poruncile lui Dumnezeu.  Poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor.  
Niciodată nu puneți poruncile oamenilor în locul poruncilor lui Dumnezeu.  Niciodată.  Și 
acum, vă întreb pe dumneavoastră, care credeți ce cred și eu, deși este o întrebare 
retorică: trebuie să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu sau nu trebuie?  Există loc de 
târguială aici?  De negociere? 
 

 Dar de sfaturile Domnului trebuie să ascultăm sau nu?  Voi vorbi în continuare despre 
sfaturile Domnului.  Dar, înainte de aceasta, iată și sfaturi din alte surse: 
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Satana, folosindu-se de un șarpe, a dat un sfat criminal, invitând la neascultare de 
Dumnezeu; acest sfat, care a fost primit de Eva și de Adam, a dus lumea noastră la 
suferință, ruină și moarte (vezi Geneza 3,1-6).  Ne aducem aminte că împăratul Saul, din 
cauza neascultării de Dumnezeu, a fost lepădat ca împărat (vezi 1 Samuel 15,22.23; 
16,1).  Atunci „Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău, 
care venea de la Domnul” (1 Sam 16,14).  În ajunul ultimului său război cu filistenii, Saul 
a cerut sfat de la Domnul și Domnul nu i-a mai răspuns (vezi 1 Samuel 28,6).  Speriat de 
spectrul înfrângerii în luptă, el s-a dus la o vrăjitoare în En-Dor și a rugat-o să-l cheme pe 
Samuel din morți ca să-i dea un sfat (versetele 7-25).  Satana s-a arătat în înfățișarea lui 
Samuel și i-a spus cuvinte zdrobitoare.  Deci, Saul a cerut sfatul Satanei; iată ce se spune 
mai târziu în acest sens: „Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege față de 
Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce 
cheamă morții” (1 Cron 10,13).  

Oameni - știți ceva?  Sfaturile omenești pot fi rele sau pot fi bune.                                                                    

(01) Sfaturi omenești rele, așa cum sunt ele raportate în Sfânta Scriptură:                                                                                            

- „Iată, ele sunt acelea care, după cuvântul (sfatul) lui Balaam, i-au târât pe copiii lui 
Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor; și atunci a izbucnit urgia în 
adunarea Domnului” (Num 31,16).                                                                                                                          

- „El (Ahazia) a umblat în căile casei lui Ahab, căci mamă-sa îi dădea sfaturi nelegiuite” (2 
Cron 22,3).  Mamă-sa era Atalia, fiica lui Ahab și a Izabelei.                                                                                                                                                                  

- „Căci vrăjmașii mei vorbesc de mine și cei ce-mi pândesc viața se sfătuiesc între ei” (Ps 
71,10).                                                                                                                                                 

- „Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva 
Domnului și împotriva Unsului Său” (Ps 2,2).                                                                                                   

- „Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului” (Prov 
21,30).  

 Care sunt consecințele sfaturilor rele?   

Rebeliune: împreună împotriva Domnului și împotriva Unsului Său.                                             
Crimă: pândesc viața oamenilor.                                                                                                                                                     
Pedeapsă: a izbucnit urgia în adunarea Domnului.                                                                                                      

 Care trebuie să fie atitudinea noastră față de sfaturile rele?                                                                                                                                            

- „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!”  (Ps 1,1)                                                                                                                             
- „Departe de mine sfatul celor răi!”  (Iov 21,16) 
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(02) Sfaturi omenești bune, de asemenea înregistrate în Biblie:                                                                                                

- „‚Acum, ascultă sfatul meu; am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine!  Fii tălmaciul 
poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu.’  Moise a 
ascultat sfatul socrului său şi a făcut tot ce spusese el” (Exod 18,19.24).                                                      

- „Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său Solomon, în 
timpul vieții lui, și a zis: ‚Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia?’  Și iată ce i-au zis 
ei: ‚Dacă-l vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei 
răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie.’  Dar Roboam a lăsat sfatul pe care 
i-l dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui” 
(1 Împ 12,6-8).  Și știți ce sfat i-au dat tinerii, iar el a ascultat de sfatul acela și a pierdut 
zece seminții. 

- „De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu!  Pune capăt păcatelor tale și trăiește în 
neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va 
prelungi fericirea!”  (Dan 4,27; Daniel către împăratul Nebucadnețar)                                                                                                                                              

- „Prea iubiților, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii 
pământești, care se războiesc cu sufletul” (1 Pet 2,11). 

- „Vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic 
de chemarea pe care ați primit-o” (Efes 4,1).             

- „De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat 
să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi” (Fapte 20,31).                                                                             

- „Vă rugăm, fraților, să-i priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în 
Domnul și care vă sfătuiesc” (1 Tes 5,12).                                                                                                       

 În privința utilității sfatului frățesc, serva Domnului a scris: „În lucrarea noastră, trebuie 
să ținem cont de relația pe care o întreține fiecare lucrător cu ceilalți lucrători conectați 
cu cauza lui Dumnezeu.  Trebuie să ne amintim că alții, ca și noi, au de făcut o lucrare în 
legătură cu această cauză.  Nu trebuie să ne blocăm mintea împotriva sfatului.  În 
planurile noastre de înaintare a lucrării, mintea noastră trebuie să fie unită cu alte minți.  
Să cultivăm un spirit de încredere în înțelepciunea fraților noștri.  Trebuie să fim dispuși 
să primim sfat și avertisment din partea colaboratorilor noștri.”  (Testimonies to 
Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 500)  
 

 Dumnezeu – iată acum ce zice Biblia despre sfaturile Domnului:                                                                   

- „La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea ale Lui sunt” (Iov 
12,13).                                                                                                                                

- „Tu ești mare la sfat și puternic la faptă, Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor 
copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui” (Ier 32,19).   
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- „Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt 
calea vieții” (Prov 6,23).      

- „Eu binecuvintez pe Domnul, care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri 
inima” (Ps 16,7).                                                                                                                                                     

- „Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu 
sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă” (Ps 73,23.24).  

 Vedeți cât de valoroase sunt sfaturile Domnului?  Unde duce nesocotirea acestor 
sfaturi?  Iată răspunsul biblic: „Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în 
ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru 
că nesocotiseră sfatul Celui Preaînalt” (Ps 107,10.11).                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 Cel mai important sfat al Domnului se găsește în Apocalipsa 3,17.18: „Pentru că zici:                                                                                                                                                                                         
‚Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic’ și nu știi că ești ticălos, nenorocit, 
sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te 
îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii 
tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.” 

Te sfătuiesc.  Ce este scris în aceste versete se numește sfatul martorului credincios; de 
atitudinea noastră față de acest sfat depinde intrarea noastră în împărăția lui Dumnezeu 
și această atitudine va produce cernerea bisericii.  Despre importanța sfatului divin, 
serva Domnului a scris astfel: „Sunt liberă să spun fraților noștri care, cu umilință a 
inimii, urmează sfatul Domnului: dacă știți că Dumnezeu vrea să fiți angajați în vreo 
lucrare, mergeți înainte.  Aceia care au lumina și sunt conștienți de faptul că Dumnezeu 
este la cârmă nu au nevoie să depindă de vreun agent omenesc care să le stabilească 
lucrarea.  Ei trebuie să primească sfatul Autorității celei mai înalte.  Siguranță, pace și 
încredere liniștită urmează a fi găsite numai prin respectarea sfatului celui mai mare 
Învățător care a trăit vreodată în lumea noastră.  Să nu ne depărtăm de sfatul Său 
infailibil.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 502)  

 Adesea se pun astfel de întrebări: Lucrul acesta e păcat sau nu?  E punct de mântuire 
sau nu este?  Pot să spun că acestea sunt întrebări irelevante, pentru că lucrurile trebuie 
prezentate altfel: primim sfatul lui Dumnezeu sau îl nesocotim?  Dacă nu-l primim, va fi 
vai de noi, va fi spre nenorocirea noastră, actuală și veșnică, așa cum ne avertizează 
Spiritul Profetic: „Domnul vă încearcă și vă pune la probă.  El a sfătuit, a mustrat și a 
apelat.  Toate aceste îndemnuri solemne vor face biserica mai bună sau, în mod evident, 
mai rea.  Cu cât vorbește Domnul mai des, ca să corecteze și să sfătuiască, iar voi 
nesocotiți vocea Lui, cu atât veți fi mai înclinați să o respingeți iar și iar, până când 
Dumnezeu zice: ‚Fiindcă Eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă Îmi întind mâna și nimeni 
nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile Mele și nu vă plac mustrările Mele, de aceea 
și Eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca 
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groaza. . . .  Atunci Mă vor chema și nu voi răspunde, Mă vor căuta și nu Mă vor găsi.’”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 72).   
 

 Am în mâna mea două cărți, scrise de Ellen G. White.  Una se numește Counsels on 
Health, tradusă în românește sub titlul Sfaturi pentru sănătate.  A doua este intitulată 
Counsels on Diet and Foods, în românește Dietă și hrană, ar trebui Sfaturi pentru dietă și 
hrană.  Sfaturi.  Aceste sfaturi vin de la Dumnezeu, pentru că sora Ellen G. White a fost 
profetesa lui Dumnezeu pentru zilele din urmă.  Să primim aceste sfaturi sau să le 
nesocotim?   
 
Ni se adresează cu seriozitate solemna întrebare: „Cine a fost de față la sfatul Domnului, 
ca să vadă și să asculte cuvântul Lui?  Cine a plecat urechea la cuvântul Lui și cine l-a 
auzit?”  (Ier 23,18).  Știți care este rezultatul acceptării sfatului sau sfaturilor Domnului?  
Auziți: „Ascultați învățătura, ca să vă faceți înțelepți, și nu lepădați sfatul Meu” (Prov 
8,33).                                                                                                                                 
 

 Ar fi absurd și regretabil să zicem: poruncile – da, sfaturile – nu!  Dumnezeu ne cheamă 
cu stăruință: „Fiule, nu uita învățăturile Mele și păstrează în inima ta sfaturile Mele!  
Căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și-ți vor aduce multă pace.  Să nu te 
părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale.  Și 
astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.   
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” (Prov 3,1-6).   
 

 Sănătate, lungirea zilelor, trecere înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor!  Dacă 
urmezi sfaturile Domnului.  Știți că aceia care urmează sfaturile din aceste cărți trăiesc 
între 6 și 9 ani mai mult decât ceilalți, că sunt scutiți de multe suferințe și au o calitate 
superioară a vieții în anii pe care-i trăiesc?  Ceea ce înseamnă mai mult timp și mai multă 
capacitate de a-L servi pe Dumnezeu și a lucra pentru salvarea păcătoșilor.  Nu avem 
nicio răspundere dacă eliminăm acest timp de bună voie și nesiliți de nimeni?    
 

 Tot mori și dacă asculți sfaturile Domnului.  Tot te îmbolnăvești, dar nu o faci cu mâna 
dumitale, nu agravezi lucrurile.  Există cel puțin trei factori care pot vătăma sănătatea 
noastră, dar pe care nu-i putem controla sau nu în întregime:                                                                                                                                         

- stresul, când obligațiile vieții ne forțează să depunem eforturi prelungite;                                                                                                                                                                                             
- mediul înconjurător;                                                                                                                                                                                                                                                           
- necazurile. 

 Dar în ce depinde de noi, în ce facem cu mâinile sau cu lingurile noastre, sau în alte 
aspecte ale vieții, e bine să ascultăm de sfaturile Domnului.  Călcarea poruncilor lui 
Dumnezeu e păcat (vezi 1 Ioan 3,4).  Nesocotirea sfaturilor lui Dumnezeu e pagubă.  Vă 
las pe dumneavoastră să decideți dacă este și păcat.  Oricum, e păcat de sănătatea 
dumitale să nu urmezi aceste sfaturi.  Vă invit să citiți cu mare atenție și în mod repetat 
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acest ultim citat din Spiritul Profetic: „Călcarea legii fizice este călcare a legii morale, 
pentru că Dumnezeu este în aceeași măsură autorul legilor fizice cum este autorul legii 
morale.  Legea Lui este scrisă cu degetul Lui pe orice nerv, pe orice mușchi, pe orice 
aptitudine care a fost încredințată omului.  Și fiecare abuz împotriva oricărei părți a 
organismului este o violare a acelei legi.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului 
Hristos, paginile 347-348)    
 

 Să zicem asemenea micuțului Samuel: „Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă!”  (1 
Sam 3,10).  Adică aude și ține cont și face așa.  Imediat.  Întotdeauna.  Ascultă de 
porunci, de sfaturi.  Așa să facem noi!  Amin!   

*  *  *  * 

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

Cântarea de închidere, 219: „Cred în Domnul Isus”    
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MARELE SECRET AL LUI DUMNEZEU                                                                                                                    

(01) Secrete omenești 

 Un recensământ este definit astfel: „Formă de observare statistică de mare amploare, 
de obicei periodică și exhaustivă, în care culegerea datelor se face direct de către 
observatori speciali, la fața locului” (Mic dicționar al limbii române, București, 1974, 
pagina 626).  Îmi aduc aminte de recensământul din anul 2000 din Statele Unite, acțiune 
care se întreprinde o dată la zece ani.  Unii evitau acțiunea aceea, de teamă că unele 
secrete ale lor deveneau cunoscute și de alții și chiar răspândite.  Și de ce această 
teamă?  Pentru că se practică ceea ce se numește „furt de identitate”; aceasta înseamnă 
că unii escroci care obțin acele date se folosesc de ele comițând fraude, păgubitoare 
pentru individ.  Soția mea a pățit-o: s-a pomenit cu trei conturi de telefon deschise pe 
numele ei, de care nu știa nimic.  Urma să fie încasată cu peste 1.000 de dolari pentru 
acele cheltuieli, care puteau fi usturătoare.  Din fericire, s-a constatat că era fraudă și nu 
s-a întâmplat nimic. 
 

 Cu păstrarea secretelor se merge până acolo încât, dacă unul din soți este titular, celălalt 
nu are acces la o informație sau la un serviciu dacă nu se arată și celălalt pentru 
consimțământ.  Am spus întotdeauna că între mine și soția mea nu există secrete, dar 
forma e formă.  La cabinete medicale ți se cere să dai semnătură dacă ești de acord ca 
informațiile să fie împărtășite cu un alt medic.  Să refuzi?  Poate că nu mai ești servit așa 
cum ai dori.       
 

 Datele secrete personale sunt înregistrate de bănci, de instituțiile medicale și de alte 
organizații.  Când cumperi o casă, trebuie să completezi formulare, în care scrii o serie 
de date personale.  Poți cumpăra de la magazine pe bază de credit sau debit card sau 
poți cumpăra online, când ți se cer astfel de date.  Aș zice că este practic imposibil să fii 
la adăpost, oricât de prudent ai fi, pentru că persoana care ți-a cerut datele pentru o 
cumpărătură sau pentru alte tranzacții sau servicii se poate folosi de ele ulterior în 
interes personal.  
 

 Secrete și secrete. . . .  În fond, ce este un secret?  Același dicționar citat mai sus 
definește noțiunea astfel: „Ceea ce este tăinuit, ce nu se știe, nu se cunoaște; ceea ce nu 
trebuie divulgat” (pagina 678).  Pentru păstrarea de secrete se depun jurăminte, iar 
pentru divulgarea lor se poate merge la închisoare sau, în unele țări, la execuție.  Și 
biserica are secrete; este de la sine înțeles că un pastor trebuie să păstreze confidențiale 
conversațiile personale cu membrii bisericii.  Discuțiile din comitete trebuie să fie 
confidențiale; în mod normal, persoanele care le discută în afară pot fi eliminate din 
acele comitete: este vorba de alegeri de slujbași, de ședințe curente etc.    
 

 Secret.  În traducerea de Cornilescu a Bibliei se folosește pentru această noțiune 
termenul „taină”.   
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(02) Taina fărădelegii 

 Cu mii de ani în urmă, aproape de tronul lui Dumnezeu, un „heruvim ocrotitor, cu aripile 
întinse”, a făcut un plan „secret”, cu totul incompatibil cu scopul pentru care fusese 
creat și pentru care fusese instalat în poziția aceea de cinste (vezi Ezechiel 28,11-19).  
Acest plan era conceput în inima sa și ascuns de oricine sau cel puțin așa credea el: „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 miază-
noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt’” (Isa 14,13.14).  Cine era acel 
heruvim ocrotitor?  Ni se spune în versetul 12: „Cum ai căzut din cer, Luceafăr 
strălucitor, fiu al zorilor!  Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!”   
 

 Dacă trecem la ultima carte a Bibliei, aflăm că acest Lucifer a făcut război în cer, după ce 
a atras de partea lui o treime din îngeri: „Cu coada trăgea după el a treia parte din 
stelele cerului și le arunca pe pământ” (Apoc 12,4).  O treime din stelele cerului, despre 
care zisese: „. . . îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu”. 
Acesta era planul său secret – de a deveni cârmuitorul cerului, de a fi „ca Cel Preaînalt”.  
Scriptura dezvăluie mai departe identitatea acestui heruvim și ce s-a întâmplat cu el: „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).   
 

 Profetul Isaia a primit inspirație de la Duhul Sfânt, ca toți profeții (vezi 2 Petru 1,21) și 
astfel a scris în cartea sa gândurile pe care le nutrise Lucifer în inima lui.  Planul secret nu 
era chiar secret, adică nu era secret pentru Creatorul lui Lucifer și al tuturor lucrurilor 
din univers.  Iată ce a zis David: „Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi 
când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul” (Ps 139,1.2).  Gândul lui 
David, gândurile noastre, gândurile lui Lucifer.  Niciun gând, al nimănui, nu este ascuns 
de Dumnezeu.  El cunoaște toate lucrurile (vezi și Evrei 4,13).   
 

 Era un pretins secret răutăcios, al înălțării lui Lucifer la nivel de Dumnezeu sau chiar mai 
sus.  De acolo război în cer, expulzare din cer, căderea neamului omenesc, marea 
controversă universală.  Toate au pornit de la niște gânduri „secrete”, subversive, 
criminale. 
 

 Spiritul Profetic ne explică această ticăloasă devenire a înșelătorului: „A fost unul care a 
pervertit libertatea pe care Dumnezeu o acordase creaturilor Sale.  Păcatul și-a avut 
originea în acela care, după Hristos, fusese cel mai onorat de Dumnezeu și era cel mai 
înălțat în putere și slavă printre locuitorii cerului.  Lucifer, ‚fiul zorilor’, a fost cel dintâi 
dintre heruvimii acoperitori, sfânt și nepătat.  El a stat în prezența marelui Creator și 
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neîncetatele raze de slavă care Îl învăluiau pe eternul Dumnezeu se odihneau asupra 
lui.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 35) 
 

 „Încetul cu încetul, Lucifer a ajuns să nutrească dorința înălțării de sine.  Scriptura zice: 
‚Ți s-a îngâmfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea 
ta’ (Ezec 28,17).  ‚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 miază-noaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt’ (Isa 
14,13.14).  Deși toată slava lui era de la Dumnezeu, acest înger puternic a ajuns să o 
considere ca aparținându-i.  Nemulțumit cu poziția sa, deși onorat mai pe sus de oastea 
cerească, el s-a încumetat să râvnească la omagiul cuvenit în exclusivitate Creatorului.  
În loc de a căuta să-L facă pe Dumnezeu suprem în afecțiunea și devotamentul tuturor 
ființelor create, strădania lui era să-și asigure slujba și loialitatea lor pentru sine.  Și, 
râvnind după slava cu care Tatăl cel nemărginit Îl învestise pe Fiul Său, acest prinț al 
îngerilor a aspirat la puterea care era prerogativa exclusivă a lui Hristos.”  (Ibid.) 
 

 „În modul Său de tratare a păcatului, Dumnezeu nu putea folosi decât dreptate și 
adevăr.  Satana putea folosi ceea ce Dumnezeu nu putea – lingușire și înșelăciune.  El 
căutase să falsifice cuvântul lui Dumnezeu și prezentase în mod eronat planul Său de 
guvernare înaintea îngerilor, pretinzând că Dumnezeu nu era drept când le dădea 
locuitorilor cerului legi și reguli, că, prin faptul că cerea supunere și ascultare din partea 
creaturilor Sale, El urmărea doar înălțarea de Sine.  De aceea trebuia să se demonstreze 
înaintea locuitorilor cerului, cum și a tuturor lumilor, că guvernarea lui Dumnezeu este 
justă, legea Sa perfectă.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 498)  
 

 „Este imposibil să fie explicată originea păcatului astfel încât să se prezinte un motiv 
pentru existența lui.  Totuși, se poate înțelege destul cu privire la originea și la 
înlăturarea finală a păcatului, pentru a dovedi pe deplin dreptatea și bunătatea lui 
Dumnezeu în modul de tratare a răului.  Nimic nu este mai clar arătat în Scriptură decât 
că Dumnezeu nu a fost în niciun fel răspunzător pentru apariția păcatului, că nu a fost 
nicio retragere arbitrară a harului divin, nicio deficiență în guvernarea divină, care să fi 
dat ocazie izbucnirii rebeliunii.  Păcatul este un intrus, pentru prezența căruia nu se 
poate da niciun motiv.  El este misterios, de neconceput; a-l scuza înseamnă a-l apăra.  
Dacă s-ar putea găsi vreo scuză ori s-ar putea arăta vreo cauză pentru existența lui, el ar 
înceta să mai fie păcat.”  (Ibid., paginile 492-493)   

 (03) Taina lui Dumnezeu                                                                                                                   

 Planul de mântuire este numit în Biblie o taină, așa cum putem vedea din următoarele 
șapte texte: 

(01) „. . . taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuși” (Efes 1:9).                                                              
(02) „. . . isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate 
lucrurile” (Efes 3,9).                                                                                                                                          
(03) „. . . înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise 
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Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci” (1 Cor 2,7).                                                                 
(04) „. . . taina evlaviei: Cel ce a fost arătat în trup”, adică întruparea unei Ființe divine (1 
Tim 3,16).                                                                                                                                                                     

(05) „. . . taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum 
sfinților Lui . . .  Hristos în voi, nădejdea slavei” (Col 1,26.27).                                                                                                
(06) „. . . să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina evangheliei”, 
taina lui Dumnezeu într-o formă accesibilă, numită evanghelie (Efes 6,19).                                                                                                                                                             
(07) „. . . descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri”, dar care a fost 
arătată prin Scripturi spre a fi vestită oamenilor (Rom 16,25.26; citatul este din versetul 
25).                           

 Dacă rezumăm conținutul tuturor acestor elemente, avem ceea ce se cheamă planul  
alcătuit de Dumnezeu pentru mântuirea păcătoșilor.  Esența acestui plan a fost: Fiul lui 
Dumnezeu să devină trup, să trăiască aici o viață desăvârșită, exemplară pentru toți 
oamenii, și să Se sacrifice pentru ei, dându-le astfel speranță de revenire la starea de 
unde au căzut, iar adevărul despre această lucrare dumnezeiască să fie vestit tuturor.   
 

 Planul de mântuire a fost ținut secret timp de veacuri, știut numai de Sfânta Treime.  
Când li s-a vorbit prima dată despre acel plan, îngerii au fost surprinși.  Ei au aflat de el 
imediat după căderea oamenilor în păcat, așa cum înțelegem din următoarele rânduri 
inspirate: „Înaintea Tatălui, El (Hristos) a pledat în favoarea păcătosului, în timp ce 
oastea cerească aștepta rezultatul cu o intensitate de interes pe care cuvintele nu o pot 
exprima.  Mult a continuat acea convorbire misterioasă, ‚sfatul păcii’ (Zaharia 6,13), 
pentru fiii căzuți ai oamenilor.  Planul de mântuire fusese întocmit înainte de crearea 
pământului, pentru că Hristos este ‚Mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii’ 
(Apocalipsa 13,8); totuși, a existat o luptă, chiar pentru Regele universului, ca să-L dea 
pe Fiul Său să moară pentru neamul vinovat.  Însă ‚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).”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 63) 
 

 „Îngerii nu s-au putut bucura când Hristos le-a expus planul de mântuire, pentru că 
vedeau că răscumpărarea omului trebuie să-I producă iubitului lor Conducător dureri de 
negrăit.  Cu mâhnire și uimire au ascultat ei cuvintele Sale, când le-a spus că El trebuie să 
coboare din puritatea și pacea cerului, din bucuria, slava și viața lui nemuritoare, și să 
vină în contact cu degradarea pământului, să-i îndure durerea, rușinea și moartea.  El 
urma să stea între păcătos și pedeapsa păcatului; totuși, puțini aveau să-L accepte ca Fiu 
al lui Dumnezeu. . . .  Îngerii s-au prosternat la picioarele Conducătorului lor și s-au oferit 
să devină jertfă pentru om.  Însă viața unui înger nu putea plăti datoria; numai Acela 
care-l crease pe om avea puterea de a-l răscumpăra.”  (Ibid., paginile 64-65)    
 

 Spiritul Profetic ne lămurește că Dumnezeu nu a fost surprins de apariția păcatului, dar 
nici răspunzător pentru aceasta.  Iată citatul: „Planul pentru răscumpărarea noastră nu a 
fost un gând ulterior, un plan formulat după căderea lui Adam.  El a fost o descoperire a 
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‚tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri’ (Rom 16,25).  Era o desfăşurare a 
principiilor care din veacuri eterne fuseseră temelia tronului lui Dumnezeu.  De la 
început, Dumnezeu şi Hristos au ştiut de apostazia lui Satana şi de căderea omului prin 
puterea amăgitoare a apostatului.  Dumnezeu nu a ordonat ca păcatul să existe, dar a 
văzut dinainte existenţa lui şi a luat măsuri pentru întâmpinarea teribilei urgenţe.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 22)         
 

 De ce a fost ținut tainic și de ce atâta vreme?  De ce a fost păstrat numai în cercul 
Dumnezeirii?  Din motive foarte bine întemeiate.  Toate ființele raționale au fost create 
cu libertatea alegerii.  Acestea cunoșteau numai binele, dar puteau ști că neurmarea căii 
indicate de Divinitate era o alternativă posibilă.  Dacă li s-ar fi spus că există remediu 
pentru cădere, atunci tocmai libertatea aceea ar fi fost afectată în mod negativ.   
Gândiți-vă că Dumnezeu ar fi zis puțin altfel decât în Geneza 2,16.17: „Puteți mânca în 
mod liber din orice pom, cu excepția pomului cunoștinței binelui și răului.  Dacă veți 
mânca din acel pom, veți muri.  Totuși, să știți că Noi avem un plan de mântuire; deci, 
chiar în cazul neascultării, vă vom veni în ajutor.”  Ce efect ar fi mai avut porunca de a 
evita pomul acela?  Ar fi fost diminuată foarte aproape de zero.  Nu e bine să mâncăm, 
dar dacă o facem, nu e chiar așa grav, există un medicament.  Ar fi fost, pur și simplu, o 
indirectă invitație la neascultare. 
 

 Unii își pun întrebarea de ce s-a făcut un plan de mântuire când nimeni nu era căzut; nu 
era tocmai acest lucru dovada că Dumnezeu plănuia apariția răului?  Nu, nu-l plănuia, îl 
vedea dinainte și era pregătit pentru tratarea lui.  Ca și bărcile de salvare la un vapor; 
vaporul nu este construit ca să se scufunde, ci ca să navigheze în siguranță, se face tot ce 
e posibil în sensul acesta; totuși, dacă o scufundare are loc, oamenii să poată fi salvați.   

(04) Planul divin în desfășurare 

 Așa cum suntem informați în primele două capitole ale cărții Geneza, Dumnezeu a creat 
pământul și tot ce este pe el în șase zile literale.  În ziua a șasea, El i-a creat pe oameni, 
parte bărbătească și parte femeiască, cunoscuți sub numele de Adam și Eva (Gen 
1,26.27).  „Dumnezeu a sădit o grădină, în Eden, spre răsărit, și l-a pus acolo pe omul pe 
care-l întocmise” (Gen 2,8.15; citatul este din versetul 8).  Dumnezeu le-a dat o poruncă 
și aceasta a fost testul ușor, simplu, al credincioșiei lor: „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” (versetele 16 și 17).  Pomul cunoștinței 
binelui și răului era singurul pom oprit, totuși, ei au putut mânca din el, așa cum 
constatăm cu oroare citind Geneza 3,1-6.  Era posibil să mănânce din el, așa cum s-a 
dovedit, dar nu era corect să mănânce din el. 
 

 De ce au mâncat din pomul oprit, în ciuda avertizării divine clare?  Testul însemna 
ascultare de Dumnezeu sau neascultare.  Șarpele, prin care vorbea diavolul, i-a 
îndemnat să nesocotească porunca lui Dumnezeu și să mănânce din acel pom, 
promițându-le un progres colosal, emancipare la nivelul lui Dumnezeu.  Amăgită, Eva, 
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care făcuse imprudența de a se opri în fața pomului cunoștinței binelui și răului, a 
ascultat de șarpe, fără să-și dea seama că, astfel, ascultă de Satana.  Dar ea știa foarte 
bine, indiferent de cine asculta, că acea ascultare era neascultare de Dumnezeu.  Adam 
a fost apoi convins de Eva să mănânce și el (vezi Geneza 3,6).  Nu era numai consumul 
unui fruct, era îndoială față de iubirea lui Dumnezeu, era un vot împotriva Lui. 
 

 Apostolul Pavel scrie despre Eva și scrie despre Adam: „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).  De asemenea: „Și nu Adam a fost 
amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii” (1 Tim 2,14).  E 
clar: Eva a fost amăgită, dar Adam nu a fost amăgit.  Ea a discutat, fără să-și dea seama, 
nu cu un animal, ci cu marele înșelător, care a convins-o, a înșelat-o, a doborât-o.  Dar 
Adam a discutat cu Eva; putem fi siguri că Satana o folosea acum pe ea pentru atragerea 
lui Adam în păcat; el își dădea seama că face un lucru rău, însă, pentru a nu rămâne fără 
Eva, s-a hotărât să meargă pe același cale a neascultării, ca să împărtășească aceeași 
soartă ca și ea.   
 

 Ascultați ce ne spune în acest sens Inspirația: „Adam a înțeles că tovarășa lui călcase 
porunca lui Dumnezeu, că nesocotise singura interzicere pusă asupra lor ca test al 
credincioșiei și iubirii lor.  A fost o luptă teribilă în mintea sa.  El deplângea faptul că îi 
îngăduise Evei să se depărteze de el.  Dar acum fapta era săvârșită; el trebuia să fie 
separat de aceea a cărei societate fusese bucuria lui.  Cum putea îndura aceasta?  Adam 
se bucurase de părtășia cu Dumnezeu și cu îngerii sfinți.  Privise la slava Creatorului.   
Înțelegea destinul măreț deschis pentru neamul omenesc dacă ei rămân credincioși față 
de Dumnezeu.  Totuși, el a pierdut din vedere toate aceste binecuvântări de teamă că va 
pierde acel dar care, în ochii lui, era mai valoros decât oricare altul.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 56)    
 

 „Iubirea, recunoștința, credincioșia față de Creator, toate au fost depășite de iubirea 
față de Eva.  Ea era o parte din el și nu putea suporta gândul separării.  El nu și-a dat 
seama că aceeași Putere Infinită care-l crease din țărâna pământului pe el, o făptură vie, 
frumoasă, și în iubire îi dăduse un tovarăș, o putea înlocui.  S-a hotărât să împărtășească 
soarta ei; dacă ea trebuia să moară, el va muri împreună cu ea.  În definitiv, s-a gândit el, 
n-ar putea fi adevărate cuvintele șarpelui înțelept?  Eva era în fața lui, tot așa de 
frumoasă și, în aparență, tot atât de nevinovată ca înaintea acestui act de neascultare.  
Ea a exprimat mai multă iubire față de el decât înainte.  Nu se arăta în ea niciun semn de 
moarte și el s-a hotărât să nesocotească urmările.  A apucat fructul și l-a mâncat rapid.”  
(Ibid., paginile 56-57)  
 

 Cred că din acest motiv, în Romani 5, Pavel nu zice nimic despre Eva, ci toată discuția se 
poartă în jurul lui Adam: „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).  Apoi: „. . . dacă, prin greșeala unuia 
singur, cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și 
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darul, pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat 
din belșug celor mulți” (versetul 15).  Sau: „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).  Observați?  Adam, un singur om, greșeala lui, 
neascultarea lui.  Răspunderea este discutată numai în dreptul lui Adam.   
 

 Care au fost consecințele căderii în păcat?  Nu cele promise de șarpe, ci acelea anunțate 
de Dumnezeu în Geneza 3,9-19: suferință, degradare, necazuri, mizerie, moarte.  Dar de 
ce nu au murit ei imediat, așa cum suna porunca: „. . . în ziua în care vei mânca din el vei 
muri negreșit”?  (Gen 2,17).  Să urmărim evenimentele care au urmat căderii, așa cum 
sunt arătate în al treilea capitol din prima carte a Sfintei Scripturi:                                                                                                                               

- Domnul i-a căutat pe indivizii vinovați (Gen 3,8-11).                                                                                          

- Cei doi păcătoși s-au scuzat.  Adam: femeia, pe care Tu mi-ai dat-o, mi-a dat din fruct și 
așa am mâncat, ceea ce era adevărat (versetul 12).  Eva: șarpele m-a amăgit să mănânc 
din pom (versetul 13).  Și lucrul acesta era adevărat.  Dar a luat Dumnezeu în 
considerație scuzele lor, adevărate cum erau?  Nu, pentru că păcatul nu se poate scuza.  
Ei aveau ce mânca, iar șarpele nu i-a forțat să mănânce, nu putea face lucrul acesta.                                                                          

- Sentințele pronunțate: șarpele va fi blestemat, târându-se și mâncând țărână (versetul 
14); Eva va avea nașteri dureroase și va fi subordonată bărbatului ei (versetul 16); Adam, 
în sudoarea frunții , va munci din greu pământul, care va produce spini și pălămidă, iar în 
cele din urmă el se va întoarce în țărâna din care a fost luat (versetele 17-19).                                                                                                                                                                             

- Prima făgăduință rostită de Domnul a fost aceea a unui Răscumpărător, născut din 
neamul omenesc, care va zdrobi capul șarpelui, adică îl va nimici pe Satana (versetul 15).   

 Cea dintâi făgăduință era și cea dintâi anunțare a planului de mântuire.  Cine au fost cei 
care au aflat acum de acest plan de mântuire?  Cei căzuți și, de asemenea, ispititorul, 
Satana; el nu s-a așteptat la așa sacrificiu din partea lui Dumnezeu, pe care Îl învinuise 
atât de mult că este crud și nedrept față de creaturile Sale.   
 

 „Pentru om, prima comunicare a răscumpărării a fost cuprinsă în sentința pronunțată 
asupra lui Satana în grădină.  Domnul a declarat: ‚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).  Această sentință, rostită în auzul primilor noștri părinți, a fost 
pentru ei o făgăduință.  În timp ce prezicea război între om și Satana, ea declara că 
puterea marelui adversar va fi în cele din urmă zdrobită.  Adam și Eva stăteau ca niște 
criminali înaintea dreptului Judecător, așteptând sentința pe care o produsese 
fărădelegea; însă, înainte de auzi de viața de trudă și necaz care trebuia să fie partea lor 
sau despre decretul că trebuie să se întoarcă în țărână, ei au auzit cuvinte care nu 
puteau să nu le dea speranță.  Deși trebuia să sufere din cauza puterii teribilului lor 
vrăjmaș, ei puteau privi înainte spre biruința finală.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi 
și profeți, paginile 65-66)  
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 Satana a aflat despre planul de mântuire numai după căderea primilor noștri părinți.  
Care a fost reacția lui?  Sigur, auzind că o sămânță a femeii îi va zdrobi capul, el nu putea 
să nu fie îngrijorat.  El a fost uimit, dezorientat, dar a făcut un contra-plan.  Iată detalii: 
„Când Satana a auzit că va exista vrăjmășie între el și femeie și între sămânța lui și 
sămânța ei, el a știut că lucrarea lui de stricare a naturii umane va fi întreruptă, că, prin 
anumite mijloace, omul va fi făcut în stare să se împotrivească puterii lui.  Însă, când 
planul de mântuire a fost prezentat mai pe deplin, Satana s-a bucurat împreună cu 
îngerii lui că, după ce a provocat căderea omului, el poate să-L coboare pe Fiul lui 
Dumnezeu din înalta Sa poziție.  El a declarat că planurile lui fuseseră până acum 
încununate de succes pe pământ și că, atunci când Hristos va lua asupra Sa natură 
omenească, și El va putea fi biruit și astfel răscumpărarea lumii căzute va putea fi 
prevenită.”  (Ibid., pagina 66)        

(05) Mântuire și viață veșnică 

 Acești termeni nu exprimă același lucru.  Mântuirea nu este totuna cu viața veșnică, 
după cum vindecarea nu este totuna cu sănătatea.  Isus a zis că „nu cei sănătoși au 
trebuință de doctor, ci cei bolnavi” (Mat 9,12).  Numai păcătoșii au nevoie de mântuire.  
Îngerii sfinți au viața veșnică fără mântuire, ei nu au nevoie de mântuire, pentru că nu au 
păcătuit niciodată.  Nici Adam și Eva nu ar fi avut nevoie de mântuire, dacă nu ar fi căzut 
în păcat. 
 

 Dar ce este de făcut pentru a fi mântuiți și ce este de făcut pentru a avea viața veșnică?  
Iată cum răspunde Sfânta Scriptură: 

Întrebarea 1: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”  (Fapte 16,30)                                                                              
Răspunsul 1: „Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta” (versetul 31).  Crede în 
Domnul Isus.                                                                                                                                                                  

Întrebarea 2: „Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?”  (Marcu 10,17)                                                    
Răspunsul 2: „Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile” (Mat 19,17).  Păzește 
poruncile.       

 La aceste întrebări și răspunsuri, avem clare afirmații ale Spiritului Profetic.  
 

Despre mântuire: „Este imposibil pentru noi, prin noi înşine, să scăpăm din groapa 
păcatului, în care suntem afundaţi.  Inimile noastre sunt rele şi noi nu le putem schimba.  
‚Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat?  Nu poate să iasă niciunul’  
(Iov 14,4).  ‚Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui 
Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună’ (Rom 
8,7).  Educaţia, cultura, exercitarea voinţei, efortul omenesc, toate îşi au locul potrivit, 
dar aici ele sunt fără putere.  Ele pot să producă o corectitudine exterioară a 
comportamentului, dar nu pot să schimbe inima; ele nu pot purifica izvoarele vieţii.  
Trebuie să fie o putere lucrând din interior, o viaţă nouă de sus, înainte ca oamenii să 
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poată fi schimbaţi de la păcat la sfinţenie.  Puterea aceea este Hristos.  Numai harul Său 
poate trezi facultăţile lipsite de viaţă ale sufletului şi îl poate atrage către Dumnezeu, 
către sfinţenie.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 18)   

Despre viața veșnică: „Condiția vieții veșnice este acum exact ce a fost întotdeauna, 
exact ce a fost în paradis înainte de căderea primilor noștri părinți, – ascultare 
desăvârșită de legea lui Dumnezeu, neprihănire desăvârșită.  Dacă viața veșnică ar fi 
oferită cu orice condiție mai prejos de aceasta, atunci fericirea întregului univers ar fi 
periclitată.  Calea ar fi deschisă pentru ca păcatul, cu tot șiragul său de nenorociri și 
suferințe, să fie imortalizat.”  (Ibid., pagina 62)         

(06) Realizările planului de mântuire                   

 Răscumpărătorul, care era Cuvântul cel veșnic, Dumnezeu-Creator, S-a făcut trup (vezi 
Ioan 1,1-3.14 și 1 Timotei 3,16), a trăit o viață desăvârșită, apoi Și-a dat viața în locul 
păcătoșilor.  Prin jertfa Sa este realizată împăcarea oamenilor cu Dumnezeu (vezi 2 
Corinteni 5,17-21).  Iată o listă mai amplă a realizărilor planului de mântuire:                                                                                                                                               

(01) Caracterul adevărat al lui Dumnezeu este descoperit, spulberându-se astfel 
învinuirile false ale diavolului (Ioan 1,18; 14,9).                                                                                                             

(02) Legea lui Dumnezeu este justificată (Mat 5,17-19; Rom 8,3.4; 5,19).                                                                                                                                                                                                  

(03) Sunt satisfăcute pretențiile legii divine, care cer moartea călcătorului ei (Rom 6,23; 
Isa 53,4.5; Rom 5,8-10.21; Filip 2,5-8).                                                                                                       

Aici, Spiritul Profetic ne dă o largă explicație: „Dar planul de mântuire avea un scop mai 
vast și mai profund decât mântuirea omului.  Nu numai pentru aceasta a venit Hristos pe 
pământ și nu numai pentru ca locuitorii acestei lumi mici să poată privi la legea lui 
Dumnezeu așa cum trebuie să fie privită, ci pentru a justifica în fața universului 
caracterul lui Dumnezeu.  Către acest rezultat al marii Sale jertfe – către influența ei 
asupra ființelor inteligente din alte lumi și asupra omului – privea Mântuitorul, când a 
zis, cu scurt timp înainte de răstignirea Sa: ‚Acum are loc judecata lumii acesteia, acum 
stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.  Și, după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi 
voi atrage la Mine pe toți oamenii’ (Ioan 12,31.32).  Actul lui Hristos de a muri pentru 
mântuirea omului avea nu numai să facă cerul accesibil pentru oameni, însă, în fața 
întregului univers, avea să-L îndreptățească pe Dumnezeu, cum și pe Fiul Său, în modul 
Lor de tratare a rebeliunii lui Satana.  Avea să stabilească perpetuitatea legii lui 
Dumnezeu și să dezvăluie natura și urmările păcatului.”  (Patriarchs and Prophets/ 
Patriarhi și profeți, paginile 68-69)                     

(04) Chipul divin este refăcut în viața oamenilor, așa cum a fost la creațiune (Gen 
1,26.27; 2 Cor 3,18; 1 Ioan 3,1.2).  „Tema centrală a Bibliei, tema în jurul căreia 
gravitează oricare alta din cartea întreagă, este planul de mântuire, restabilirea în 
sufletul omenesc a chipului lui Dumnezeu.”  (Education/Educație, pagina 125)                                                                                           
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(05) Satana este înfrânt, caracterul lui este demascat și toate calomniile lui spulberate 
(Gen 3,15; Rom 16,20; Evr 2,14; 1 Ioan 3,8).                                                                                                                               

(06) Pământul este recuperat din mâinile uzurpatorului și restituit copiilor lui Dumnezeu 
(Efes 1,13.14; Dan 7,26.27; Apoc 11,15).  „Marele plan al mântuirii are ca rezultat 
readucerea deplină a lumii în favoarea lui Dumnezeu.  Tot ce a fost pierdut prin păcat 
este restabilit.  Nu numai omul, ci pământul este răscumpărat, pentru a fi căminul etern 
al celor ascultători.  Timp de șase mii de ani, Satana s-a străduit să-și mențină stăpânirea 
asupra pământului.  Acum, planul de la început al lui Dumnezeu prin crearea lui este 
realizat.  ‚Dar sfinții Celui Preaînalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, 
din veșnicie în veșnicie’ (Dan 7,18).”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 
342)                                                                                                                                                                                                                                                         

(07) Este restabilită pentru totdeauna armonia universală (Efes 2,14-16; Col 1,19.20).                                                                                                                                                   

(08) Este rezolvată pe veci problema existenței păcatului, care nu va mai apărea 
niciodată (Ioan 1,29; 2 Cor 5,21; Evr 9,28; Naum 1,9; Apoc 22,3).  „Astfel, marele plan al 
mântuirii își va atinge împlinirea în eradicarea finală a păcatului și în izbăvirea tuturor 
celor ce au fost dispuși să renunțe la rău.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, 
pagina 486)          
 

 La acest ultim punct, Spiritul Profetic afirmă: „Planul de mântuire, făcând cunoscute 
dreptatea şi iubirea lui Dumnezeu, asigură o protecţie eternă împotriva neloialităţii în 
lumile necăzute, precum şi în rândurile celor ce vor fi răscumpăraţi prin sângele 
Mielului.  Singura noastră nădejde este încredere desăvârşită în sângele Aceluia care 
poate să-i mântuiască în chip desăvârşit pe toţi cei ce se apropie de Dumnezeu prin El.  
Moartea lui Hristos pe crucea de pe Golgota este singura noastră nădejde în această 
lume şi va fi tema noastră în lumea viitoare.  O, noi nu pricepem valoarea ispăşirii!  Dacă 
am pricepe-o, atunci am vorbi mai mult despre ea.  Darul lui Dumnezeu în Fiul Său iubit 
a fost expresia unei iubiri nepătrunse.  A fost măsura extremă pe care Dumnezeu o 
putea lua pentru a păstra onoarea legii Sale şi, totuşi, a-l salva pe călcătorul ei.  De ce să 
nu studieze omul tema răscumpărării?  Este subiectul cel mai măreţ care poate angaja 
mintea omenească.”  (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)  

(07) Planul iubirii infinite 

 „Îndată ce a existat păcat, a existat un Mântuitor.  Hristos ştia că El va trebui să sufere, 
totuşi, El a devenit substitutul omului.  Imediat după păcătuirea lui Adam, Fiul lui 
Dumnezeu S-a prezentat ca garant pentru neamul omenesc, cu tot atâta putere de a 
îndepărta sentinţa pronunţată asupra celor vinovaţi ca şi atunci când a murit pe crucea 
de pe Golgota.”  (Review and Herald din 12 martie 1901, citat în Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 1, pagina 
1084)  
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 „Prin dăruirea lui Isus, Dumnezeu a dat tot cerul.  Din punct de vedere omenesc, un 
astfel de sacrificiu a fost o risipă absurdă.  Pentru gândirea omenească, întregul plan de 
mântuire este o risipă de îndurări și resurse.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 565)    
 

 „Nu toți oamenii sunt mântuiți; totuși, planul de mântuire nu este o risipă pentru că nu 
realizează tot ce a urmărit generozitatea lui.  Trebuie să fie destul și mai mult.” (Ibid., 
pagina 566)  
 

 Ne-a ajutat studiul aceasta să înțelegem planul de mântuire?  Poate ceva din el, însă pe 
deplin nu-l vom înțelegem niciodată.  A fost numit taină?  Da.  A fost descoperit, așa 
cum am învățat, dar chiar în totul?  A încetat el să fie o taină?  Nicidecum.  Iată ce ni se 
spune în Spiritul Profetic: „Planul de mântuire nu va fi pe deplin înțeles chiar atunci când 
cei răscumpărați văd așa cum sunt văzuți și cunosc așa cum sunt cunoscuți; însă, de-a 
lungul veacurilor eterne, nou adevăr se va desfășura încontinuu pentru mintea uimită și 
încântată.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 651).   
 

 „O, taină a mântuirii!  Iubirea lui Dumnezeu pentru o lume care nu L-a iubit!  Cine poate 
cunoaște adâncimile acelei iubiri care ‚întrece orice pricepere’?  De-a lungul veacurilor 
nesfârșite, minți nemuritoare, încercând a pricepe taina acelei iubiri de nepătruns, se 
vor minuna și vor adora.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, paginile 63-64)  
 

 Planul de mântuire nu va însemna nimic pentru mine, dacă voi fi pierdut.  Nimic altceva 
nu mă interesează atât de mult cât mă interesează mântuirea: să fiu iertat, schimbat, 
sfințit, să fiu cu Domnul pentru veșnicie.  Iată o splendită recomandare: „Ar fi bine 
pentru noi să petrecem o oră de meditaţie în fiecare zi, contemplând viaţa lui Hristos.  
Ar trebui să o studiem punct cu punct şi să lăsăm imaginaţia să cuprindă fiecare scenă, 
mai ales pe cele finale.  Zăbovind astfel asupra marelui Său sacrificiu pentru noi, 
încrederea noastră în El va fi mai stabilă, iubirea noastră va fi înviorată şi vom fi tot mai 
profund umpluţi cu Spiritul Său.  Dacă vrem ca, în cele din urmă, să fim mântuiţi, trebuie 
să învăţăm lecţia pocăinţei şi a umilinţei la piciorul crucii.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 83)  
 

 Dacă vrem ca, în cele din urmă, să fim mântuiți. . . .  E posibil să nu vrem?  În privința 
aceasta, fiecare din noi trebuie să decidă.  Acum.  Să luăm hotărârea cea bună, care să 
ne ofere bucuria întâlnirii cu Domnul nostru în curând!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 212: „Isus îmi zice blând” 

Cântarea de închidere, 77: „Iubit-ai, Doamne, întreaga omenire!” 
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IERTAREA PĂCATELOR                                                                                                                                                   

I.  INTRODUCERE 

 În rugăciunea model pe care ne-a dat-o Mântuitorul există și fraza: „. . . și ne iartă nouă 
greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri” (Mat 6,12).  „. . . și ne iartă nouă 
păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator” (Luca 11,4).  Greșelile, 
păcatele: iartă-ni-le nouă, pentru că și noi iertăm.  Formularea este foarte prudentă și 
înțeleaptă: iertăm greșeli (Matei), iertăm cui ne este dator (Luca) – nu iertăm însă 
păcate.  Aici aveau dreptate unii cărturari, când „se gândeau în inimile lor”: „Cine poate 
să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?”  (Marcu 2,7).  E absolut adevărat că numai 
Dumnezeu iartă păcate și că este o hulă ca un om să aibă această pretenție, oricine ar fi 
el.  Greșeau însă când aplicau această limitare la Hristos, acuzându-L că hulește (același 
verset), pentru că Isus, fiind și Dumnezeu, poate face acest lucru. 
 

 Iertarea păcatelor!  E important subiectul acesta sau nu?  Aș zice că pentru noi este unul 
de importanță capitală – nimeni nu ajunge în împărăția cerurilor dacă nu i s-au iertat 
păcatele.   
 

 Satana a avut grijă să pervertească învățătura biblică despre iertarea păcatelor.  El a 
calificat oameni muritori și păcătoși ca să „ierte” păcatele semenilor lor, aproape 
niciodată fără să coste nimic.  Sau îi șoptește păcătosului mesaje contradictorii pentru  
a-l deruta și a-l duce la pierzare:  

- Tu ești prea păcătos ca să te mai ierte Dumnezeu!                                                                                     
- Dumnezeu e prea bun ca să-ți ia în considerare păcatele, fii pe pace și nu te îngrijora!   

 Dar există și alte amăgiri lansate de „tatăl minciunii” (vezi Ioan 8,44).  Iată în continuare                                   

II.  ȘAPTE MITURI DESPRE IERTAREA PĂCATELOR ȘI                                                                                     
RĂSPUNSURILE NECESARR                                                                                                                                          

(01) Iertare necondiționată 

 Chiar așa?  Iubire necondiționată, da, dar nu iertare necondiționată!  Dumnezeu îi 
iubește absolut pe toți oamenii, pe toți păcătoșii, înainte ca ei să facă vreun pas în 
direcția cea bună.  Așa zice textul de aur: „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).   
 

 Iată numai două texte care resping ideea aceasta a iertării necondiționate: 

- „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).  Dacă le mărturisim.                                                       
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- „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” (Mat 6,14.15).  Dacă iertați.  Numai atunci.  

 Biblia stabilește cel puțin opt condiții pentru iertarea păcatelor:                                                                           

(01) Să fim făcuți conștienți de ele, ceea ce este posibil când îngăduim Duhului Sfânt să 
lucreze asupra inimilor noastre (vezi Ioan 16,8-11).  Iată ce zice David: „Căci îmi cunosc 
bine fărădelegile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea” (Ps 51,3).  Totuși, pentru 
mai multă siguranță, el se ruga și așa: „Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc!”  (Ps 
19,12).  Poate că atunci ni se va atrage atenția asupra lor, iar aceasta este o supunere și 
o cerere de iertare.                                                                            

(02) Să le regretăm, aceasta fiind pocăința (Fapte 2,38; 2 Cor 7,10).  „Pocăința cuprinde 
părere de rău pentru păcat și părăsirea lui.  Noi nu vom renunța la păcat până când nu îi 
vom vedea păcătoșenia; până când nu-l vom părăsi în inimă, nu va fi nicio schimbare 
adevărată a vieții.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(03) Să le mărturisim (Ps 32,5; 51,4; Prov 28,13; Dan 9,5.8; 1 Ioan 1,9).                                                                                   

(04) Să ne rugăm pentru iertare (Ps 51,1.2.7.9; Dan 9,19; Mat 6,12).                                                   

(05) Să iertăm greșelile făcute de alții împotriva noastră (Mat 6,14.15; 18,35; Luca 
17,3.4).  

(06) Să ne împăcăm cu aproapele cu care am avut un conflict (Mat 5,23.24).                                

(07) Să părăsim păcatele (Prov 28,13; Isa 55,7).                                                                                                 

(08) Să-i despăgubim pe cei cărora le-am făcut rău, în măsura în care lucrul acesta mai 
este cu putință (Gen 20,7; 1 Sam 12,3; 2 Sam 12,6; Luca 19,8).   

(02) Iertare nelimitată 

 Iertarea oferită de Dumnezeu nu este nelimitată, ci există trei limite:                                                           
 
(01) depășirea unei anumite granițe, când iertarea nu mai este posibilă (2 Împ 24,3.4; Isa 

55,6);                                                                                                                                                                   
 
(02) moartea individului – ce nu s-a iertat până la moarte nu se mai iartă după aceea 
(Luca 16,23-26; Ioan 8,24);                                                                                                                                                         
 
(03) încheierea timpului de har (Apoc 22,11).                                                                                                      

(03) Problema este rezolvată, nu mai este nimic de făcut! 

 O foarte ciudată teorie a fost lansată, potrivit căreia păcatele tuturor oamenilor au fost 
iertate în urmă cu două mii de ani, atunci când Domnul Isus Hristos a murit pe cruce; 
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drept urmare, nu trebuie să mai facem nimic, nu e nevoie să ne mărturisim păcatele, să 
cerem iertare, nu!  Totul s-a rezolvat atunci, și, când păcătuim, suntem iertați din oficiu!  
Ce amăgire, Satana știe că, făcând astfel, rămânem neiertați și suntem pierduți.  Dacă nu 
avem interes în iertarea păcatelor noastre, Dumnezeu nu poate face nimic în acest sens.  
El nu ne va ierta fără voia noastră, împotriva voinței noastre.  Atunci ar trebuie să ierte 
întreaga lume și să-i ia pe toți la cer, iar cerul nu ar fi cu nimic mai bun de cum este 
acum pământul!  Cine a zis că diavolul nu este șiret?  Gândiți-vă din nou la cele opt 
condiții pentru dobândirea iertării.  Fără împlinirea lor nu există iertare.  Absolut deloc.  
 

 De altfel, lucrurile sunt și mai complicate: dacă păcatele tuturor oamenilor au fost 
iertate în anul 31 al erei creștine, când Mântuitorul Și-a dat viața pe cruce, ce s-a 
întâmplat cu păcatele oamenilor care au trăit până atunci?  Și de ce i-a înecat Domnul pe 
antediluvieni, de ce i-a transformat în cenușă pe locuitorii cetăților din câmpie, de ce i-a 
pedepsit pe Core, Datan și Abiram prin înghițirea lor de către pământ?  De ce i-a 
pedepsit și pe alții?  De ce nu i-a iertat pe toți în mod automat, în toate timpurile, fără 
nicio pedeapsă?  De ce i-a dus pe israeliți în captivitatea asiriană și pe iudei în cea 
babiloniană?  De ce nu i-a iertat în masă, fără condiții?   

(04) Auto-iertarea 

 Îi auzim pe unii zicând despre cineva: „Nu s-a putut ierta pe sine!”  Ce valoare ar avea o 
astfel de iertare?  Fiți siguri că orice hoț se iartă pentru furturile făcute, orice criminal își 
iartă crimele!  Imaginați-vă un hoț în fața barei de judecată; judecătorul îl condamnă la 
doi ani închisoare, dar inculpatul obiectează: „Onorată instanță, nu mă puteți osândi, 
pentru că eu mi-am iertat fapta!”  Ar fi ridicol.  Viața veșnică nu este acordată pe bază 
de autoservire, ne iertăm și vom merge în cer.  Dacă nu ne iartă Dumnezeu, așa-zisa 
iertare de sine nu are absolut nicio valoare.  Am crezut că numai eu mă îndoiesc de 
această teorie, până când l-am auzit pe John Bradshaw, director al emisiunii de  
televiziune „It Is Written!”/„Este scris!”, zicând la fel: „Nu există în Biblie niciun text care 
să vorbească despre iertarea de sine!” 
 

 Poate că oamenii aceștia vor să zică altceva, dar nu știu cum să se exprime corect: nu să 
ne iertăm pe noi înșine, ci să nu ne îndoim de iertarea oferită de Dumnezeu.  Iată ce zice 
Inspirația: „Nu aștepta să simți că ești făcut sănătos, ci zi: ‚Cred acest lucru; este așa, nu 
pentru că eu îl simt, ci pentru că Dumnezeu a făgăduit’” (Steps to Christ/Calea către 
Hristos, pagina 51).   
 

 Vreți să vedeți doi apostoli care niciodată nu și-au iertat păcatele, dar aveau încredere 
că Dumnezeu i-a iertat?  Iată-i:  

Pavel, care de multe ori amintea că el a prigonit biserica lui Dumnezeu.  Nu-l iertase 
Dumnezeu?  Nu credea Pavel în iertarea aceea?  Nu avea pace?  Ba da, dar el nu se 
putea ierta pe sine: „Ați auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religiunea 
iudeilor.  Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam 
prăpăd în ea” (Gal 1,13).  „Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt 
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vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu.  Prin harul 
lui Dumnezeu sunt ce sunt” (1 Cor 15,9.10).  „Mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, 
care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că 
mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor.  Dar am căpătat îndurare, 
pentru că lucram din neștiință, în necredință!”  (1 Tim 1,12.13) 

Petru, despre care citim astfel în Spiritul Profetic: „Petru se pocăise în mod sincer de 
păcatul acela (al tăgăduirii Domnului) și fusese iertat de Hristos, așa cum este arătat prin 
marea însărcinare dată lui, de a hrăni oile și mieii turmei.  Dar el nu s-a putut ierta 
niciodată.  Nici măcar gândul agoniilor teribilei scene finale nu au putut micșora 
amărăciunea, durerea și căința lui.  Ca o ultimă favoare, el a stăruit de executorii lui ca 
să fie pironit pe cruce cu capul în jos.  Cererea i-a fost admisă și în acest fel a murit 
marele apostol Petru.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 538) 

(05) Nu cere iertare a doua oară pentru același păcat! 

 Se pretinde că aceasta ar fi necredință, îndoială față de iertarea acordată de Dumnezeu.  
Cei ce zic așa greșesc însă!  În orice privință, stăruința în rugăciune este de dorit.  Ilie s-a 
rugat de șapte ori pentru ploaie, vă puteți închipui cât s-au rugat Zaharia și Elisabeta 
pentru un copil.  Și alții și alții, pentru fel de fel de nevoi, necazuri și probleme.  Despre 
apostoli și alții împreună cu ei citim că „toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și 
în cereri” (Fapte 1,14).  De câte ori să se roage un părinte pentru convertirea copiilor 
săi?  O singură dată?  Se va zice că rugăciunea pentru iertare este cu totul altfel decât 
celelalte, dar nu există niciun singur text care să confirme ideea că pentru iertare 
trebuie să ne rugăm o singură dată.  Citiți cu atenție psalmul 51 și veți vedea cum insistă 
David pentru iertare. 
 

 Iată-l pe Moise, robul lui Dumnezeu: „Când a privit înapoi la experiența sa de 
conducător al poporului lui Dumnezeu, un act greșit strica raportul.  Dacă acea 
fărădelege ar fi putut fi ștearsă, el simțea că nu s-ar da înapoi de la moarte.  A fost 
asigurat că pocăința și credința în Jertfa făgăduită erau tot ce cerea Dumnezeu și din nou 
Moise și-a mărturisit păcatul și a cerut cu stăruință iertare în numele lui Isus.”  
(Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 472)  
 

 Gândiți-vă la jertfa zilnică de la templul din vechime și la jertfele individuale, apoi 
aduceți-vă aminte că era nevoie din nou, o dată pe an, să fie făcută o lucrare în legătură 
cu păcatele acelea: „Astfel va face preotul pentru omul acesta ispășirea păcatului pe 
care l-a săvârșit și i se va ierta” (Lev 4,35).  O parte din sânge era dus în templu și stropit 
înaintea Domnului pentru ispășire: „Preotul care a primit ungerea să ia din sângele 
vițelului și să-l aducă în cortul întâlnirii, să-și moaie degetul în sânge și să stropească de 
șapte ori înaintea Domnului, în fața perdelei dinlăuntru a sfântului locaș” (Lev 4,5.6).  Și 
în ziua ispășirii: „Să junghie țapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă 
sângele dincolo de perdeaua dinlăuntru.  Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut 
cu sângele vițelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului 
ispășirii.  Astfel să facă ispășire pentru sfântul locaș, pentru necurățiile copiilor lui Israel 



 

 

P
ag

e1
3

4
 

și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei” (Lev 16,15.16).  Ispășire în ziua 
jertfei individuale, ispășire anuală.   

(06) Menționarea repetată a păcatelor iertate 

 Aceasta este o altă extremă.  Dacă ești convins că ești iertat, de ce amintești mereu și 
mereu, în discuțiile cu oamenii, ce rele ai făcut în trecut, cu descrieri și detalii?  Una este 
să te rogi și alta să povestești într-una ce păcate ai săvârșit, cât de mult fumai, cât de 
lungi erau țigările, cum nedreptățeai oamenii etc.  Poate chiar zâmbind!  Apostolul Pavel 
era conștient de unde l-a salvat Dumnezeu și, așa cum am văzut, nu ascundea 
fărădelegile pe care le săvârșise, dar aceasta nu era tema continuă a epistolelor sale.  De 
ce, totuși, unii publică adesea, chiar în predici, abaterile de care s-au făcut vinovați 
cândva?  Să nu predicăm păcate, care nu duc la zidirea nimănui, ci experiențe 
binecuvântate pe care le facem cu Dumnezeu. 

(07) Păcatele sunt aruncate imediat în marea uitării 

 Lucrul acesta nu este adevărat sau este greșit exprimat.  Iată ce zice profetul Domnului: 
„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).  Verbul este pus la viitor: „Vei arunca în 
fundul mării toate păcatele lor!”  Dacă Dumnezeu aruncă în marea uitării un păcat 
imediat ce a fost iertat, ce se întâmplă cu el dacă omul părăsește calea mântuirii?  Îl va 
scoate Dumnezeu de acolo?  Așa ceva nu se poate întâmpla.  Dar poate oare să fie 
adevărat că, odată iertat, păcatul respectiv este șters pentru totdeauna?  Nu.  Să vedem 
de ce.   
 

 În Ezechiel 18,23.24, se spune clar: „’Doresc Eu moartea păcătosului?’  zice Domnul 
Dumnezeu.  ‚Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui rele și să 
trăiască?  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.’”  Neprihănirea uitată înseamnă iertarea anulată!  
 

 E posibil așa ceva?  Absolut, așa reiese și din parabola robului nemilostiv, spusă de Isus și 
raportată în Matei 18,23-35.  Robului care datora zece mii de galbeni i s-a iertat toată 
datoria, pentru că „s-a aruncat la pământ, i s-a închinat (stăpânului) și i-a zis: ‚Doamne, 
mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti tot.’  Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, 
i-a dat drumul și i-a iertat datoria” (versetele 26 și 27).  Știm ce s-a întâmplat după 
aceea: robul iertat nu l-a iertat pe cel care-i datora o sumă mult mai mică, ci „s-a dus și  
l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria” (versetul 30).  Stăpânul a aflat de 
comportarea lui sălbatică, l-a chemat înapoi și i-a zis: „Rob viclean!  Eu ți-am iertat toată 
datoria, fiindcă m-ai rugat.  Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am 
avut eu milă de tine?”  (Versetele 32 și 33).  Rezultatul?  „Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat 
pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora” (versetul 34).  Iertarea a fost anulată, 
datoria a fost reactivată.  Caz izolat?  Iată concluzia Mântuitorului: „Tot așa vă va face și 
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Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu-l iartă din toată inima pe fratele său” 
(versetul 35).  „Tot așa” înseamnă exact așa: iertatul devine neiertat. 
 

 Nu, păcatele nu sunt aruncate în marea uitării atunci când sunt iertate, după cum 
păcatele nu dispăreau când erau iertate în urma aducerii de către păcătos a jertfei 
cerute; ele erau păstrate în mod simbolic în sanctuar și abia în ziua ispășirii erau 
înlăturate de la sanctuar, ispășite, exterminate.  Ca să fie cruțat, în ziua aceea păcătosul 
trebuia să-și smerească sufletul înaintea Domnului (vezi Leviticul 16,29-31 și 23,29).  
Păcatele erau puse pe capul țapului de trimis și expediate în pustie.  Păcatele de care ne 
pocăim și suntem iertați rămân înregistrate în ceruri până când, în cadrul judecății de 
cercetare, cazul nostru este luat în discuție; dacă deznodământul este pozitiv, ele sunt 
îndepărtate și vor fi puse în cele din urmă în contul lui Satana, care le va purta pe un 
pământ pustiu timp de o mie de ani și apoi va fi distrus odată cu ele.   
 

 Tip și antitip: „În prezența adunării, marele preot mărturisea asupra lui ‚toate 
fărădelegile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege, cu care au păcătuit ei, 
punându-le pe capul țapului’ (Lev 16,21).  În același fel, când lucrarea de ispășire din 
sanctuarul ceresc a fost terminată, atunci, în prezența lui Dumnezeu, a îngerilor cerești 
și a mulțimilor celor răscumpărați, păcatele poporului lui Dumnezeu vor fi puse asupra 
lui Satana; el va fi declarat vinovat de tot răul pe care i-a determinat să-l săvârșească.  Și, 
după cum țapul de trimis era dus într-un ținut nepopulat, tot astfel Satana va fi exilat pe 
pământul pustiu, un deșert  nelocuit și întunecat.”  (The Great Controversy/Tragedia 
veacurilor, pagina 658)                        
 

 Referindu-se la momentul când dreptatea divină va fi fost în întregime aplicată, sora 
White a scris: „Satana și îngerii lui au suferit mult timp.  Satana a purtat nu numai 
povara și pedeapsa pentru propriile sale păcate, ci și pentru păcatele mulțimii 
răscumpărate, care au fost puse asupra lui; de asemenea, el trebuie să sufere pentru 
ruina sufletelor cauzată de el.”  (Early Writings/Experiențe și viziuni, paginile 294-295)                                                                                                                          

III.  DEFINIȚIILE PĂCATULUI 

 Este vorba despre iertarea păcatelor.  Dar ce este păcatul?  Biblia dă trei definiții pentru 
păcat:  

(01) Păcatul comiterii, însemnând călcarea legii morale: „Oricine face păcat face și 
fărădelege și păcatul este fărădelege” (1 Ioan 3,4).                                                                                                                                 

(02) Păcatul omiterii, adică păcatul mâinilor încrucișate, constând în refuzul sau 
neglijența de a face binele, când cel în cauză știe ce este binele: „Deci, cine știe să facă 
bine și nu face săvârșește un păcat!”  (Iacov 4,17)                                                                                                                            

(03) Păcatul înăbușirii conștiinței, adică făcând lucruri de care ești convins că nu sunt 
corecte: „Tot ce nu vine din încredințare e păcat” (Rom 14,23).   
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 Și, totuși, Spiritul Profetic zice: „Singura noastră definiție cu privire la păcat este aceea 
dată în Cuvântul lui Dumnezeu; este ‚călcarea legii’, este acțiunea unui principiu în 
război cu marea lege a iubirii, care este temelia guvernării divine” (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 493).  O definiție sau trei?  Prima, considerată 
în acest citat singura, este despre păcatul comiterii, care este călcarea legii lui 
Dumnezeu.  Celelalte două se reduc, de fapt, la aceasta, pentru că orice rău este o 
violare a Decalogului.    
 

 Am putea distinge păcatele din punct de vedere al cunoștinței, al voinței, al formei și al 
gravității.  Astfel, iată despre ce feluri de păcate vorbește Biblia:                                                                                                                 

(01) păcat fără voie (Lev 4,1-3; Num 15,27-29);                                                                                                                                                
(02) păcat cu voia (Num 15,30.31; Evr 10,26);                                                                                                              
(03) păcat din neștiință (Evr 9,7);                                                                                                                                                              
(04) păcat cu știință (Eva, David, Manase, Anania și Safira etc.);                                                                               

(05) păcat săvârșit având legea (Rom 2,12);                                                                                                                                             
(06) păcat săvârșit neavând legea (același verset);                                                                                                   
(07) păcat săvârșit în afara trupului (1 Cor 6,18);                                                                                                                 
(08) păcat săvârșit în trup sau împotriva trupului (același verset);                                                                                                                                                 

(09) păcat ascuns (2 Sam 12,12; Prov 28,13; Rom 2,16; Efes 5,12);                                                                                                                                      
(10) păcat pe față (1 Sam 2,12-17; 1 Împ 21,1-24);                                                                                                                                                      
(11) păcat veșnic, care este păcatul împotriva Duhului Sfânt (Marcu 3,29);                                                                                                                                
(12) păcat care nu duce la moarte (1 Ioan 5,16);                                                                                                                                                                                       
(13) păcat care duce la moarte (același verset și Romani 6,16.23).                                                                                         

 Observăm din cărțile lui Moise, de exemplu Leviticul 4,1-3 și Numeri 15,27-29, precum și 
mai târziu din Evrei 9,7, că numai păcatele din neștiință și fără voie puteau fi ispășite 
prin jertfe.  Celelalte erau considerate încumetare.  Găsim, totuși, cazuri când oamenii 
au păcătuit cu voia și totuși au fost iertați, de exemplu Manase (2 Cronici 33,1-13, mai 
ales versetele 12 și 13); și el era fiul lui Ezechia!  Nici David nu a fost inconștient când a 
păcătuit cu Bat-Șeba și, mai ales, când a pus la cale uciderea lui Urie prin sabia fiilor lui 
Amon (vezi 2 Samuel 12,9).  O extindere peste măsură a îndurării lui Dumnezeu nu era 
însă menită să-i încurajeze pe oameni la păcat, pentru că ar fi fost un joc periculos, știind 
bine cât de nestatornică este viața omenească.  Pavel s-a referit la limitarea iertării 
păcatelor prin aducerea de jertfe astfel: „Să știți dar, fraților, că în El (Hristos) vi se 
vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care  
n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise” (Fapte 13,38.39).  
 

 Problema care se pune în legătură cu păcatele nu este dacă ele au fost făcute din știință 
sau din neștiință, ci dacă aparțin trecutului sau prezentului.  Cele trecute, mărturisite și 
părăsite, sunt iertate.  Nicio tortură sufletească în legătură cu ele nu este justificată.  Și, 
dacă, totuși, conștiința continuă să ne chinuiască?  Iată soluția: „Prin aceasta vom 
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cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, ori în ce ne 
osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște 
toate lucrurile” (1 Ioan 3,19.20).  Nu privi la inima (sau conștiința) dumitale, ci la 
Dumnezeu, care este mai mare și care te-a iertat.  Crede în făgăduința și în iubirea Lui.   

IV.  PĂCATUL DE NEIERTAT 

 Ce este păcatul împotriva Duhului Sfânt, declarat păcat veșnic, păcat care nu se iartă?  
Pentru a înțelege acest lucru trebuie să știm ce a provocat declarația Domnului Isus, 
care a zis așa: „Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele, pe care le vor rosti 
oamenii, li se vor ierta, dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în 
veac, ci este vinovat de un păcat veșnic” (Marcu 3,28.29).  Motivul este arătat în 
versetul următor: „Aceasta, pentru că ei ziceau: ‚Are un duh necurat.’”  Cărturarii 
declaraseră că Isus „este stăpânit de Beelzebul, scoate demonii cu ajutorul domnului 
demonilor” (versetul 22).  Aceasta era hula împotriva Duhului Sfânt, punerea lucrării lui 
Dumnezeu pe seama lui Satana.  Păcatul împotriva Duhului Sfânt nu este doar această 
hulă, ci respingerea continuă, până la capăt, a apelurilor la pocăință venite de la Duhul 
Sfânt.  Și de ce nu se poate ierta?  Pentru că Duhul Sfânt este singurul Agent divin prin 
care poate avea loc pocăința; fără această lucrare a Lui, omul este pierdut. 
 

 Așa zice mărturia inspirată: „Hristos le-a spus clar că, atribuind lui Satana lucrarea 
Duhului Sfânt, ei tăiau legătura lor cu izvorul binecuvântării.  Aceia care vorbiseră 
împotriva lui Isus Însuși, fără să discearnă caracterul Lui divin, puteau primi iertare, 
pentru că prin Duhul Sfânt ei puteau fi făcuți să-și vadă eroarea și să se pocăiască.  
Oricare ar fi păcatul, dacă sufletul se pocăiește și crede, vina este spălată prin sângele lui 
Hristos; însă acela care respinge lucrarea Duhului Sfânt se așază în situația în care 
pocăința și credința nu pot ajunge la el.  Prin Spirit lucrează Dumnezeu asupra inimii; 
când oamenii de bună voie resping Spiritul și Îl declară a fi de la Satana, ei taie canalul 
prin care Dumnezeu poate să comunice cu ei.  Când Spiritul este în cele din urmă 
respins, Dumnezeu nu mai poate face nimic pentru suflet.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, paginile 321-322)  
 

 Ne putem da seama, în urma auzirii acestui citat, că orice păcat poate deveni, în cele din 
urmă, păcat împotriva Duhului Sfânt, dacă omul nu se pocăiește de el, ci continuă în el și 
ignoră mustrările Duhului Sfânt și ale Cuvântului lui Dumnezeu.  La așa ceva trebuie să 
se fi referit apostolul Ioan când a scris: „Dacă îl vede cineva pe fratele său săvârșind un 
păcat care nu duce la moarte, să se roage; și Dumnezeu îi va da viața, pentru cei ce n-au 
săvârșit un păcat care duce la moarte.  Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se 
roage pentru păcatul acela” (1 Ioan 5,16).   
 

 În Hristos, orice păcat mărturisit și părăsit se iartă; oricât de jos ar fi căzut cineva, există 
speranță prin harul lui Hristos, căci El nu îl va da afară pe nimeni care vine la El (vezi Ioan 
6,37).  Problema cu păcatul de neiertat este că omul se poate împietri și poate continua 
în păcat până când va fi pierdut; acesta este înțelesul textului din Evrei 6,4-6: nu este 
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vorba că Dumnezeu nu-l primește pe cel căzut care vine la El, ci întrebarea este dacă mai 
vine, dacă nu a mers prea departe în împietrire: „. . . este cu neputință să fie înnoiți 
iarăși și aduși la pocăință” (versetul 6).  Același sens are textul din Evrei 10,26.27: „Căci, 
dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio 
jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc, care îi 
va mistui pe cei răzvrătiți.” 
 

 „Fiecare act de nelegiuire, fiecare neglijare sau respingere a harului lui Hristos 
reacționează asupra dumitale, înăsprind inima, pervertind voința, amorțind înțelegerea 
și făcându-te nu numai mai puțin înclinat a ceda, ci mai puțin capabil de a ceda la 
apelurile duioase ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu.”  (Steps to Christ/Calea către 
Hristos, pagina 33) 
 

 Ioan afirmă în prima sa epistolă că „oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, 
pentru că sămânța Lui rămâne în el, și nu poate păcătui, fiindcă este născut din 
Dumnezeu” (3,9).  Dar tot el a scris în aceeași carte: „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri 
ca să nu păcătuiți.  Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus 
Hristos, Cel neprihănit” (2,1).  De asemenea: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm 
singuri și adevărul nu este în noi” (1,8).  Cum stau lucrurile?  Pentru a păstra armonia 
acestor texte și ținând cont și de felul cum sună textele în original, putem înțelege că 
acela care este născut din Dumnezeu nu alege o viață de păcat; dacă, totuși, 
păcătuiește, poate apela la serviciile Mijlocitorului.  
 

 Dumnezeu nu poate accepta păcătuirea planificată: „Fac așa și așa, apoi mă întorc la 
Dumnezeu și El mă va ierta.  Știu oricând ce am de făcut.”  Este o joacă cu păcatul, cu 
focul.  Trebuie sinceritate și seriozitate în relațiile noastre cu Dumnezeu.  Cei cu 
adevărat convertiți urăsc păcatul, pentru că Dumnezeu îl urăște, și sunt îndurerați când 
șchioapătă în credință, nu încântați sau fericiți.                                                                                                      

V.  CINE IARTĂ PĂCATELE? 

 Așa cum am mai arătat, cărturarii greșeau gândind că Isus hulește când iartă păcatele 
unui om (vezi Marcu 2,6.7), pentru că Isus este și Dumnezeu, nu doar Fiu al omului.  Ei 
aveau însă dreptate că numai Dumnezeu poate ierta păcatele.  Într-o mare parte a lumii 
care se consideră creștină, ideea aceasta este pervertită sau ignorată; oamenii își 
mărturisesc păcatele în fața altor oameni, și aceia păcătoși ca și ei.  Îl întreba un catolic 
pe unul din conducătorii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România prin anii 
1960: „De unde știu că am fost iertat dacă Îi mărturisesc lui Dumnezeu păcatele mele?  
Când mă duc la preot, el mă asigură de această iertare și știu că sunt iertat.”  Care este 
însă folosul să fii asigurat de către un om păcătos că ești iertat și nu de către Dumnezeu?  
Auziți ce zice Spiritul Profetic: „Ți-ai mărturisit păcatele și în inimă le-ai îndepărtat.  Te-ai 
hotărât să te predai lui Dumnezeu.  Acum, mergi la El și cere ca El să te spele de păcate 
și să-ți dea o inimă nouă.  Apoi să crezi că El face aceasta pentru că a făgăduit” (Steps to 
Christ/Calea către Hristos, paginile 49-50).   
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 Pot oamenii să ierte păcate?  Din formulările rugăciunii domnești reiese că noi iertăm 
greșeli și datorii.  Totuși, în Iacov 5,16, ni se spune: „Mărturisiți-vă unii altora păcatele și 
rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați.  Mare putere are rugăciunea fierbinte a 
celui neprihănit.”  Această mărturisire este doar destăinuire pentru ajutor în rugăciune, 
rugăciune unită.  Autorul nu zice: „Iertați-vă unii altora păcatele!”     
 

 Poate biserica să ierte păcate?  Ca și indivizii, greșeli și datorii.  În Ioan 20,23, Domnul 
Isus a zis: „Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute.”  
Totuși păcate?  Aici este vorba de judecata bisericii față de cei căzuți și de aplanarea 
conflictelor, bine explicate de apostolul Pavel în 1 Corinteni 5,12.13 și 2 Corinteni 2,5-11.  
Din spusele sale și din regula dată de Hristos în Matei 18,15-18, înțelegem că biserica are 
datoria de a rezolva litigiile din sânul ei, de a-i sancționa pe cei vinovați, de a păstra 
ordinea și curățenia rândurilor sale.  Poate și ierta, când membrii în cauză au atitudinea 
cea bună.   Să fie însă clar că orice iertare, acordată de indivizi sau de biserică, este doar 
corectare, reglementare de relații și prevenirea relelor.  În ultimă instanță însă, numai 
Dumnezeu iartă păcate, simultan satisfăcând dreptatea legii.  Chiar după ce biserica și-a 
făcut lucrarea sau cel greșit s-a împăcat cu aproapele, dincolo de aceste măsuri și acțiuni 
este necesară iertarea propriu-zisă de păcat, pe care numai Dumnezeu o poate face.   
 

 Să ținem cont și de sfatul dat de Pavel în Galateni 6,1: „Fraților, chiar dacă un om ar 
cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul 
blândeții.  Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu.”  Așadar, credincioșii, biserica, 
îl ridică pe cel căzut în greșeală.  Aceasta este iertarea.  Aceasta este disciplina.  Dar și ei 
pot să cadă!        
 

 Biserica predică evanghelia mântuitoare, le face cunoscută păcătoșilor calea mântuirii și 
îi conduce la Marele Vindecător, ca să fie iertați și schimbați.  Așa iartă biserica păcatele.  
Dacă neglijează lucrarea sa, atunci ține păcatele respective pe loc, spre nenorocirea 
individului vizat.                                                                                                                                                     

VI.  IERTARE ACUM! 

 Profetul Isaia ne încurajează spunând despre Dumnezeu că „nu obosește iertând” (Isa 
55,7).  Dar nu este oboseală atunci când El declară: „Cine este nedrept să fie nedrept și 
mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe . . .” (Apoc 22,11).  Nu este 
oboseală, ci încheierea timpului de har, epuizarea ocaziilor de pocăință.  Să folosim 
acum ocaziile date, câtă vreme suntem în viață și câtă vreme mai există har.  Avertizarea 
pentru fiecare din noi este: „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” (Evr 4,1).  Așa a zis și Hristos: „Odată ce Stăpânul casei Se va scula și va 
încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: ‚Doamne, Doamne, 
deschide-ne!’, drept răspuns, El vă va zice: ‚Nu știu de unde sunteți!’” (Luca 13,25)   
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 Iată o încurajare solemnă pentru oricare din noi: „Priviți în sus, voi care vă îndoiți și 
tremurați, pentru că Isus trăiește ca să mijlocească pentru noi.  Mulțumiți-I lui 
Dumnezeu pentru darul scumpului Său Fiu și rugați-vă ca El să nu fi murit pentru voi în 
zadar.  Spiritul vă invită astăzi.  Veniți cu toată inima voastră la Isus și puteți cere 
binecuvântarea Lui.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, paginile 54-55)   
 

 Vom contempla în încheiere unele din făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la iertarea 
păcatelor:                                                                                       

- Dumnezeu este gata să ierte (Ps 86,5).                                                                                                       
- Dumnezeu „nu obosește iertând” (Isa 55,7).                                                                                                                                                                                                                                    
- „El îți iartă toate fărădelegile tale” (Ps 103,3).                                                                                               
- Există iertare la Domnul, ca să fie de temut (Ps 130,4).                                                                                                                     
- Dumnezeu zice: „Eu îți șterg fărădelegile ca un nor și păcatele ca o ceață” (Isa 44,22).                
- El promite în legătură cu păcatele noastre: „Nu-Mi voi mai aduce aminte” de ele (Ier 
31,34).  Amnezie?  Nu, căci Dumnezeu este atotștiutor.  Nu este o scăpare din minte, ci 
un act al voinței, nu le mai ia în considerare, nu mai ține cont de ele.  Să-I mulțumim 
pentru îndurarea Sa măreață!  Să venim la El cu toată inima și cu atitudinea potrivită 
pentru a fi iertați pe deplin și primiți în împărăția slavei Sale eterne!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 405: „Este soare azi în viaţa mea” 

Cântarea de închidere, 389: „Să fie oare-adevărat?”   
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INUL SUBȚIRE, STRĂLUCITOR ȘI CURAT                                                                                                                   

(01) Text 

 După toate învălmășelile, conflictele și tragediile întâlnite în ultima carte a Bibliei, avem 
la un moment dat un tablou glorios și festiv: „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.)  Apoi mi-a zis: ‚Scrie: ‚Ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului!’”  (Apoc 
19,6-9)                                                                               

(02) Analiză 

 Trebuie să subliniem următoarele elemente de bază ale paragrafului citat:                                                                         

- Gloată multă – în unele părți ale Bibliei, se vorbește despre foarte mulți îngeri, dar ei 
nu sunt numiți niciodată „o gloată” (de exemplu: Psalmul 68,17; Daniel 7,10; Apocalipsa 
5,11).  În schimb, mântuiții sunt prezentați astfel: „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” (Apoc 7,9).                                                                                                      

- Glas ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice.  Mântuitorul a zis că 
puțini merg pe calea cea îngustă (vezi Matei 7,13.14), dar numărul tuturor mântuiților, 
din toate veacurile istoriei acestei lumi, va fi colosal.  Imaginați-vă vocile lor unite într-un 
cor puternic!  Și toți cântă!  Nu văd cu ce putea fi glasul acela mai bine comparat decât 
cu „vuietul unor ape multe” și „bubuitul unor tunete puternice”.  Fortissimo ceresc!  
Este aplicarea exactă a chemării din Psalmul 100,1: „Strigați de bucurie către Domnul, 
toți locuitorii pământului!”  Închipuiți-vă că, acum, cei peste șapte miliarde de locuitori 
ai pământului ar striga împreună slavă Celui Preaînalt, însă cei răscumpărați vor fi 
nemuritori, perfect sănătoși și cu voci desăvârșite.                                                                                                                                                                                  

- Cuvintele rostite de acel glas au fost înțelese de Ioan: „. . . care zicea. . .” .  Nu era doar 
emitere indescifrabilă de sunete puternice, ci exprimarea clară a unor ființe inteligente 
și entuziaste.                                                              

- Lui Ioan i s-a permis să scrie acele cuvinte, altfel decât în cazul „celor șapte tunete”, 
care „au făcut să se audă glasurile lor” (Apoc 10,3).  Apostolul zice mai departe: „Și, când 
au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; și am 
auzit din cer un glas care zicea: ‚Pecetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce 
au spus!’”  (Versetul 4).  Mai departe, Îngerul puternic cu un picior pe mare și unul pe 
uscat a vorbit despre zilele când „se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună 
vestită de El robilor Săi proorocilor” (versetul 7).  Vestea bună este evanghelia; taina lui 
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Dumnezeu în legătură cu ea este propovăduirea evangheliei.  Nu mai este nimic de 
păstrat confidențial, Ioan scrie acum ce a zis gloata amintită.  

- „Aliluia!”  Termenul acesta este explicat astfel: „O interjecție pioasă însemnând 
‚lăudați-L pe Jah’ sau ‚lăudați-L pe Domnul’” (Seventh-day Adventist Bible Dictionary/ 
Dicționarul biblic adventist de ziua a șaptea, pagina 433).                                                                                                                          

- „Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic, a început să împărățească.”  Dumnezeu 
a fost întotdeauna Împărat peste întregul univers, fiind Creatorul și Susținătorul lui, însă 
lumea aceasta, încredințată în mâinile lui Adam și Eva (vezi Geneza 1,28), a fost pierdută 
de ei prin păcătuire și înstrăinată în mâinile uzurpatorului care i-a înșelat.  Diavolul a 
pretins către Hristos: „Ție Îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie 
îmi este dată și o dau oricui voiesc” (Luca 4,6).  Era diavolul stăpânul pământului cu 
adevărat?  Așa cum hoțul este stăpânul banilor pe care i-a furat.  Chiar Mântuitorul a 
ținut cont de acest fapt regretabil: „Vine stăpânitorul lumii acesteia; el n-are nimic în 
Mine” (Ioan 14,30).  De asemenea: „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum 
stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară” (Ioan 12,31).  Demascat la cruce și 
despuiat de puterile sale în cele din urmă, diavolul pierde ce a furat.  Atunci se aude cu 
putere în univers: „Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță.  Și în cer s-au auzit glasuri 
puternice, care ziceau: ‚Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale 
Hristosului Său.  Și El va împărăți în vecii vecilor’” (Apoc 11,5).                                                                                        

- „Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă!”  Este vorba tot de declarația sonoră a 
gloatei mântuiților, fericită pentru realizarea în întregime a planului de mântuire, ca un 
ecou al îndemnului din Psalmul 95,1-3: „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 presus de toți dumnezeii.”                                                                                                                                                                        

- „Căci a venit nunta Mielului.”  În centrul cărții Apocalipsa se află Persoana 
Mântuitorului, care, în capitolul 5,6, apare ca un Miel junghiat, aflându-Se „la mijloc, 
între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni”.  În capitolul 13,8, se 
face precizarea că El „a fost junghiat de la întemeierea lumii”, adică odată cu dezvăluirea 
față de primii păcătoși a planului de mântuire.  El apare în cartea descoperirii ca fiind 
biruitor asupra forțelor răului, iar biruitori împreună cu El sunt și cei credincioși (vezi 
Apocalipsa 12,11 și 17,14).  Acum, Mielul apare ca Mire – a venit nunta Sa.                                                                                                                                                                                  

- „Soția Lui s-a pregătit.”  Cine este „soția” sau „nevasta” Mielului?  În Apocalipsa 21,9-
27, unul dintre îngerii cu potire l-a invitat pe Ioan ca să i-o arate și l-a dus „pe un munte 
mare și înalt”, de unde i-a arătat „cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de 
la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu” (versetele 10-11).  Cum putem înțelege lucrul 
acesta: nevasta Mielului este cetatea?  Zidurile, străzile, porțile?  Versetul 27 spune că 
„nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci 
numai cei scriși în cartea vieții Mielului.”  Cetatea nu este goală, ea este populată de cei 
mântuiți.  Ei formează ceea ce se numește soția Mielului.  Apostolul Pavel este foarte 
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clar în această privință, când zice: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos 
biserica și S-a dat pe Sine pentru ea” (Efes 5,25).  Hristos a iubit și iubește biserica, ea 
este soția Lui, care s-a pregătit pentru nuntă.                                                                                          

Mireasa lui Hristos nu este, în ultimă instanță, o construcție materială, ci o realitate vie, 
chiar dacă este asemănată cu o construcție: „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, prin Isus Hristos” (1 Pet 2,5).  Tot așa, când zicem „biserică” nu ne referim la 
clădiri, ci la totalitatea credincioșilor, chiar dacă vorbim despre clădiri bisericești – în 
care se adună biserica.                                                                                                                                          

(03) Mai mult despre căsătorie 

 Ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului . . ., a venit nunta Mielului . . ., soția Lui   
s-a pregătit . . . .  Care soție se arată aici că s-a pregătit?  Iată citate de mare folos din 
Spiritul Profetic:  

„Atât în Vechiul cât și în Noul Testament, legătura de căsătorie este folosită ca să 
reprezinte unirea gingașă și sacră care există între Hristos și poporul Său.  Pentru mintea 
lui Hristos, veselia festivităților nunții arăta înainte către bucuria acelei zile când El o va 
aduce pe mireasa Lui în casa Tatălui Său, iar cei răscumpărați împreună cu 
Răscumpărătorul vor ședea la ospățul nunții Mielului.  El zice: ‚Cum se bucură mirele de 
mireasa lui, așa Se va bucura Dumnezeul tău de tine.’  ‚Nu te vor mai numi Părăsită; ci te 
vor numi Plăcerea Mea, . . . căci Domnul Își pune plăcerea în tine.’  ‚Se va bucura de tine 
cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine’ (Isa 
62,4.5; Țef 3,17).  Când viziunea lucrurilor cerești i-a fost oferită apostolului Ioan, el a 
scris: ‚Și am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul 
unor tunete puternice, care zicea: ‚Aleluia!  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.’  ‚Ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului!’ 
(Apoc 19,6.7.9).”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 151)  

„În Biblie, caracterul sacru și durabil al legăturii ce există între Hristos și biserica Sa este 
reprezentat prin unirea căsătoriei.  Domnul Și-a legat poporul de Sine printr-un 
legământ solemn, El făgăduind să fie Dumnezeul lor și ei angajându-se să fie ai Lui și 
numai ai Lui.  El declară: ‚Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine 
prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare’ (Osea 2,19).  Și iarăși: ‚Eu sunt 
Stăpânul vostru’ (Ier 3,14; în engleză, ‚Eu sunt căsătorit cu voi’).  Și Pavel folosește 
aceeași figură în Noul Testament, când zice: ‚V-am logodit cu un bărbat, ca să vă 
înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată’ (2 Cor 11,2).”  (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 381)  

„Foarte strânsă și sacră este legătura dintre Hristos și biserica Sa – El este mirele și 
biserica este mireasa; El este capul și biserica este corpul.  Legătura cu Hristos, deci, 
implică legătură cu biserica Sa.”  (Education/Educație, pagina 268)  
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„Aceeași putere care L-a înviat pe Hristos din morți o va învia pe biserica Sa și o va 
proslăvi împreună cu Hristos ca mireasă a Sa, mai presus de orice căpetenii, mai presus 
de orice puteri, mai presus de orice nume care poate fi numit, nu numai în lumea 
aceasta, ci și în curțile cerești, lumea de sus.”  (Selected Messages/Solii alese, cartea 1, 
pagina 305)                                                             

(04) Inul subțire, strălucitor și curat 

 „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 19,7.8). 
 

 Este adevărat că, din cât s-a raportat, Mântuitorul nu a zis niciodată: „Pregătiți-vă 
pentru venirea Fiului omului”, ci „de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în 
ceasul în care nu vă gândiți” (Mat 24,44).  Dar „fiți gata” este rezultatul final al unei 
pregătiri, nu poate fi altfel.  Iar o pregătire presupune instruire, cunoștință, credință, 
așteptare, dorință înfocată.  Nu te pregătești pentru ceva despre care nu ai nici cea mai 
mică idee că va veni.  Prin profetul Amos, suntem somați în mod explicit: „De aceea, îți 
voi face astfel, Israele, și, fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să-L întâlnești pe 
Dumnezeul tău, Israele!”  (Amos 4,12).  Contextul arată că era vorba despre așteptarea 
înfricoșată a unei judecăți, însă, având în vedere „fericita noastră nădejde” (vezi Tit 
2,13), putem vedea în pregătirea poporului rămășiței o lucrare voioasă și fericită.   
 

 Se dă asigurarea că „soția Lui s-a pregătit”.  Ceea ce înseamnă că a fost nevoie să se 
pregătească, nu întotdeauna a fost pregătită.  Iar „pregătită” înseamnă, cu siguranță, 
„gata”, exact cum ne-a îndemnat Mântuitorul.  Nu trebuie să vedem în chemarea Sa, 
„fiți gata”, o cerință rece și pasivă – descurcați-vă, e treaba voastră!  Apostolul Pavel 
afirmă cu siguranță: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și S-a 
dat pe Sine pentru ea” (Efes 5,25).  Pentru ce?  Iată scopul: „. . . ca s-o sfințească, după 
ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt” (versetul 26).  Hristos face în viața 
credincioșilor aceste două lucrări: îi curăță, aceasta este rezolvarea păcatelor trecutului, 
este îndreptățirea atribuită; îi sfințește, lucrând în ei formarea caracterului Său 
desăvârșit, aceasta este îndreptățirea împărtășită.   
 

 Obiectivul final este o stare după voia lui Dumnezeu: „. . . ca să înfățișeze înaintea Lui 
această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și 
fără prihană” (versetul 27).  Orice întinare, orice denaturare produsă de timp și 
împrejurări și orice altceva care este în afara voinței lui Dumnezeu trebuie să dispară.  
Hristos are grijă să îndeplinească această lucrare.  Și El este consecvent: „Sunt 
încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua 
lui Isus Hristos” (Filip 1,6). 
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 Ținând cont de această lucrare multiplă, continuă și completă a lui Hristos în viețile 
sfinților, putem spune că avem explicație pentru temerile unora în legătură cu 
propoziția „inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților” (Apoc 19,8).  Sunt faptele 
lor?  Se bazează pe ele?  Ele îi mântuiesc?  Ele îi duc în cer?  Nu, dar acestea există acum, 
sunt un fapt real și binecuvântat.  S-a realizat ce zicea apostolul În Filipeni 2,13: „Căci 
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și 
înfăptuirea.”  Sau în altă formă: „Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos 
Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în 
ele” (Efes 2,10).  Sau: „Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile 
este Dumnezeu” (Evr 3,4).  Și explicația: „Și casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la 
sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm” (versetul 6).   
 

 Nici în Apocalipsa 19,8 nu există vreun dubiu; textul zice „i s-a dat să se îmbrace.”  Cu 
ce?  Cu o haină care este gata.  Iată experiența marelui preot Iosua, care era un 
reprezentant al poporului Israel: „Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și, totuși, 
stătea în picioare înaintea Îngerului.  Iar Îngerul, luând cuvântul, le-a zis celor ce erau 
înaintea Lui: ‚Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el!’  Apoi i-a zis lui Iosua: ‚Iată că 
îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare!’ . . .  Și i-au pus o 
mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo” 
(Zah 3,3-5).  Cuvântul „Îngerul” este scris cu literă inițială mare, ceea ce este corect, 
pentru că se referă la Domnul Isus. 
 

 Observați că toate aceste lucrări sunt exterioare omului: „dezbrăcați-l”, „îndepărtez de 
la tine nelegiuirea”, „te îmbrac cu haine de sărbătoare”, „i-au pus o mitră curată pe 
cap”, „l-au îmbrăcat în haine”.  Lucrarea mântuirii, sub toate aspectele ei, este lucrarea 
lui Dumnezeu în dreptul omului și în viața omului, de la început și până la sfârșit: 
„Această haină, ţesută în războiul cerului, nu are în ea niciun fir de concepţie 
omenească.  Hristos, în natură omenească, a realizat un caracter desăvârşit, iar 
caracterul acesta El Se oferă să ni-l împărtăşească nouă.”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, pagina 311)  
 

 Profetul Isaia raportează o experiență spirituală deja realizată: „Mă bucur în Domnul și 
sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele 
mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună 
împărătească și ca pe o mireasă împodobită cu sculele ei” (Isa 61,10).  Acest echipament 
spiritual nu poate lipsi; absența lui din viața individului înseamnă pierzare eternă.  
Împăratul care a făcut nuntă fiului său „a intrat să-și vadă oaspeții și l-a zărit acolo pe un 
om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.  ‚Prietene’, i-a zis el, ‚cum ai intrat aici fără 
să ai haină de nuntă?’  Omul acela a amuțit.  Atunci, împăratul le-a zis slujitorilor săi: 
‚Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară; acolo va fi 
plânsul și scrâșnirea dinților’” (Mat 22,11-13).   
 

 Îmbrăcându-i pe credincioși cu veșmântul neprihănirii Sale, care este indispensabil 
pentru cer, Hristos îi aduce înapoi la starea de unde s-a căzut prin păcătuire: „Haina albă 
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a nevinovăției a fost purtată de primii noștri părinți când au fost așezați de Dumnezeu în 
Edenul cel sfânt.  Ei trăiau în armonie perfectă cu voința lui Dumnezeu.  Toată tăria 
afecțiunilor lor era dată Tatălui lor ceresc.  O lumină blândă, frumoasă, lumina lui 
Dumnezeu, învăluia perechea sfântă.  Această mantie de lumină era un simbol al 
veșmintelor lor spirituale de nevinovăție cerească.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele 
Domnului Hristos, paginile 310-311)                                                                                                                                  

(05) Atribute 

 De ce in?  De ce subțire, strălucitor și curat?  Nu știm dacă este chiar ceea ce numim noi 
„in”, adică exact materialul cunoscut de noi, sau așa l-a văzut Ioan și nu-l putea descrie 
altfel.  Oricum, spunem așa.  De altfel, dacă cercetăm referința din Dicționarul  biblic 
adventist de ziua a șaptea, vom vedea că planta din Egipt și Palestina numită în 
românește „in” putea fi altceva sau ceva asemănător cu ce știm noi.  Oricum, rămânem 
la terminologia cunoscută.  Știm că, după explicarea viselor sale de către Iosif, cel abia 
scos din închisoare, faraon „l-a îmbrăcat cu haine de in subțire” (Gen 41,42).  Era un 
mod de a-l onora și exact așa va proceda Împăratul ceresc cu cei aduși din închisoarea 
necazului celui mare al lumii acesteia.   
 

 Calificarea de „subțire” denotă finețe, în contrast cu o toarcere mai brută.  Este vorba de 
material de calitate, fin și plăcut a-l purta.  În planul sanctuarului văzut de Ezechiel în 
viziune, preoților li se cerea: „Vor avea pe cap și scufii de in și izmene de in pe coapsele 
lor; nu se vor încinge cu ceva care să aducă sudoarea” (Ezec 44,18).  Inul era materialul 
cel mai potrivit care să-l protejeze pe purtător de transpirație, incompatibilă cu sfințenia 
sanctuarului, unde curățenia de orice fel, inclusiv a aerului, era lege sacră.   
 

 Materialul din care sunt făcute veșmintele mântuiților este, în primul rând, in, apoi este 
subțire, și este curat.  Toate condițiile pentru confort, satisfacție și curățenie impecabilă.  
Apoi, el este strălucitor.  Strălucirea vine de la lumină și de la reflectarea ei.  Cei care au 
fost fii ai luminii pe pământ (vezi Efeseni 5,8) vor continua așa, la proporții multiplicate, 
în împărăția lui Dumnezeu: „Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce-i vor 
învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci” 
(Dan 12,3).  Sau ca îngerii: „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).  Sau ca Isus: „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).  „Hainele Lui s-au făcut strălucitoare și 
foarte albe, de o albeață pe care niciun nălbitor de pe pământ n-o poate da” (Marcu 
9,3).    
 

 S-ar pune întrebarea dacă în textul de bază, din Apocalipsa 19,6-9, este vorba despre 
veșminte spirituale sau fizice.  În ordine cronologică și logică, veșmintele spirituale au 
prioritate.  Aici lucrează Dumnezeu în mod stăruitor pentru recuperarea păcătoșilor.  În 
sfatul Martorului credincios există și recomandarea: „. . . te sfătuiesc să cumperi de la 
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Mine . . . haine albe, ca să îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale” (Apoc 
3,18).  Chiar în textul de bază se dă explicația că „inul subțire sunt faptele neprihănite 
ale sfinților” (Apoc 19,8).  Acesta este echipamentul primordial, spiritual, vital, necesar 
pentru intrare în împărăția cerurilor: „Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept 
la pomul vieții și să intre pe porți în cetate!”  (Apoc 22,14)   
 

 Dar putem fi siguri că și învelirea fizică a mântuiților va fi pe măsură și la fel de „subțire, 
strălucitoare și curată”.  Aceasta este o răsplată.  Adam și Eva erau goi în sensul că nu 
purtau haine ca noi acum, dar ei nu erau complet dezveliți: „Veșmântul de lumină care-i 
învăluise a dispărut acum și, pentru a-l înlocui, ei s-au străduit să-și confecționeze un 
acoperământ, pentru că nu puteau, neîmbrăcați, să întâmpine ochiul lui Dumnezeu și al 
îngerilor sfinți.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 57).  Veșmânt de 
lumină!  Acesta este modul de îmbrăcare a ființelor cerești, ba chiar despre Dumnezeu 
ni se spune: „Doamne, Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare!  Tu ești îmbrăcat cu 
strălucire și măreție!  Te învelești cu lumina ca și cu o manta” (Ps 104,1.2).  

(06) Încheiere 

 Unul dintre cei douăzeci și patru de bătrâni îi explica lui Ioan identitatea și experiența 
celor adunați înaintea tronului, „îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini” 
(Apoc 7,9).  După ce l-a întrebat: „Aceștia, care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt 
oare?  Și de unde au venit?”  (Versetul 13), tot el a dat explicația: „Aceștia vin din 
necazul cel mare; ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului” (versetul 14).  
O foarte interesantă chimie dumnezeiască: sângele lui Hristos, în loc să înroșească 
hainele, le spală și le albește.   
 

 Iată cum au fost versificate întrebarea și răspunsul bătrânului amintit mai sus:                                                                                                                                 

„Cine-s acești fericiți,                                                                                                                                                                   
Cu-albe haine-mpodobiți,                                                                                                                                 
Stând la tronul Domnului,                                                                                                                                                                                                                                                       
În mărirea Lui?                                                                                                                                                  
Cine-s și de unde vin?                                                                                                                                       
Au venit din mare chin,                                                                                                                                 
Din amarul cel de jos,                                                                                                                                                                            
La Hristos! 

Nepătată, haina lor                                                                                                                                                                   
E dreptatea sfinților;                                                                                                                                        
Cu-al Său sânge sfânt, vărsat,                                                                                                                                                                                                             
Domnul i-a spălat!                                                                                                                                                                           
Gândul lor e nepătat,                                                                                                                                         
Căci pe toți i-a îndrumat                                                                                                                                
Pe îngusta cale-n sus,                                                                                                                                                     
Spre Isus!                                                                                                                                                                 
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Ei, la tronul luminos,                                                                                                                                                                                  
Stau în fața lui Hristos,                                                                                                                                                  
Noapte, zi, tot lăudând,                                                                                                                                                  
Lui Isus cântând!                                                                                                                                            
Liberi sunt de-amar și chin,                                                                                                                                                    
Moarte nu e, nici suspin!                                                                                                                                      
De la orișice păcat                                                                                                                                                
S-au salvat! 

Și pe mine, Doamne, Tu,                                                                                                                                           
La aceasta mă condu:                                                                                                                                            
Haină albă să îmbrac                                                                                                                                      
Ca să fiu curat!                                                                                                                                        
Fericit mă simt mereu,                                                                                                                                 
Când privesc la chipul Tău!                                                                                                                            
Fii, Părinte, -n veac de veac,                                                                                                                             
Lăudat!”  (Cântarea numărul 846 din Imnuri creștine, ediția 2013)  

Amin! 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 24: „Măriţi pe Isus prin cântare!” 

Cântarea de închidere, 440: „Dorul meu ne-ncetat . . .” 
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RAHAV, O MINUNE A HARULUI SALVATOR                                                                                                                        

(01) Introducere 

 În Noul Testament, mai exact în evanghelii, este amintită o femeie, despre care Domnul 
Isus a spus că oriunde va fi propovăduită evanghelia se va spune și ce a făcut femeia 
aceea.  Cum se numea ea?  Și ce faptă a fost atât de mare că urma să fie povestită peste 
tot?  Numele ei este Maria Magdalena, al cărei trecut era întunecat, ba se spune că din 
ea Domnul Isus „scosese șapte draci” (Marcu 16,9), că din ea „ieșiseră șapte draci” (Luca 
8,2).  Această femeie a uns trupul Domnului Isus în vederea îngropării Sale (Mat 26,6.7).  
 

 Există și în Vechiul Testament o Magdalenă, cu alt nume, dar care, de asemenea, a fost o 
ființă păcătoasă, răscumpărată prin har, și a făcut o faptă deosebită, care este amintită 
oriunde se propovăduiește evanghelia.  Cine a fost aceasta?  Rahav. 
 

 Să citim textul din Evrei 11,31: „Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei 
răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință.”  Și în Iacov 2,25: „Tot așa, curva 
Rahav, n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte, când i-a găzduit pe soli și i-a scos 
afară pe altă cale?”   
 

 Atât Pavel cât și Iacov subliniază un lucru pozitiv: găzduirea.  Prin această faptă s-a 
remarcat Rahav.  Aceasta a scăpat viața ei și a tuturor celor din familia ei lărgită.    
 

 Despre Rahav și despre Ierihon, sora White a scris așa: „Acest oraș era propriu-zis cheia 
întregii țări și avea să prezinte un obstacol formidabil pentru succesul lui Israel.  De 
aceea, Iosua a trimis doi tineri ca iscoade care să viziteze această cetate și să constate 
ceva în legătură cu populația ei, resursele ei și tăria fortificațiilor ei.  Locuitorii cetății, 
îngroziți și bănuitori, erau încontinuu precauți, iar solii erau în mare pericol.  Ei au fost, 
totuși, ocrotiți de Rahav, o femeie din Ierihon, cu riscul propriei ei vieți.  În schimb 
pentru bunătatea ei, ei i-au promis protecție când cetatea va fi luată.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi și profeți, paginile 482-483)  
 

 „Toți aceia care, ca Rahav, canaanita, și Rut, moabita, au părăsit idolatria pentru 
închinarea la adevăratul Dumnezeu, aveau să adere la poporul Său ales.  Pe măsură ce 
numărul israeliților creștea, ei urmau a-și extinde hotarele, până când împărăția lor avea 
să cuprindă lumea.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 290)  

(02) Problema adevărului 

 Narațiunea cu Rahav este redată în Iosua 2,1-24.  Încăodată se mai vorbește pe scurt 
despre ea în Iosua 6,22-25.  Cu toate măsurile de precauție luate de iscoade, cum și de 
Rahav, prezența spionilor în cetate s-a descoperit.  Iată ce ne spune Biblia: „S-a dat de 
știre împăratului din Ierihon și i-au spus: ‚Iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au 
venit aici, astă-noapte, ca să iscodească țara.’  Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav   
să-i spună: ‚Scoate-i afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci 
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au venit să iscodească țara.’  Femeia i-a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns; și a zis: ‚Este 
adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt; și, fiindcă 
poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară; nu știu unde s-au 
dus: grăbiți-vă de-i urmăriți și-i veți ajunge.’  Ea îi suise pe acoperiș și-i ascunsese sub 
niște mănunchiuri de in, pe care-l întinsese pe acoperiș” (Ios 2,2-6).   
 

 Să reținem: doi spioni au venit de la Israel la Ierihon, Rahav i-a găzduit, apoi, când i s-a 
cerut să-i predea, a spus că au plecat, ea neștiind de unde sunt.  Dar nu era adevărat, 
pentru că ei erau încă acolo, ascunși de ea pe acoperiș, sub niște mănunchiuri de in, și 
știa foarte bine cine erau ei.  Rahav i-a mințit pe agenții împăratului Ierihonului.  Am 
întâlnit două interpretări cu privire la comportarea ei din acest punct de vedere:                                                                                                                                                                                    

(01) că n-a fost minciună ce a spus Rahav, din moment ce Dumnezeu a răsplătit-o pentru 
aceasta;                                                                                                                                                                                    

(02) că a fost, într-adevăr, o minciună, însă scuzabilă, pentru că prin ea Rahav i-a 
protejat pe solii Domnului, de unde concluzia că, în împrejurări excepționale, mai ales 
când este vorba de a apăra interesele lucrării lui Dumnezeu, se poate spune un 
neadevăr. 

 Prima interpretare este ea însăși o minciună: cum n-a mințit Rahav când a mințit?  Când 
a spus că spionii nu mai erau acolo, deși erau încă acolo, ascunși de ea?  Cât privește a 
doua interpretare, aceasta se cheamă rezervă mintală, principiu iezuitic conform căruia 
scopul scuză mijloacele, adică poți să spui un neadevăr, dacă imediat în minte afirmi 
contrariul sau faci o corecție: „nu am bani” („de dat”).   
 

 De omul care gândește așa, adică în primul sau în al doilea fel, am toate motivele să mă 
feresc, deoarece cine este în stare să mintă o dată va fi în stare să mintă și de o sută de 
ori și cine este în stare să-l mintă pe altul mă poate minți foarte bine și pe mine.  Mai 
mult, cine minte în împrejurări excepționale va fi în stare să o facă și în împrejurări 
obișnuite.   
 

 Se pune uneori întrebarea: „Ce ai face dumneata dacă teroriștii te-ar întreba despre o 
persoană pe care ai ascuns-o dacă este acolo?  Ai spune adevărul și ai risca pierderea 
unei vieți omenești, sau le-ai spune un neadevăr pentru a salva viața aceea?”  Cineva 
zicea că în cazul acesta neadevărul este acceptabil din punct de vedere etic.  De fapt, 
toate aceste întrebări sunt ipotetice: ce aș face dacă ar fi așa și așa.  Răspunsul înțelept 
este: nu știu acum ce aș face atunci.  Eu nu mă descalț cu un kilometru înainte de a trece 
un pârâu; să ajungem acolo.  Și de ce să ne pierdem vremea cu întrebări care nu au rost, 
despre împrejurări cu care nu suntem acum confruntați?  Să precizăm acum ce am face 
noi atunci?  Cine rămâne neschimbat oricât timp ar trece?   
 

 Față de asemenea dileme, eu răspund ferm: decât să încercăm a face un bine printr-o 
metodă a Satanei (pentru că el este tatăl minciunii, conform cu Ioan 8,44), nu e mai bine 
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să ne rugăm și să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă o minune de ocrotire?  El poate face ca 
teroriștii nici să nu treacă pe la mine sau măcar să nu-mi pună întrebarea aceea.  Iar 
dacă vin și mă întreabă, Dumnezeu îmi poate da un răspuns perfect, care să nu fie fals și 
nici să nu primejduiască vreo viață omenească. 
 

 Despre situații când se poate minți fără să fie păcat, Biblia nu știe nimic.  Nicio excepție 
de la respectarea poruncii a noua nu este recunoscută de Dumnezeu.  Pentru că El „nu 
poate să mintă” (Tit 1,2), în timp ce diavolul este, așa cum am arătat, „tatăl minciunii”.  
Noi nu ne putem mișca decât într-o direcție sau alta.  Nimeni nu poate să se urce la cer 
pe scara diavolului, iar lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută cu metodele lui 
Dumnezeu și nu cu cele ale Satanei.   
 

 Este adevărat că Biblia raportează despre oameni ai lui Dumnezeu care au mințit, dar nu 
citim că Dumnezeu i-ar fi sfătuit să facă așa și nici că ar fi aprobat acel lucru sau că i-ar fi 
lăudat pentru minciunile lor.  Avraam, Isaac, Iacov, Samson, David, sunt lăudați în Evrei 
11 pentru credința lor și nu pentru neadevărurile pe care le-au rostit cândva.  Dacă nu ar 
fi mințit, ar fi fost mult mai bine; nu uitați în ce complicații au intrat Avraam și alții 
pentru sucirea adevărului în Egipt și în Gherar (vezi Geneza 12,10-20 și 20,1-18).  Sau în 
ce încurcături nemaipomenite și dureroase a ajuns Iacov pentru că l-a mințit pe tatăl său 
(vezi Geneza 27,18-24).    
 

 Ne întrebăm: oare dacă Rahav nu ar fi mințit, i-ar fi lăsat Dumnezeu pe cei doi cercetași 
să fie prinși și spânzurați?  Era minciuna o absolută necesitate, fără care Dumnezeu nu   
S-ar fi putut descurca pentru izbăvirea acestora?  Nu ar fi intervenit Dumnezeu în 
favoarea lor?  Era minciuna indispensabilă, inevitabilă, era ea un rău necesar sau chiar o 
binecuvântare?  Eu cred că până și dacă ar fi fost arestați, le-ar fi dispărut din lanțuri așa 
cum a dispărut Petru din închisoarea lui Irod (vezi Fapte 12,3-11).   
 

 Când credem că numai o minciună ne-ar putea salva dintr-o împrejurare critică, să ne 
aducem aminte că Dumnezeu mai are mii de căi dacă noi nu mai avem niciuna!  El zice: 
„Cheamă-Mă în ziua necazului și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi” (Ps 50,15).  
Satana zice, din contra: „Ba nu!  Mai bine spune o minciună!”  Pe cine vom asculta?  Mi 
s-a întâmplat într-o anumită comunitate, unde eram trimis ocazional să rezolv o 
problemă, că unul dintre cei împricinați a jurat în comitet că e așa, în timp ce celălalt a 
jurat, în același caz, că nu e așa.  Atunci le-am spus: „Unul dintre dumneavoastră doi a 
jurat fals!”  A fost singura dată când am apelat la jurământ și am zis că nu o mai fac 
niciodată, pentru că cine este capabil să mintă fără jurământ este capabil să mintă și cu 
jurământ.   
 

 În timp ce Duhul Sfânt este trimis ca să ne conducă în tot adevărul, El Însuși fiind Duhul 
adevărului, Satana ne conduce pe căile minciunii.  Să urmăm exemplul psalmistului, care 
a declarat: „Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a 
minciunii” (Ps 119,104).   
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 Într-o anumită instituție din Europa Occidentală, directorul era căutat de cineva la 
telefon, la care a răspuns secretara.  S-a dus să-l cheme la telefon, dar el a zis: „Spune-i 
că nu sunt aici!”  Secretara era adventistă; ea a zis: „Domnule director, dar eu nu pot să 
fac asta, pentru că dumneavoastră sunteți aici.  Nu pot să mint!”  El s-a supărat și a 
avertizat-o că o dă afară, dar ea nu s-a clintit: „Nu pot să fac așa ceva!”  Nu știu cum s-a 
încheiat situația aceea, dar secretara nu a fost dată afară, ci a fost prețuită de director 
mai mult decât până atunci.  Să presupunem că asculta de el și-i spunea celui ce sunase 
că directorul nu este acolo; ce încredere ar fi mai avut directorul însuși în ea?   
 

 La Rahav nu este de mirare faptul că a spus o minciună: ea era o păgână și gândea că așa 
este normal să facă.  Dar noi, membri ai bisericii rămășiței, ne putem scuza cu cazul 
Rahav?  Nu așteaptă Dumnezeu de la noi mai mult?  Nu de acest lucru ne mirăm la ea, ci 
de lucrurile bune pe care le-a făcut.  Căci ne putem întreba: ce educație primise Rahav?   
 

 Să nu uităm că familiarizarea cu adevărul, apariția zorilor cerești în viața unui om, se 
face treptat.  Lucru acesta l-a înțeles foarte bine profetul Elisei, care a refuzat darurile lui 
Naaman (vezi 2 Împărați 5,15.16).  Atunci Naaman a zis: „Fiindcă nu vrei să primești tu, 
îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catâri; căci robul tău nu mai vrea 
să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului.  
Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău: când stăpânul meu intră în casa lui 
Rimon să se închine acolo și se sprijinește pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui 
Rimon: să-l ierte Domnul pe robul tău, când mă voi închina în casa lui Rimon!”  
(Versetele 17 și 18)   
 

 Elisei putea obiecta la amândouă cererile: „Este inutil să iei pământ de aici ca să te 
închini pe el acolo – tot pământul este la fel și este al Domnului.  Cât privește închinarea 
în casa lui Rimon, cum poți să-ți mai permiți așa ceva?  E idolatrie și gata!”  Elisei i-a 
răspuns însă scurt: „Du-te în pace” (versetul 19).  Cum, îl lași așa, în întuneric, în 
ignoranță, în păgânism?  Profetul știa că pentru Naaman era suficient cât învățase.  Nu 
totul dintr-o dată.  Dumnezeu va avea grijă mai departe de convertirea lui.  Minunea 
vindecării era suficientă experiență, un bun punct de plecare pentru mai mult. 
 

 Propriu-zis, dacă Rahav a rostit un neadevăr, ce trebuia să facă Dumnezeu?  Să-i 
abandoneze pe soli?  Aduceți-vă aminte că, în ciuda greșelii făcute de Moise la stânca de 
la Meriba, Dumnezeu tot le-a dat apă din stâncă (vezi Numeri 20,1-13).  Dumnezeu e 
bun, El Își face lucrarea și când greșesc oamenii.  Nu pentru că greșesc, ci în ciuda 
greșelilor lor.  De altfel, în cazul lui Rahav, nu rostirea neadevărului, ci comportarea ei 
generală în acea împrejurare a fost apreciată atât în Evrei 11,31, cât și în Iacov 2,25.  Iată 
ce putem reține în dreptul ei din capitolul al doilea al cărții Iosua:                                                                                                                                                                              

(01) Găzduirea solilor, cu toate riscurile ei, inclusiv acuzarea de trădare: „Scoate-i afară 
pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta; căci au venit să iscodească 
țara” (versetul 3).                                                                                                                                                              
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(02) Informarea amplă despre starea de spirit a locuitorilor din Ierihon – solii nu mai 
aveau nevoie de nicio altă cercetare: „Știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a 
apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră.  Fiindcă am auzit 
cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am 
auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe 
care i-ați nimicit cu desăvârșire.  De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți 
ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră” (versetele 9-11).                                                                 

(03) Credința exprimată de ea: „Știu că Domnul v-a dat țara aceasta” (versetul 9), când 
cucerirea ei nici nu începuse.                                                                                                                           

(04) Convingerea că Jahve este singurul Dumnezeu adevărat: „Căci Domnul, Dumnezeul 
vostru, este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ” (versetul 11).       

(05) Solidarizarea deplină cu cauza lui Dumnezeu și a poporului Său: „Duceți-vă spre 
munte, ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc; ascundeți-vă acolo trei zile, până se 
vor întoarce; după aceea, să vă vedeți de drum” (versetul 16). 

(06) Hotărârea și dorința fermă de a se uni cu Israel – Rahav s-a căsătorit cu Salmon, l-a 
născut pe Boaz, iar acesta s-a căsătorit cu Rut (vezi Matei 1,5).                                                                                                                                                               

 (03) Rahav – o minune a harului divin 

 Noi ne-am obișnuit cu istoria lui Rahav și ni se pare foarte firească, dar nu e așa.  Rahav 
era o prostituată, putea foarte ușor să-i dea pe soli pe mâna împăratului, gest pentru 
care ar fi putut fi apreciată și răsplătită.  Și ar fi fost scutită de atâtea emoții.  Dar nu a 
făcut așa, ci și-a asumat toate riscurile, fără să aibă vreo garanție că astfel îi va merge 
mai bine.  În definitiv, doi vizitatori, pe care nu-i mai văzuse niciodată, s-au arătat la casa 
ei, apoi au plecat: nu puteau ei foarte bine după aceea să pretindă că nu o cunosc?   
 

 Așa cum am văzut, Noul Testament vorbește astfel despre Rahav:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- „Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise 
iscoadele cu bunăvoință” (Evr 11,31).                                                                                                                 

- „Tot așa, curva Rahav: n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte, când i-a găzduit pe 
soli și i-a scos afară pe altă cale?”  (Iac 2,25)   

 Amândoi autorii se referă la același gest al femeii din Ierihon: găzduirea iscoadelor cu 
bunăvoință, expedierea lor în siguranță.  Pavel zice: prin credință; Iacov zice: prin fapte.  
Se contrazic?  Nu, ci, împreună, ei spun tot.  A fost vorba despre o credință care a lucrat, 
care a produs fapte.  Rezultatul a fost că Rahav a fost socotită neprihănită.  Aceasta este 
o dedublare teoretică a aceluiași adevăr: Hristos în noi (Col 1,27) produce făpturi noi (2 
Cor 5,17).  Acesta este principiul spiritual aplicat, avem aici două aspecte inseparabile 
ale aceluiași demers spiritual: omul cel nou este un om al credinței, dar el e activ – iată 
opera minunată a harului divin.   
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 Schema textului din Evrei 11,31 este:                                                                                                                                 

credință –   ospitalitate    –         bunăvoință   care înseamnă 

cauză      –  efect               –         spiritul acțiunii 

 Ierihonul și Rahav: singura licărire de bine într-o lume împietrită.  Deși își dădeau seama 
de neputința lor, de dezastrul iminent, ei nu și-au deschis porțile.  În marșurile circulare 
zilnice n-ar trebui să vedem niște provocări, niște manevre militare de intimidare, ci 
niște ocazii, ultime ocazii pentru o cetate care era la un pas de pieire.  Dovezi?                                                                                                    

(01) Era un popor deja intimidat.  Rahav le spusese solilor: „Ne-a apucat groaza de voi și 
toți locuitorii țării tremură înaintea voastră” (Ios 2,9); „ni s-a tăiat inima și toți ne-am 
pierdut nădejdea înaintea voastră” (versetul 11).  Iar iscoadele i-au spus lui Iosua: „Toți 
locuitorii țării tremură înaintea noastră” (versetul 24).                                                                   

(02) Timp de șapte zile, israeliții au înconjurat Ierihonul de 13 ori, zilnic o dată timp de 
șase zile, apoi într-o zi de șapte ori.  Cred că fiecare ocol era manifestarea sub altă formă 
a textului din Apocalipsa 3,20: „Iată, Eu stau la ușă și bat!”  Dar acest popor a refuzat să 
deschidă ușa, rămânând rece și neclintit în apostazia lui, spre propria nenorocire: 
„Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel.  Nimeni nu ieșea din el și 
nimeni nu intra în el” (Ios 6,1).  Până atunci, împăratul făcuse tot ce putuse ca să-i 
prindă pe spioni, dar fără succes (vezi Iosua 2,3.7.22).  În Evrei 11,31, locuitorii 
Ierihonului sunt numiți „cei răzvrătiți”.   

 Cineva a deschis, totuși, ușa: a deschis-o pentru solii lui Dumnezeu, iar Domnul a zis 
peste secole: „Cine vă primește pe voi Mă primește pe Mine!”  (Mat 10,40).  Funia 
cărămizie legată la fereastră mărturisește: ea e semnul aderării lui Rahav la poporul lui 
Dumnezeu și garanția salvării ei.  Rahav, marea excepție a Ierihonului.  Textul din Evrei 
11,31 începe cu cuvintele „prin credință” și se arată mai departe rezultatul – „n-a pierit”.  
Credința este corabia de salvare, mijlocul de transport către tronul lui Dumnezeu, 
sămânța nemuririi.   
 

 Dacă necredința înseamnă pieire sigură, credința face pieirea imposibilă.  Prin credință 
n-a pierit Rahav; prin necredință au pierit locuitorii Ierihonului.  Este exact oferta 
textului de aur: „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).   
 

 „Oștile lui Israel înaintând au aflat cum cunoștința lucrărilor mărețe ale Dumnezeului 
evreilor mersese înaintea lor și că unii dintre păgâni învățau că numai El este adevăratul 
Dumnezeu.  În Ierihonul cel nelegiuit, mărturia unei femei păgâne a fost, ‚Domnul, 
Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ’ (Iosua 2,11).  
Cunoștința despre Iehova care ajunsese astfel la ea s-a dovedit a fi salvarea ei.  Prin 
credință ‚Rahav n-a pierit împreună cu cei răzvrătiți’ (Evrei 11,31).  Și convertirea ei nu 
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era un caz izolat al milei lui Dumnezeu față de cei idolatri care au recunoscut autoritatea 
Lui divină.  În mijlocul țării un popor numeros, gabaoniții, a renunțat la păgânismul său și 
s-a unit cu Israel, având parte de binecuvântările legământului.”  (Prophets and Kings/ 
Profeți și regi, pagina 369)   

(04) Trecut și prezent 

 În Matei 1,5, se spune pe scurt: „Salmon l-a născut pe Boaz, din Rahav.”  Atât: Rahav.  
Însă în celelalte două texte din Noul Testament unde apare numele ei, Evrei 11,31 și 
Iacov 2,25, numele „Rahav” este însoțit de un calificativ trist „curva Rahav”.  În acest 
cuvânt urât este concentrată trista istorie a vieții sale.  Într-un cuvânt.  Nu puteau autorii 
să renunțe la el, din moment ce au apreciat credința ei, fapta ei, bunăvoința ei, cum și 
faptul că a fost socotită neprihănită?  O ființă iertată, integrată cu toate drepturile în 
poporul ales, ea e aliniată în șirul strămoșilor Domnului nostru Isus Hristos.  De ce să 
dezgropăm morții?  De ce au mai numit-o așa?   
 

 Cei doi apostoli au folosit cuvântul critic nu pentru a infirma convertirea ei, ci pentru a o 
confirma.  Era un trecut întunecat, față în față cu un prezent fericit: a fost așa, dar uitați, 
ea este model de credință.  A fost victima vrăjmașului, dar nu a rămas așa, ci a devenit o 
minune a evangheliei mântuitoare.  Isaia ar întreba: „Se poate lua prada celui puternic?  
Și poate să scape cel prins din prinsoare?  ‚Da’, zice Domnul, ‚prada celui puternic îi va fi 
luată și cel prins de asupritor va scăpa; căci Eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și-i voi 
scăpa pe fiii tăi’” (Isa 49,24.25).   
 

 Se povestește că un misionar s-a rătăcit într-o furtună de zăpadă în Alasca și era pierdut.  
Un localnic a reușit însă să-l salveze, aducându-l în adăpostul lui.  Misionarul și-a revenit 
din îngheț și își citea Biblia.  A încercat să-i vorbească salvatorului lui despre Dumnezeu 
și credință.  Acesta nu era însă interesat de lucrurile religioase și i-a cerut să nu-i mai 
vorbească despre așa ceva.  Misionarul nu a insistat.  Gazda își făcea țigări din foi de 
tutun, până când a terminat hârtia în care învelea frunzele sfărâmate.  Atunci i-a cerut 
misionarului să-i dea o filă din Biblie.  „Cum?” a obiectat acesta.  „Aceasta este cartea 
sfântă a lui Dumnezeu.  Cum poți să-mi ceri așa ceva?”  Individul a ripostat: „Da, dar eu 
ți-am salvat viața!”  „Nu pot să fac așa ceva!”   
 
Misionarul privea la el cum îl chinuiește patima și, în cele din urmă, i-a venit o idee 
interesantă: „Îți dau file din Biblie, dar cu o condiție – înainte de a face țigări din ele să le 
citești.”  Neavând încotro, omul s-a învoit, le-a citit, dar apoi le-a transformat în țigări și 
în scrum.  La un moment dat, nu a mai putut rezista: efectul lecturii sacre se făcea simțit 
și el a acceptat ca misionarul să-i vorbească pe larg despre Dumnezeu și despre adevăr.   
 

 M-am gândit de ce nu sunt amintite în Evrei 11 alte nume, nume nepătate, mai sonore, 
de exemplu Ezechia, Iosia, Ezra, Neemia, Ieremia.  De ce Rahav?  E adevărat că, în 
versetul 32, autorul declară: „Și ce voi mai zice?  Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aș 
vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de 
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prooroci.”  Nu a avut timp de aceștia și de alții, dar a avut timp de Rahav?  Nu e 
compromisă lista aceea superbă prin citarea unui nume cândva de proastă reputație?   
 

 Să nu uităm un lucru: că în Evrei 11 nu sunt amintite niște ființe extraterestre, care n-au 
avut niciodată de a face cu păcatul, niște supraoameni, niște giganți spirituali cu totul 
străini de necazurile noastre.  Nu!  Oameni supuși acelorași slăbiciuni ca și noi, care însă 
prin credința lor au urcat pe poziții înalte.  „Aceștia vin din necazul cel mare” (Apoc 
7,14), citim despre cei îmbrăcați în haine albe, care stau „în picioare înaintea scaunului 
de domnie și înaintea Mielului” (vezi versetul 9).  Ar trebui să nu ne tulbure, ci să ne 
mângâie prezența numelui „Rahav” în ista eroilor credinței.  E demonstrația pe scurt, 
dar clară și glorioasă, a puterii salvatoare pe care o are Mântuitorul.  E lămurirea 
faptului că cei aflați în groapa pieirii, în prăpastia și mizeria păcatului, pot fi recuperați, 
pot fi salvați, reabilitați pe vecie.  Făcându-se totală abstracție de istoria lor zguduitoare, 
ei pot deveni eroi ai credinței și pot străluci ca niște lumini în lume. 
 

 Iată acum un alt exemplu de salvare extremă prin puterea Cuvântului divin regenerator:             

„Se povestește despre un anume James Ludley, care a trăit în timpul Războiului 
Revoluționar în ceea ce era atunci Cele Treisprezece Colonii.  Ludley era vestit pentru 
ura lui față de biserică, orice biserică.  Totuși, obiectul special al mâniei lui era o Biserică 
Congregațională locală la numai o milă de casa lui.  A fost văzut adesea aruncând cu 
pietre în clădire, spărgând geamurile și, în general, făcând stricăciuni!  La sfârșituri de 
săptămâni, el trecea călare, strigând epitete în timpul serviciului de cult și făcând tot ce 
putea ca să deranjeze activitățile. 

Necunoscut de orășeni era faptul că James Ludley era un simpatizant britanic și spion, 
iar când viața lui secretă a fost descoperită, a fost arestat de armata generalului George 
Washington.  Când pastorul congregaționist a auzit că Ludley va fi împușcat ca spion,      
s-a dus pe jos la tabăra militară situată la sud de Trenton, New Jersey.  Ajungând în 
dimineața zilei de Anul Nou, cu numai câteva ore înainte de execuție, el a apelat la 
ofițeri pentru viața persoanei care era o plagă pentru biserica lui și un răufăcător pentru 
orașul lui. 

Pentru că nu știa despre relația dintre James Ludley și acest pastor, Generalul 
Washington a fost foarte impresionat că un duhovnic întreprinde o călătorie de patru 
zile pe jos ca să pledeze pentru viața unui om pe care-l considera prietenul lui.  Însă 
pastorul a corectat rapid înțelegerea greșită din partea generalului.  ‚Prieten?’  a 
exclamat pastorul.  ‚Acest om nu este prieten!  De fapt, el este un dușman înverșunat al 
bisericii noastre și face tot ce poate ca să ne deranjeze serviciile!  Eu mă aflu aici 
împotriva dorințelor bisericii mele și ale întregului oraș, dar fac ceea ce cred că ar face 
Hristos.’ 

Pastorul a intervenit în mod elocvent pentru viața lui James Ludley și, când a încheiat, 
generalii s-au strâns și au decis să-l elibereze pe deținut ca amnistie de Anul Nou.  ‚Va 
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trebui să lucreze pentru biserică’, au ordonat ei, ‚și, dacă vreodată pleacă, îl vom prinde 
și vom aduce la îndeplinire execuția!’ 

La câțiva ani după ce Statele Unite și-a câștigat libertatea, Generalul Washington se afla 
din întâmplare în partea de nord a statului New Jersey și s-a interesat de Ludley; a fost 
surprins să afle că el era acum Pastorul James Ludley.  Sacrificiul de sine al acelui pastor 
congregaționist, împreună cu puterea Cuvântului predicat, au înmuiat inima lui de 
piatră.  Ludley s-a pocăit și a renunțat la viața lui dinainte, ca să devină un predicator al 
evangheliei!  Cât este el de puternic Cuvântul predicat, este însă făcut și mai tare când 
este susținut printr-o viață pentru Isus.”  (Extras din revista 3ABN World, ianuarie 2015, 
paginile 16-17)     

(05) Funia cărămizie 

 După ce agenții împăratului au pornit în căutatea spionilor prin munții, Rahav „i-a 
pogorât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății” (Ios 2,15).  
Înainte ca aceștia să se depărteze, s-a stabilit o înțelegere: toți ai ei să se strângă în 
locuința aceea și niciunul să nu iasă din ea în timpul cuceririi cetății de către armata lui 
Israel.  Cum avea să fie recunoscută locuința lui Rahav pentru a fi ferită de atac?  Foarte 
simplu: „La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărmiziu la fereastra prin 
care ne-ai pogorât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe 
toată familia tatălui tău” (versetul 18).  „Ea a răspuns: ‚Fie după cuvintele voastre.’  Și-a 
luat rămas bun de la ei și ei au plecat.  Ea a legat funia cărmizie la fereastră” (versetul 
21).   
 

 Termenul „cărmiziu” sau „cărămiziu” este definit, pe scurt: „De culoarea cărămizii, 
roșiatic” (Dicționarul explicativ al limbii române, București, 1975, pagina 133).  Roșiatic.  
Ca și sângele uns pe „pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii” (vezi Exodul 12,22), recoltat 
de la primul miel pascal, funia roșiatică era un semn al izbăvirii, al supraviețuirii, al vieții.  
Era o trimitere la sângele ispășitor al lui Hristos, Salvatorul omenirii: „În El avem 
răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său” (Efes 
1,7).  „. . . 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).    
 

 Funia cărămizie vorbește, arată, ocrotește, izbăvește.  Acolo unde este agățată ea, e 
siguranță deplină.  Numai acolo.  Casele lipsite de ea vor fi dărâmate, locatarii nimiciți.  
Ca și Rahav, o vom anina la fereastra noastră, la deschiderea locuinței noastre spre cer?  
Prin credință o putem face și să o facem imediat.  Acum.  Amin! 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 19: „Laudă, suflete, pe Domnul!”  

Cântarea de închidere, 162: „Ador puterea salvatoare” 
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VINDECAT DE LEPRĂ PENTRU TOTDEAUNA 

 Ni se spune despre Domnul nostru Isus Hristos că efectua trei feluri de lucrări: „Isus 
străbătea toată Galilea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind evanghelia 
împărăției și tămăduind orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod” 
(Mat 4,23).  Îi învăța pe oameni, le propovăduia, îi vindeca.  Se apreciază că ar fi folosit 
mai mult timp pentru vindecare decât pentru predicare și învățare.   
 

 După terminarea Predicii de pe Munte, cea dintâi lucrare a Sa, așa cum reiese din 
Evanghelia după Matei, a fost aceea a vindecării unui lepros: „Când S-a coborât Isus de 
pe munte, multe noroade au mers după El.  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.  Apoi, Isus i-a zis: ‚Vezi să nu 
spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul, pe care l-a rânduit Moise, ca 
mărturie pentru ei’” (Mat 8,1-4). 
 

 Câteva lucruri trebuie să fie subliniate în acest pasaj și anume:                                                                              

- Credința leprosului: el nu a cerut să fie curățit, ci a zis că Isus poate să-l curețe, este 
destul să vrea lucrul acesta.  Aceasta era credință neobișnuită, întrebarea nu era dacă 
Isus reușește, ci dacă este de acord.                                                                                                                

- Isus a răspuns exact la întrebarea acestuia, asigurându-l că nu este nicio problemă, El 
vrea să-l vindece și a poruncit: „Fii curățit!”                                                                                                   

- Mult caz s-a făcut de faptul că Mântuitorul S-a atins de el, criticată fiind acum de mulți 
practica vremii aceleia ca leproșii să fie ținuți la distanță și oamenii să evite a se atinge 
de ei.  Cei care ridică această problemă uită că aceasta era o reglementare străveche, 
stabilită de Dumnezeu pentru protecția poporului și nu o manifestare de fanatism, chiar 
dacă ei mergeau cam departe: „Domnul le-a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis . . . : 
‚Leprosul, atins de această rană, să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol,    
să-și acopere barba și să strige: ‚Necurat!  Necurat!’  Câtă vreme va avea rana, va fi 
necurat: este necurat.  Să locuiască singur; locuința lui să fie afară din tabără’” (Lev 
13.1.45.46).                                                                                   

- Isus i-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat, ci să se prezinte la preot și să 
aducă darul cerut de Moise.  Această precauție era necesară în interesul celui vindecat, 
pentru ca să aibă de la preot constatarea vindecării și dezlegarea de a trăi în societate.                       

- Un alt motiv pentru care Isus l-a trimis la preot, cerându-i să nu spună nimănui nimic, 
era și faptul că preoții nutreau prejudecăți față de lucrarea Mântuitorului; dacă individul 
se declara vindecat de El, risca să nu fie recunoscută acea vindecare. 

 Domnul Hristos nu a evitat atingerea de lepros; El era Cuvântul dătător de viață și de 
sănătate și nu avea de ce să se teamă.  Marta și Maria au zis către El: „Doamne, dacă ai 
fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!”  (Ioan 11,21.32).  Nici moartea și nici boala nu 
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aveau putere în fața Marelui Medic, care S-a declarat „Calea, adevărul și viața” (Ioan 
14,6), „învierea și viața” (11,25). 
 

 Când zece leproși au strigat către Isus, cerând ajutor de vindecare, „Isuse, Învățătorule, 
ai milă de noi!”  (Luca 17,11-19; citatul este din versetul 13), Isus le-a zis: „’Duceți-vă și 
arătați-vă preoților!’  Și, pe când se duceau, au fost curățiți” (versetul 14).  Pe când se 
duceau, nu pe când se întorceau.  Nici nu au ajuns la preoți și erau vindecați. 
 

 Au fost multe alte cazuri de vindecare a leproșilor în lucrarea lui Hristos; așa le-a cerut El 
ucenicilor lui Ioan Botezătorul să-i spună învățătorului lor: „. . . leproșii sunt curățiți” 
(Mat 11,5).  El a curățit leproși, nu știm câți, și le-a dat și ucenicilor Săi putere să facă 
lucrul acesta: „. . . curățiți pe leproși” (Mat 10,8).   
 

 Iată alte cazuri de leproși întâlniți în Sfânta Scriptură:                                                                                                                    

- Moise, primul lepros amintit în Biblie, deși numai pentru câteva minute; la porunca 
Domnului, a băgat mâna în sân și a scos-o plină de lepră, apoi a băgat-o iarăși în sân și, 
când a scos-o, era din nou curată (vezi Exodul 4,6.7).                                                                                                                                                         

- Maria a fost leproasă timp de șapte zile, când l-a invidiat pe fratele ei Moise și a vorbit 
împotriva lui (vezi Numeri 12,10-15); se pare că este singur caz de femeie bolnavă de 
lepră amintit în Biblie.                                                                                                                                                                   

- Naaman sirianul a fost curățit de lepră la sfatul lui Elisei prin scufundare de șapte ori în 
râul Iordan (vezi 2 Împărați 5,9-14); era singurul străin pe vremea aceea care a avut 
această experiență (vezi Luca 4,27).                                                                                                                                               

- Ghehazi, slujitorul lui Elisei, asupra căruia a venit lepra lui Naaman pentru că poftise și 
mințise (versetele 25-27); lepra lui Naaman s-a lipit de el și de sămânța lui pentru 
totdeauna (potrivit cu versetul 27).                                                                                                                                                           

- Patru leproși la poarta Samariei, pe vremea asedierii cetății de către sirieni (vezi 2 
Împărați 7,3-10); ei au descoperit faptul că sirienii fugiseră, dar nu știm ce s-a întâmplat 
cu leproșii după aceea.                                                                                                                                                  

- Împăratul Ozia, după ce a intrat în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul 
tămâierii (vezi 2 Cronici 26,16-21), a fost lovit de Domnul cu lepră (versetul 20).                                                                                                                                                                 

- Simon, un fariseu, a cărui lepră a fost vindecată de Mântuitorul, deși i-a rămas numele 
de Simon leprosul (Mat 26,6; Marcu 14,3; Luca 7,36.40).                                                                                                          

 Spiritul Profetic arată gravitatea bolii de lepră și situația personală a celor afectați: 
„Dintre toate bolile cunoscute în Orient, lepra era cea mai temută.  Caracterul ei 
incurabil și contagios, precum și efectul ei îngrozitor asupra victimelor ei, îi umpleau cu 
frică și pe cei mai curajoși.  Între iudei, era privită ca o judecată datorită păcatului și, de 
aceea, era numită ‚lovitura’, ‚degetul lui Dumnezeu’.  Adânc înrădăcinată, nevindecabilă, 
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mortală, era privită ca un simbol al păcatului.  Prin legea rituală, leprosul era pronunțat 
necurat.  Ca unul deja mort, el era exclus din societatea oamenilor.  Tot ce atingea el era 
necurat.  Aerul era întinat de respirația lui.  Cineva care era suspectat a avea boala 
trebuia să se prezinte la preoți, care urmau să examineze și să decidă cazul lui.  Dacă era 
pronunțat lepros, era izolat de familia lui, eliminat din adunarea lui Israel, și era osândit 
să se asocieze numai cu aceia care erau loviți în același fel.  Legea era inflexibilă în 
cererile ei.  Nici regii și conducători nu erau scutiți.  Un monarh care era atacat de 
această boală teribilă trebuia să cedeze sceptrul și să fugă din societate.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 262)  
 

 „Departe de prietenii săi și de rudele sale, leprosul trebuia să poarte blestemul bolii lui.  
Era obligat să-și publice nenorocirea, să-și sfâșie hainele și să sune alarma, avertizându-i 
pe toți să fugă de prezența lui contaminatoare.  Strigătul, ‚Necurat!  Necurat!’, venind în 
tonuri jalnice de la exilatul singuratic, era un semnal auzit cu frică și dezgust.”  (Ibid.)  
 

 Așadar, lepra era considerată o „lovitură” sau „degetul lui Dumnezeu”.  Ideea că orice 
boală vine de la Dumnezeu ca o pedeapsă din cauza păcatului era dominantă în popor 
pe vremea Domnului Isus Hristos, dar El a combătut-o.  Când l-au văzut pe orbul din 
naștere, ucenicii au întrebat: „Îmvățătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinții lui, 
de s-a născut orb?”  (Ioan 9,2).  Răspunsul Mântuitorului a fost simplu: „N-a păcătuit nici 
omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” 
(versetul 3).   
 

 Ce zicea Mântuitorul era că starea de nevăzător a omului aceluia nu era urmarea 
vreunui păcat.  Prin extindere, putem înțelege că bolile nu trebuie neapărat considerate 
pedepse divine sau chiar urmări ale unor păcate.  Știm prea bine că, oricât de corect ar 
trăi și s-ar comporta cineva, există factori care afectează sănătatea și care sunt în afara 
controlului său: (01) ereditatea; (02) stresul inevitabil; (03) mediul înconjurător;                       
(04) necazurile.   
 

 Și, totuși, nu trebuie negată orice legătură între păcat și îmbolnăvire.  Așa cum bine știm, 
oamenii își pot ruina singuri sănătatea prin vicii, abuzuri și viață nesănătoasă.  Când l-a 
întâlnit în templu pe slăbănogul de la Scăldătoarea Betesda, pe care tocmai îl vindecase, 
Domnul Isus i-a spus: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuiești, ca să 
nu ți se întâmple ceva mai rău” (Ioan 5,14).  Ne putem gândi chiar la slăbănogul purtat 
de patru inși și coborât prin acoperiș în camera unde Se afla Mântuitorul înconjurat de 
mulțime.  Primele cuvinte pe care le-a rostit Isus către el au fost: „Fiule, păcatele îți sunt 
iertate!”  (Marcu 2,5).  Era ce dorea el în primul rând și acolo era problema sa principală.   
 

 Despre demonizatul din Capernaum, sora White a scris următoarele: „Cauza secretă a 
suferinței care îl făcuse pe omul acesta un spectacol îngrozitor pentru prietenii săi și o 
povară pentru sine însuși era în propria lui viață.  El fusese fascinat de plăcerile păcatului 
și gândise să facă din viața sa un mare carnaval.  El nu visa că va deveni o teroare pentru 
lume și o rușine pentru familia sa.  El gândea că își poate petrece timpul în nebunii 
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nevinovate.  Însă, odată aflându-se pe cărarea descendentă, picioarele lui au coborât 
rapid.  Nestăpânirea și ușurătatea au pervertit atributele nobile ale naturii sale și Satana 
a pus stăpânire absolută pe el.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 256) 
 

 Putem arăta trei argumente că, totuși, există o legătură între păcat și boală și că unele 
boli pot fi trimise de Dumnezeu:                                                

(01) Cuvântul clar al Domnului: „După ce veți intra în țara Canaanului, pe care v-o dau în 
stăpânire, dacă voi trimite o rană de lepră pe vreo casă din țara pe care o veți stăpâni      
. . .” (Lev 14,34).  „Va aduce peste tine toate bolile Egiptului, de care tremurai, și ele se 
vor lipi de tine.  Ba încă, Domnul va aduce peste tine, până vei fi nimicit, toate felurile de 
boli și de răni care nu sunt pomenite în cartea legii acesteia” (Deut 28,60.61).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(02) Făgăduința: „Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ți va trimite niciuna din 
acele molime rele din Egipt pe care le cunoști, ci îi va lovi cu ele pe toți cei ce te urăsc” 
(Deut 7,15).                                                                                                                                      

(03) Exemple de asemenea sancțiuni: Maria, Ghehazi, Ozia, bolnavi de lepră.  Iată și un 
caz extrem: „După toate acestea, Domnul l-a lovit cu o boală de măruntaie, care era fără 
leac.  Ea s-a îngreunat din zi în zi și, pe la sfârșitul anului al doilea, i-au ieșit lui Ioram 
măruntaiele din pricina tăriei bolii.  A murit în dureri grele” (2 Cron 21,18.19).                                                            

 Nu citim nicăieri în Biblie, și nu în capitolele din Leviticul care vorbesc despre lepră, că 
preoții l-ar fi vindecat vreodată pe vreun lepros.  Ei nu vindecau; ei constatau dacă boala 
există, dacă s-a menținut, dacă s-a agravat, dacă s-a ameliorat, dacă a dispărut.  Atât.  Și 
aveau autoritate legală să impună carantină sau să-l declare pe pacient vindecat și curat.  
Apoi aduceau jertfe și îndeplineau alte ritualuri în legătură cu evenimentul vindecării.      
 

 Există în Biblie unele cazuri de leproși vindecați, însă de fiecare dată ca urmare a unui 
miracol, a unei acțiuni divine.  Dat fiind faptul că în vechime lepra era incurabilă, nu ne 
putem imagina vreo vindecare a ei decât ca urmare a unei intervenții dumnezeiești, 
pentru care nimic nu este incurabil.  Zice psalmistul: „El îți iartă toate fărădelegile tale, El 
îți vindecă toate boalele tale” (Ps 103,3).  Domnul le făgăduise copiilor lui Israel prin 
Moise: „Eu sunt Domnul, care te vindecă” (Exod 15,26).  Astfel, preotul nu ar fi 
întreprins nicio acțiune pentru lepros, dacă acesta nu ar fi fost vindecat.  Și vindecat 
cum?  Prin intervenția Dumnezeului celui viu.   
 

 Regulamentul levitic, așa cum îl găsim în capitolele 13 și 14 din cartea Leviticul, 
prevedea măsuri practice și acțiuni ceremoniale în legătură cu leproșii. 
 
Măsurile practice:                                                                                                                                                          
 
(01) la orice suspectare, control amănunțit;                                                                                                
(02) în caz de identificare clară a bolii, izolarea celui afectat;                                                                   
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(03) în caz de vindecare, verificare repetată, până când individul era declarat curat și era 
reintegrat în societate.  

Acțiunile ceremoniale:                                                                                                                                                  

(01) bolnavul era declarat necurat;                                                                                                                                
(02) orice persoană sau obiect atinse de el erau declarate, temporar, necurate;                      
(03) numai preotul avea latitudinea de a examina și de a se pronunța în legătură cu 
boala și bolnavii;                                                                                                                                            
(04) după vindecare, erau prescrise anumite procedee ceremoniale;                                                        
(05) atât examinarea, cât și curățirea ceremonială se făceau numai afară din tabără. 

 Lepra și modul ei de tratare erau o parabolă cu privire la păcat și tratarea lui în cadrul 
planului de mântuire.  Despre cetatea sfântă, Ierusalimul ceresc, se spune în Apocalipsa 
21,17: „Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, 
ci numai cei scriși în cartea vieții Mielului.”  Când păcatul a apărut în cer, păcătoșii au 
fost în cele din urmă expulzați de acolo.  Cerul trebuie să fie curat și menținut curat, de 
aceea nimic necurat nu va ajunge acolo.   
 

 Jertfele pentru ispășire, ca orice alte jertfe, se aduceau în afara sanctuarului, pe altarul 
de aramă din curte, iar altarul pe care a fost jertfit Mielul lui Dumnezeu este planeta 
pământ; sufletele de sub altar amintite la pecetea a cincea (vezi Apocalipsa 6,9-11) sunt 
sfinții morți aflați sub pământ.  După jertfe urma o lucrare efectuată în afara taberei: „În 
adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul 
preasfânt, pentru păcat, ‚sunt arse de tot afară din tabără’.  De aceea și Isus, ca să 
sfințească norodul cu însuși sângele Său, a pătimit dincolo de poartă.  Să ieșim dar afară 
din tabără la El și să suferim ocara Lui” (Evr 13,11-13).   
 

 De ce a fost aleasă această boală, lepra, ca să fie un simbol pentru păcat, și nu alta?  
Pentru că:                                                                                                                                                                     
 
(01) era o boală foarte îngrozitoare;                                                                                                                                     
(02) era molipsitoare;                                                                                                                                          
(03) ca și păcatul, s-a constatat, așa cum arată un autor, că lepra lucra dinăuntru, în mod 
tăcut, perfid, amorțind simțurile, invadând forțele vieții și, în cele din urmă, otrăvind 
curenții vitali ai organismului;                                                                                                                                                         
(04) era în afara posibilităților omenești de tratare și vindecare.                                                                    
 

 Iată ce putem să învățăm din procedeele preotului cu persoana pe care a declarat-o 
leproasă:                                

- eliminarea din adunarea lui Israel – păcatul a produs despărțirea omului de Dumnezeu; 
- reintegrarea sa în adunare după ce a fost curățit – mântuirea prin Domnul Isus Hristos, 
El îi aduce pe oameni înapoi la Dumnezeu.   
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 Datorită caracterului molipsitor al leprei, persoana bolnavă era declarată necurată (în 
ebraică tame’, termen folosit de Moise de circa 140 de ori).  În legătură cu întinarea cu 
lepră, nefericita persoană avea totuși o speranță: ca presupunerea de lepră să nu fie 
confirmată; el se ducea la preot pentru examinare.  Existau numai două posibilități:                                                                                             

- să aibă lepră;                                                                                                                                                                                                                
- să nu o aibă.  

 Există oare amândouă aceste alternative atunci când noi venim la Hristos?  Să fim 
păcătoși sau să nu fim?  Ce zice Sfânta Scriptură în acest sens?  „Căci toți au păcătuit și 
sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Rom 3,23).  Din faptul că preotul era singura 
persoană autorizată să-i examineze pe leproși și să pronunțe o sentință înțelegem că 
Marele Preot ceresc este singurul competent să facă aceste lucruri: „Tatăl nici nu judecă 
pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului” (Ioan 5,22).  „Isus ne-a poruncit să 
propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul 
celor vii și al celor morți” (Fapte 10,42).   
 

 Toate acțiunile preotului, poruncite de Domnul Însuși, aveau două scopuri:                                                                                
 
(01) unul real, practic – să protejeze adunarea israeliților de contaminare, deci măsură 
profilactică;                                                                                                                                     
 
(02) (unul simbolic – parte din legea ceremonială, acțiunile privitoare la lepră erau o 
parabolă reprezentând acțiunile lui Dumnezeu și atitudinea omului în problema 
păcatului.   
 

 Reintegrarea în societatea copiilor lui Dumnezeu a celui ce a fost bolnav de lepră se 
făcea în două etape:                                                                                                                                                                                                                                                    
 
(01) curățirea, afară din tabără, potrivit cu Leviticul 14,1-9;                                                                                                                       
(02) ispășirea, la templu, așa cum reiese din versetele 10-32.   
 

 Iată ce zice primul text: „Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: ‚Iată care va fi legea cu 
privire la cel lepros, în ziua curățirii lui.  Să-l aducă înaintea preotului.  Preotul să iasă 
afară din tabără și să-l cerceteze pe cel lepros.  Dacă leprosul este tămăduit de rana 
leprei, preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce trebuie curățit, două păsări vii și 
curate, lemn de cedru, cârmâz și isop.  Preotul să poruncească să se junghie una din 
aceste păsări într-un vas de pământ, în apă curgătoare.  Să ia pasărea cea vie, lemnul de 
cedru, cârmâzul și isopul și să le moaie împreună cu pasărea cea vie în sângele păsării 
junghiate în apa curgătoare.  Să stropească de șapte ori pe cel ce trebuie curățit de 
lepră.  Apoi să-l declare curat și să dea drumul păsării celei vii pe câmp.  Cel ce se 
curățește trebuie să-și spele hainele, să-și radă tot părul și să se scalde în apă și va fi 
curat.  În urmă, va putea să intre în tabără, dar să rămână șapte zile afară din cort.  În 
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ziua a șaptea, să-și radă tot părul, capul, barba și sprâncenele: tot părul să și-l radă, să-și 
spele hainele și să-și scalde trupul în apă și va fi curat.’”   
 

 Ce însemnau aceste articole?  „Probabil lemnul de cedru aromat era o sugestie cu 
privire la tămâia aromată care era folosită numai în sanctuar.  Isopul era un simbol al 
curățirii (Ps 51,7).  ‚Cârmâzul’ era o limbă sau o bandă de lână vopsită de două ori, 
folosită pentru a lega isopul de cedru, pentru că amândouă erau muiate în sânge.” 
(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
șaptea, volumul I, pagina 766)   
 

 De ce aceste două păsări?  Iată ce explicație ni se dă: „Păsări nedomesticite, zice 
Talmudul, posibil pentru că o pasăre blândă nu ar fi zburat, așa cum cerea simbolismul 
(Lev 14,7).  Unii comentatori compară cele două păsări cu cei doi țapi folosiți la serviciul 
din Ziua Ispășirii, țapul pentru Domnul și țapul pentru Azazel.  În această privință există 
puternice obiecțiuni. . . .  De fapt, ceremonia nu avea loc în niciun caz la sanctuar, ci 
afară pe câmp.  Păsările nu erau din acelea folosite la vreo jertfă la altar; ele erau păsări 
sălbatice.”  (Ibid.) 
 

 Aceasta era activitatea prestată de preot cu prilejul curățirii leprosului.  Urma ispășirea, 
descrisă în versetele 10-32, unde se foloseau jertfe de ispășire și arderi de tot.  Astfel, 
pentru curățire se foloseau cinci articole: 2 păsări vii și curate, lemn de cedru, cârmâz și 
isop.  Pentru ispășire se foloseau doi miei și o oaie, plus jertfa de mâncare și cea de 
băutură.  Procedeul era efectuat în trei medii: sânge, apă, foc.  Toate acestea trei 
ținteau spre viitor, spre harul curățitor al lui Dumnezeu, oferit prin Mesia care va veni.   
 

 Nu numai cele două păsări sălbatice dar curate, amândouă vii la început, apoi numai cea 
nejunghiată, aveau o legătură cu viața, ci și cele trei articole auxiliare, care proveneau 
din materie vie dar încetaseră să mai fie vii:                                                                                                                               

- Cârmâzul (în arabă kirmiz) era o insectă, din corpul uscat al căreia se obținea o vopsea 
de un roșu intens, culoarea evidentă a sângelui.  (Potrivit cu Seventh-day Adventist Bible 
Dictionary/Dicționarul biblic adventist de ziua a șaptea, pagina 963)                                                      

- Lemnul de cedru era frumos mirositor, așa cum tămâia era frumos mirositoare; adesea 
se zice despre jertfe „de un miros plăcut Domnului” (de exemplu Leviticul 1,17: „Aceasta 
este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.”)                                                                                   

- Isopul era o plantă păroasă de un miros aromat; în formă de mănunchi, a fost folosit ca 
o pensulă pentru ungerea cu sânge a tocului ușii în seara ieșirii din Egipt (vezi Exodul 
12,22); de asemenea, Moise a folosit isop pentru a stropi cartea și poporul cu ocazia 
ratificării legământului (vezi Evrei 9,19.20).  Așa cum am văzut, isopul era un simbol al 
curățirii, chiar când nu era folosit în chip material; așa se ruga David: „Curățește-mă cu 
isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada” (Ps 51,7).  (Potrivit cu 
Seventh-day Adventist Bible Dictionary/Dicționarul biblic adventist de ziua a șaptea, 
pagina 497)  
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 Cea mai interesantă și mai semnificativă parte din procedeul ceremonial aplicat cu 
ocazia curățirii leprosului era modul de folosire a celor două păsări vii.  Una era 
junghiată într-un vas de pământ, deasupra unei ape curgătoare – sângele se scurgea în 
acel torent și curgea la infinit.  Despre pasărea rămasă vie se spune: „Să ia pasărea cea 
vie, lemnul de cedru, cârmâzul și isopul și să le înmoaie, împreună cu pasărea cea vie, în 
sângele păsării junghiate în apa curgătoare” (Lev 14,6).  De două ori este menționată 
pasărea cea vie și se face caz că este vie; ea urma să fie muiată în sângele celei junghiate 
și să fie lăsată liberă pe câmp.   
 

 Iată ce explicație superbă se dă în Spiritul Profetic pentru aceste simboluri: „Minunatul 
simbol al păsării vii muiate în sângele păsării junghiate și apoi lăsate libere pentru a duce 
o viață fericită este pentru noi simbolul ispășirii.  Moartea și viața erau combinate, 
prezentând cercetătorului după adevăr comoara ascunsă, unirea sângelui iertător cu 
învierea și viața Răscumpărătorului nostru.  Pasărea junghiată era ținută deasupra apei 
vii; acel torent curgător era un simbol al efectului de continuă curgere, mereu curățitor 
al sângelui lui Hristos, Mielul junghiat de la întemeierea lumii, izvorul care a fost deschis 
pentru Iuda și Ierusalim, în care ei se pot spăla și pot fi curați de orice pată a păcatului.  
Urmează să avem acces liber la sângele ispășitor al lui Hristos.”  (Scrisoarea 87 din 1894, 
publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a șaptea, volumul 1, pagina 1111)  
 

 Se poate descoperi un dublu simbolism în procedeul cu cele două păsări vii și curate:                                               

(01) Pasăre junghiată/pasăre vie,ambele reprezentându-l pe același om.  Una din ele era 
junghiată într-un vas de pământ deasupra unei ape curgătoare, arătând că leprosul, 
păcătosul, era, prin însăși boala lui, care simboliza păcatul, osândit la pierzare: „Fiindcă 
plata păcatului este moartea” (Rom 6,23).  Cealaltă era menținută vie și lăsată liberă pe 
câmp, simbol al nepieirii păcătosului, datorită intervenției divine: „. . . dar darul fără 
plată al lui Dumnezeu este viața veșnică, în Isus Hristos, Domnul nostru” (același verset).    

(02) Pasăre junghiată/pasăre vie, prima reprezentându-L pe Hristos, cealaltă pe 
păcătosul salvat.  Una a fost junghiată, simbol al morții salvatoare a Domnului Isus 
Hristos: „. . . Mielul junghiat de la întemeierea lumii” (Apoc 13,8).  „. . . și la mijloc, între 
scaunul de domnie și între cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în 
picioare un Miel.  Părea junghiat” (5,6).  „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să 
primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda” (5,12).  Cealaltă 
pasăre a rămas vie, dar a avut libertatea să zboare numai după ce a fost muiată în 
sângele celei junghiate.  Păcătosul iertat prin sângele Mântuitorului obține viața; el nu 
trebuie să moară pe veci, de moartea a doua, de care a murit Salvatorul său.  

 Acesta este „punctul cel mai însemnat al celor spuse”, ca să parafrazăm declarația din 
Evrei 8,1: „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 
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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)  
 

 Viața noastră zilnică trebuie să fie îmbibată cu acest adevăr cardinal: „Trebuie să ne 
adunăm în jurul crucii.  Hristos şi El răstignit trebuie să fie tema contemplării, a 
conversaţiei şi a emoţiei noastre celei mai fericite.  Trebuie să avem aceste ocazii 
speciale pentru a păstra proaspăt în gândurile noastre tot ce primim de la Dumnezeu şi 
a ne exprima recunoştinţa pentru marea Sa iubire şi dispoziţia noastră de a încredinţa 
totul în mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 4, pagina 462)     
 

 Să fim încântați pentru că Dumnezeu ne-a făcut cunoscute aceste perspective: „Putem 
avea o viziune a viitorului, fericirea cerului.  În Biblie sunt descoperite viziuni ale gloriei 
viitoare, scene pictate de mâna lui Dumnezeu, şi acestea sunt scumpe pentru biserica 
Sa.  Prin credinţă, noi putem sta pe pragul cetăţii eterne şi putem auzi îndurătorul bun 
venit rostit către aceia care în această viaţă conlucrează cu Hristos, considerând o cinste 
să sufere pentru El.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 601)    
 

 Taina mântuirii este un subiect de studiu inepuizabil: „Niciodată nu va putea fi înţeles 
costul răscumpărării noastre până când cei răscumpăraţi vor sta împreună cu 
Răscumpărătorul în faţa tronului lui Dumnezeu.  Atunci, când slava căminului etern va 
izbucni asupra simţurilor noastre captivate, ne vom aminti că Isus a părăsit toate 
acestea pentru noi, că El nu doar a ajuns un exilat din curţile cereşti, ci pentru noi Şi-a 
asumat riscul eşecului şi al pierderii eterne.  Atunci ne vom arunca coroanele la 
picioarele Sale şi vom intona cântarea, ‚Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să 
primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!’  (Apoc 5,12).”  
(The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 131) 
 

 Să luăm aminte în continuare la o aplicație omiletică.  Una dintre cele două păsări era 
ucisă într-un vas de pământ deasupra unei ape curgătoare.  Cealaltă era muiată în 
sângele primei și lăsată liberă.  Nu puteau trăi amândouă – una din ele trebuia să moară.  
Eu și Hristos – unul din noi doi trebuia să moară: ori eu, pentru totdeauna, ori El, pentru 
mine, ca Înlocuitor.  Și a murit El: Fiul lui Dumnezeu a murit într-un vas de pământ, un 
trup omenesc, a fost răstignit.  De aceea, „acum dar, nu este nicio osândire pentru cei ce 
sunt în Hristos Isus. . . .  În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de 
legea păcatului și a morții” (Rom 8,1.2).  Sau, așa cum a zis El: „Dacă Fiul vă face slobozi, 
veți fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8,36).  Iar acum, muiat în sângele Său, eu sunt liber.  
Moartea Lui mântuitoare, pentru mine, m-a eliberat, mi-a dat aripi.  Muiat în sângele 
Său, trăiesc în veci și pot zbura spre cer, spre împărăția Sa, spre veșnicie.    
 

 Ne așteaptă zborul către cer: „Domnul urmează să vină în curând şi trebuie să fim 
pregătiţi să-L întâlnim în pace.  Să fim hotărâţi a face tot ce este în puterea noastră ca să 
oferim 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 
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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 se 
întunece.  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) 
 

 Zborul acesta nu se va termina niciodată, așa cum suntem asigurați la încheierea ciclului 
de cinci volume numit Conflictul veacurilor: „Toate comorile universului vor fi deschise 
pentru studiul răscumpăraților lui Dumnezeu.  Neîncătușate de natura mortală, aripile 
lor își iau zborul neobosit către lumi depărtate – lumi care s-au cutremurat de durere la 
spectacolul suferinței omenești și au răsunat cu cântări de veselie la știrea unui suflet 
răscumpărat.  Cu încântare inexprimabilă, copiii pământului intră în bucuria și 
înțelepciunea ființelor necăzute.  Ei se împărtășesc de comorile de înțelepciune și 
înțelegere dobândite în veacuri după veacuri de contemplare a operelor lui Dumnezeu.  
Cu viziune strălucitoare, ei privesc la slava creațiunii – sori și stele și sisteme, toate în 
ordinea stabilită lor înconjurând tronul Divinității.  Pe toate lucrurile, de la cel mai mic 
până la cel mai mare, este scris numele Creatorului și în toate sunt expuse bogățiile 
puterii Sale.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 677-678)  
 

 Muiați în sângele Mielului, lăsați liberi să zburăm spre cer, spre veșnicie!  Ce viitor 
glorios!  Facă Domnul ca acesta să fie viitorul nostru, al tuturor celor prezenți!  Amin! 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 43: „Mulţumiţi lui Dumnezeu!” 

Cântarea de închidere, 161: „Atâta har!” 
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„SCOS”                                                                                                                                                                        

(01) Copilul și numele lui 

 Nu ştim cum l-au numit părinţii lui, pentru că nu ni se raportează, dar trebuie să fi avut 
un nume.  În Luca 2,21, citim despre Domnul Isus: „Când a venit ziua a opta, în care 
trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au pus numele Isus, nume care fusese spus de înger 
înainte ca să fi fost El zămislit în pântece.”  La opt zile I-au pus acel nume.  La fel se 
procedase şi cu Ioan Botezătorul: „În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur şi 
voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său” (Luca 1,59).  L-au numit Ioan, 
pentru că aşa au hotărât părinţii, ca să respecte indicaţia dată de îngerul Gabriel, așa 
cum citim în Luca 1,13. 
 

 Probabil de acolo s-a format obiceiul de a pune copiilor nume cu ocazia botezului, chiar 
zis nume de botez, deşi numele este anunţat mai întâi la biroul de Stare Civilă, pentru 
obţinerea certificatului de naştere, iar botezul nu este acelaşi lucru ca tăierea împrejur. 
 

 Nu ştim însă ce nume i-au pus părinţii acestui copil, ascuns în casa părintească în 
primele trei luni de viaţă.  L-au pus apoi într-un sicriaş de papură uns cu lut şi cu smoală 
şi l-au aşezat între trestii pe malul râului (potrivit cu Exodul 2,1-3).  Acolo l-a descoperit 
fiica lui faraon, care l-a adoptat şi l-a predat, poate fără să ştie cu cine are de a face, 
chiar mamei copilului, pentru alăptare.  Prinţesa l-a numit Moise, adică „Scos”, „căci”, a 
zis ea, „l-am scos din ape” (vezi versetele 5-10). 
 

 „În tradiţia iudaică (fiica lui faraon) este numită Thermouthis, Merris sau Bithia”.  În 
documentele egiptene ea se numea Hatshepsut, era fiica lui Thutmose I (1525-1508 în. 
Hr.), s-a căsătorit cu Thutmose II și a servit ca regentă timp de 22 de ani (vezi Seventh-
day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 
1, pagina 502).   
 

 În legătură cu numele  „Moise”, ni se dă următoarea explicație: „’Moise’ este 
comparabil cu termenul egiptean mes sau mesu, însemnând ‚copil’, ‚fiu’ sau ‚cel născut 
din’.  În timpul Dinastiei a Optsprezecea, sub care s-a născut şi a crescut Moise, era uzual 
să se aleagă pentru membrii familiei regale nume desemnându-i ca odrasle ale zeilor.  
Nume ca Ahmose (‚cel născut din zeul-lună Ah’), Kamose (‚cel născut din sufletul zeificat 
Ka’), Thutmose (‚cel născut din zeul Thoth’) şi numele obişnuit Ramose (mai târziu 
Ramses, ‚cel născut din zeul-soare Ra’) erau adesea, în viața de zi cu zi, scurtate la 
‚Mose’.    Cercetătorii egiptologi sunt de părere că fiica lui faraon i-a dat copilului pe care 
l-a adoptat un nume similar cu Thutmose sau Ahmose, din care partea aceea referitoare 
la o zeitate păgână a fost suprimată de Moise când el ‚n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui 
faraon’ (Evrei 11,24). . . .  Ea l-a acceptat ca un dar făcut ei de zeul-râu, Nil. . . .  Original, 
numele Moise în limba egipteană trebuie să fi fost Hapmose sau ’Irumose, însemnând 
‚cel născut din Nil’ (ebraică ‚scos din’).”  Forma ebraică Moshe provine de la verbul 
mashah, a scoate, și înseamnă „unul scos din”.  (Ibid., pagina 504)  
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 Moise a ajuns mai celebru decât toţi faraonii şi este amintit în întreaga lume mai mult 
decât oricare din ei.  El nu a avut cinstea de a ajunge o mumie într-un muzeu sau într-o 
piramidă, ci o fiinţă extraterestră, nemuritoare.                                                                                           

(02) O scurtă biografie a lui Moise 

 Iată o descriere sistematizată a vieții lui Moise, înainte de a intra în miezul temei noastre 
pentru acum.                                                                                                                                                                
 
(01) Preşcolar, ascuns trei luni, crescut de mama sa până la 12 ani: „Mai tânăr decât Iosif 
sau Daniel a fost Moise când a fost îndepărtat de sub grija ocrotitoare a căminului 
copilăriei sale, însă deja aceiaşi factori care au modelat vieţile lor o modelaseră şi pe a 
lui.  Numai doisprezece ani a petrecut el cu rudele lui ebraice, dar în cursul acestor ani a 
fost pusă temelia măreţiei lui; a fost pusă de mâna cuiva cu puțin renume.”  (Education/ 
Educație, pagina 61)                                                                                                                                                            
 
(02) Student: „Moise a învăţat toată înţelepciunea egiptenilor” (Fapte 7,22).  Crescând, a 
refuzat onorurile Egiptului, preferând să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu (vezi 
Evrei 11,24-26).                                                                                                                                                  
 
(03) Emigrant.  Prima încercare a lui Moise de a-şi ajuta poporul s-a soldat cu uciderea 
de către el a unui egiptean (vezi Exodul 2,11.12).  A doua încercare a constat în 
medierea între doi confraţi (versetele 13 și 14).  În Fapte 7,25, Ştefan a zis: „Credea că 
fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea; dar n-au priceput.”  
Urmărit din cauza uciderii egipteanului, Moise  a fugit în Madian.  Iată-l emigrant la 
vârsta de 40 de ani (vezi Exodul 2,15-22).                                
 
(04) Chemat de Dumnezeu, care i-a vorbit din rugul aprins (vezi Exodul 3,1-10), Moise a 
prezentat o serie de scuze, la care avem notate răspunsurile lui Dumnezeu (vezi Exodul 
3,11-4,17).                                                                                                                
 
(05) Lucrarea în Egipt: întâlnirea cu poporul (vezi Exodul 4,27-31); prima audiență a lui 
Moise la faraon (5,1-4); plăgile (Exod 7,14-12,36); părăsirea Egiptului (12,37-42); 
trecerea Mării Roşii (capitolele 13-15).                                                                                                                                                                                        
  
(06) Lucrarea în pustie: primele trasee, Refidim, Ietro, la Muntele Sinai, darea legii, 
sanctuarul, idolatria, multe alte călătorii, instrucţiuni (Exodul 16-40); pedepsirea lui 
Moise (Numeri 20,1-13); cucerirea Galaadului, aranjamente, rostirea din nou a tuturor 
instrucţiunilor (în Deuteronom, capitolele 1-33).                                                                                                         
 
(07) După terminarea misiunii terestre: moartea sa, raportată în Deuteronom 34, 
învierea sa (vezi Iuda 9); prima vizită în Canaan (vezi Matei 17,3.4).                                                                     

(03) Caracterul lui Moise 
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 Iată ce putem reține despre acest minunat om al lui Dumnezeu, așa cum ni-l descrie 
Sfânta Scriptură:                                               
 
(01) Moise se lăsa condus de Dumnezeu (vezi Numeri 9,6-14, paştele amânat cu o lună).  
 
(02) Moise primea sfaturi de la alţi oameni (vezi Exodul 18,13-27).                                                     
 
(03) Moise era un om umilit; prima întrebare pe care I-a pus-o lui Dumnezeu când l-a 
chemat a fost: „Cine sunt eu, ca să mă duc la faraon şi să-i scot din Egipt pe copiii lui 
Israel?”  (Exod 3,11).  Nu s-a supraapreciat: „Foarte bine, eu sunt cel mai cult și mai 
experimentat israelit!”                                                                                                                                      
 
(04) Moise era cel mai blând om de pe faţa pământului (campion mondial la disciplina 
blândeţe, vezi Numeri 12,3).                                                                                                                          
 
(05) Moise era un om neegoist.  Când Iosua i-a recomandat să-i oprească pe Eldad şi 
Medat din proorocire, Moise a zis: „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!” 
(Vezi Numeri 11,26-29, citat este versetul 29.)                                                                                             
 
(06) Moise era un om iertător ca nimeni altul.  Când Dumnezeu S-a declarat hotărât să 
nimicească poporul din cauza idolatriei, Moise a intervenit: „Ah, poporul acesta a făcut 
un păcat foarte mare!  Și-au făcut un dumnezeu de aur.  Iartă-le acum păcatul!  Dacă nu, 
atunci șterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!”  ( (Exod 32,31.32).  Când Maria a 
vorbit împotriva lui și Domnul a lovit-o cu lepră, Moise a strigat la Domnul pentru ea: 
„Dumnezeule, Te rog, vindec-o!”  (Num 12,13)                                                                                                               
 
După iscodirea țării Canaanului, când zece iscoade au înnegrit țara și au descurajat 
poporul, Dumnezeu a zis către Moise despre popor: „De aceea, îl voi lovi cu ciumă și-l 
voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el” (Num 
14,12).  Moise nu a fost încântat, ci a zis: „Iartă dar fărădelegea poporului acestuia, după 
mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici” (versetul 
19).  Răspunsul Domnului a fost: „Iert, cum ai cerut” (versetul 20).                                                                                                                                                                                                             
 
Când, în urma răscoalei lui Core, Datan și Abiram, Dumnezeu a zis către Moise și Aaron, 
„Despărțiți-vă din mijlocul acestei adunări și-i voi topi într-o clipă” (Num 16,21), Moise și 
fratele său „au căzut cu fețele la pământ și au zis: ‚Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor 
oricărui trup!  Un singur om a păcătuit și să Te mânii împotriva întregii adunări? ’”  
(Versetul 22)                                                                                                                                  
 
(07) Moise ştia să suporte înfrângerea, ca în cazul pierderii dreptului de a intra în 
Canaan: el s-a supus, deşi îndurerat, sentinţei divine; nu a zis: „Aşa?  Atunci mi-am dat 
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demisia!  Caută-Ți alt om!”  (Vezi Numeri 20,12; 27,13.14).  Dumnezeu nu i-a dat viză 
nici ca să viziteze Canaanul (vezi Deuteronom 3,23-29).                                                                             

(04) Paralele între Moise și Domnul nostru Isus Hristos 

 Să vedem acum opt asemănări fundamentale între Moise şi Mântuitorul (el a fost astfel 
un prototip al Fiului lui Dumnezeu):                                                                                                                                   
 
(01) Încercări ale egiptenilor de a ucide pruncii, printre care putea fi şi Moise (Exodul 
1,16.22; 2,1-9).  Isus, urmărit de Irod cel Mare pentru a-L ucide (Matei 2,16-18; compară 
cu Apocalipsa 12,1-5).                                                                                                               
 
(02) Pregătit în pustie pentru lucrarea ce urma (Moise, 40 de ani: Fapte 7,23.30; Isus, 40 
de zile: Matei 4,1.2).                                                                                                                
 
(03) Fiecare din ei a practicat o meserie vreme îndelungată, lucrând din greu, înainte de 
a începe lucrarea publică (Moise: Exodul 3,1; Isus: Marcu 6,3).                                                                                             
 
(04) Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului (potrivit cu textul din Numeri 
12,3); Isus S-a recomandat ca fiind blând şi smerit cu inima (vezi Matei 11,29; compară 
cu Filipeni 2,6.7).                                                                                                                                                                 
 
(05) Moise i-a scos pe copiii lui Israel din robia Egiptului (potrivit cu Exodul 3,10); Isus   
ne-a scos din Egiptul sau robia păcatului (vezi Exodul 20,2 și Ioan 8,36; compară cu Evrei 
2,14.15).                                                  
 
(06) Moise a mijlocit pentru popor înaintea lui Dumnezeu (vezi Exodul 32,31.32; 
Deuteronom 9,18-20.25-29), ca simbol al unicului Mijlocitor dintre Dumnezeu şi oameni, 
Omul Isus Hristos (vezi 1 Timotei 2,5 și Evrei 7,25).                                                                                                                                  
 
(07) Moise a întâmpinat cruntă împotrivire din partea oamenilor, care ar fi fost gata să-l 
ucidă cu pietre, aşa cum au încercat să facă şi cu Isus (vezi Exodul 17,4; Ioan 8,59; 10,30-
36).                                                                                                                                                                       
 
(08) Ca şi Domnul nostru Isus Hristos, Moise a fost înviat şi luat la cer (vezi Iuda 9 și 
Matei 17,3; compară cu Fapte 2,32.33).                                                                                                   

(05) Întâlniri între Moise și Domnul Hristos 

 Putem distingem în Sfânta Scriptură cinci mari întâlniri ale acestor două personaje – 
Moise şi Hristos:                                                                                                                                                        
 
(01) La Muntele Horeb, adică la rugul aprins şi care nu se mistuia, unde Fiul lui 
Dumnezeu este numit „Îngerul Domnului”, „Domnul”, „Domnul Dumnezeu” (Exod 3,1-
6).  Acolo, umilul păstor din Madian a făcut cunoştinţă cu „Păstorul cel Bun” (vezi Ioan 



 

 

P
ag

e1
7

2
 

10,11), „Marele Păstor al oilor” (vezi Evrei 13,20), cu eternul „EU SUNT” (vezi Exodul 
3,14.15 și Ioan 8,58).                                                                                        
 
(02) Pe Muntele Sinai, unde a rămas de două ori câte patruzeci de zile şi patruzeci de 
nopţi, fără să mănânce nimic și fără să bea apă (vezi Exodul 24,18; 34,28; Deut 9,9.10). 
Acolo, Isus a vorbit cu el „faţă în faţă” (vezi Exodul 33,11 și Numeri 12,8) şi „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 şi a fost înmormântat de Domnul, care 
era Hristos (vezi Deuteronom 34,1.5-7).                                                                                                         
 
(04) În același loc, Mihail, care este Hristos, l-a înviat, după un interval de timp 
necunoscut (vezi Iuda 9).  Aşa cum Adam a văzut faţa lui Isus după ce a primit suflarea 
de viaţă (vezi Geneza 2,7), și Moise a văzut mai întâi faţa lui Isus, atunci când Acesta l-a 
înviat din morţi pentru a trăi în veci, primul mort înviat spre a avea o astfel de 
experienţă.                           
 
(05) Pe Muntele Schimbării la Faţă, împreună cu Ilie, care niciodată nu văzuse moartea 
(vezi Matei 17,1-3).  Acum, naturile lor fizice erau inversate – Moise era în corp 
nemuritor, în timp ce Isus era încă în unul muritor.                                                                                 

(06) „Scos” 

 Aşa cum am văzut, numele „Moise” înseamnă „scos”.  Moise a fost scos de cinci ori:                                    
 
- din ape;                                                                                                                                                                
- din Egipt;                                                                                                                                                             
- din toate necazurile;                                                                                                                                      
- din mormânt;                                                                                                                                                     
- din lumea aceasta. 
 

 Să vedem în continuare alte scoateri celebre:                                                                                                                           
 
(01) Avraam, din locul de naștere: „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’” (Gen 12,1).  
„Domnul i-a mai zis: ‚Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur, din Haldea, ca să-ţi dau în 
stăpânire ţara aceasta’” (Gen 15,7).                                                                                      
 
(02) Lot, din Sodoma: „Şi, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia l-au apucat de mână, pe el, 
pe nevastă-sa şi pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruţe; l-au scos şi l-au 
lăsat afară din cetate” (Gen 19,16).  Şi versetul 17: „După ce i-au scos afară, unul din ei a 
zis: ‚Scapă-ţi viaţa; să nu te uiţi înapoi’ . . .”.                                                                                                 
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(03) Iosif, din temniţa împăratului: „Faraon a trimis să-l cheme pe Iosif.  L-au scos în 
grabă din temniţă.  Iosif s-a ras, şi-a schimbat hainele şi s-a dus la faraon” (Gen 41,14).  
 
(04) Israel, din Egipt – chiar porunca întâi începe aşa: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, 
care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei” (Exod 20,2).  Alte texte care afirmă 
acest lucru: „Moise a zis poporului: ‚Aduceţi-vă aminte de ziua aceasta, când aţi ieşit din 
Egipt, din casa robiei; căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo’” (Exod 13,3).  
„Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului, care v-am scos 
din robie; Eu am rupt legăturile jugului vostru şi v-am făcut să mergeţi cu capul ridicat” 
(Lev 26,13).  „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului; 
deschide-ţi gura larg şi ţi-o voi umple” (Ps 81,10).                                                                                                                     
 
(05) Trei tineri evrei credincioşi, scoşi din cuptorul aprins (vezi Daniel 3,21-28).  Fiul lui 
Dumnezeu S-a dus în foc şi i-a scos de acolo.  La întrebarea lui Nebucadnețar: „Care este 
dumnezeul acela, care vă va scoate din mâna mea?”  (Versetul 15), ei au răspuns cu 
încredere: „Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul 
aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate.  Și chiar de nu ne va scoate, să știi, 
împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur, pe 
care l-ai înălțat!”  (Versetele 17 și 18).  S-a împlinit în mod literal făgăduința:                     
„. . . dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde” (Isa 43,2).                                                                             
 
(06) Daniel, scos nevătămat din groapa leilor (vezi Daniel 6,19-23): „Atunci, împăratul    
s-a bucurat foarte mult şi a poruncit să-l scoată pe Daniel din groapă.  Daniel a fost scos 
din groapă şi nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul 
său” (versetul 23).                                                                                                                                             
 
(07) Iosua, marele preot, un tăciune scos din foc: „Domnul a zis Satanei: ‚Domnul să te 
mustre, Satano!  Domnul să te mustre, El, care a ales Ierusalimul!  Nu este el, Iosua, un 
tăciune scos din foc?’”  (Zah 3,2)                                                                                                                                                            
 
(08) Petru, scos din temniţa lui Irod (vezi Fapte 12,1-19) – o închisoare de maximă 
securitate.  Versetul 17 spune: „Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum 
îl scosese Domnul din temniţă şi a zis: ‚Spuneţi lucrul acesta lui Iacov şi fraţilor.’  Apoi a 
ieşit şi s-a dus într-alt loc.”    
 

 Cred că mulţi dintre dumneavoastră au ce povesti, cum i-a scos Dumnezeu din multe, 
din foarte multe necazuri.                                                                                                                                                          

(07) Rugăciuni 

 Așa se ruga David: „Scoate-mă din noroi, ca să nu mă mai afund!”  „. . . să nu mă înghită 
adâncul şi să nu se închidă groapa peste mine!”  (Ps 69,14.15).  L-a ascultat Dumnezeu?  
Răspunsul este dat de el în Psalmul 40,1-3: „Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El S-a 
plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.  M-a scos din groapa pieirii, din fundul 
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mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii.  Mi-a pus în gură o cântare 
nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.  Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au 
încrezut în Domnul.”  În cântarea sa de laudă din 2 Samuel 22, David a declarat: „El Şi-a 
întins mâna de sus din înălţime, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari” (versetul 17).   
 

 Putem fi siguri că și Ieremia s-a rugat la fel, când a fost aruncat într-o groapă, de data 
aceasta groapă propriu-zisă: „Atunci, ei l-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui 
Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței, și l-au pogorât în ea pe Ieremia 
cu funii.  În groapă nu era apă, dar era noroi; și Ieremia s-a afundat în noroi” (Ieremia 
38,6-13; citat este versetul 6).  Atunci Ebed-Melec, un etiopian, a intervenit la împărat şi 
acesta a dat poruncă să-l scoată pe Ieremia de acolo: „L-au tras astfel pe Ieremia cu 
funiile şi l-au scos afară din groapă” (versetul 13).                           

(08) Scoși din prăpastia păcatului 

 Iată cum au sintetizat psalmiștii experiența izbăvirii din necazuri, aceasta fiind o 
parabolă potrivită a scoaterii din prăpastia păcatului, o parabolă a mântuirii:                                                   
 
- „În mijlocul strâmtorării, L-am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la 
loc larg” (Ps 118,5).                                                                                                                                                
 
- „Din fundul adâncului, Te chem, Doamne!  Doamne, ascultă-mi glasul!  Să ia aminte 
urechile Tale la glasul cererilor mele!  Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a 
nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne?  Dar la Tine este iertare, ca să fii de 
temut” (Ps 130,1-4).      
 

 În ziua de 5 august 2010, în mina San José, de lângă oraşul Copiapó, din Chile, s-a produs 
o prăbuşire, care a blocat 33 de mineri într-o galerie mică, situată la 625 de metri sub 
pământ.  Acolo au rămas timp de 68-69 de zile, până când au fost recuperaţi în zilele de 
12-13 octombrie 2010.  Timp de 16 zile, nu s-a ştiut nimic despre ei, au fost consideraţi 
morţi, pierduţi.  Apoi i-au găsit cumva, au forat de la suprafaţă până la ei un canal foarte 
îngust, prin care au comunicat cu ei şi le-au trimis cele necesare – hrană, apă, oxigen, 
medicamente, îmbrăcăminte şi alte lucruri trebuincioase.  Între timp, a fost forată o 
galerie ceva mai largă, pe unde au fost scoşi, unul câte unul, într-o capsulă metalică.  
Operaţiunea de salvare a durat în jur de 22 de ore şi a avut loc mai curând de cum se 
sperase, nu în patru luni, ci în două luni şi o săptămână.                            
 

 S-a produs o prăbuşire în univers acum 6.000 de ani, pentru care întregul cer a plâns.  
Familia omenească s-a izolat de familia cerului, ajungând într-o groapă a pieirii, de unde 
nu se putea salva singură.  Strigăte disperate s-au auzit: „Mă înfăşuraseră legăturile 
morţii şi m-apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului şi durerii.  Dar am 
chemat numele Domnului şi am zis: ‚Doamne, mântuieşte-mi sufletul’” (Ps 116,3.4).  Din 
nou textul acesta: „Din fundul adâncului, Te chem, Doamne!  Doamne, ascultă-mi glasul!  
Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele!”  (Ps 130,1.2).  A ascultat Dumnezeu?  
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A putut să asculte? În Psalmul 95,4, se afirmă că „El ține în mână adâncimile pământului 
și vârfurile munților sunt ale Lui.”  Și El poate salva.  De oriunde.  Și a făcut-o.     
 

 Dumnezeu luase de mult măsurile necesare pentru salvarea păcătoşilor, alcătuind un 
plan înainte de facerea lumii, conform căruia Fiul Său urma să Se sacrifice ca preţ de 
răscumpărare pentru ei: „Planul pentru răscumpărarea noastră nu a fost un gând 
ulterior, un plan formulat după căderea lui Adam.  El a fost o descoperire a ‚tainei, care 
a fost ţinută ascunsă timp de veacuri.’  . . .  Acesta a fost un sacrificiu voluntar.  Isus ar fi 
putut rămâne lângă Tatăl.  El ar fi putut păstra slava cerului şi adorarea îngerilor.  Dar El 
a ales să restituie sceptrul în mâinile Tatălui şi să coboare de pe tronul universului, ca să 
poată aduce lumină la cei învăluiţi de noapte şi viaţă la cei cei piereau.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 22-23)   
 

 Să luăm aminte la următoarea parabolă: un om a căzut într-o groapă adâncă.  Îi era 
imposibil să iasă singur de acolo.  Atunci, a trecut pe acolo Confucius, care s-a uitat în 
groapă, a privit la omul căzut şi a zis: „Dacă ai fi ascultat de învăţăturile mele, nu ai fi 
ajuns niciodată unde eşti acum!”  Şi a plecat mai departe.  Sărmanul om a rămas în 
groapă.  A trecut apoi Buda, care s-a uitat spre el şi i-a zis: „Dacă vei reuşi să ieşi de 
acolo, eu te voi învăţa ce să faci ca să nu mai cazi niciodată în groapă!”  Şi a plecat şi el.  
Omul înţelegea că ar fi fost bine să fi ascultat de nişte învăţături, ca să nu cadă în 
groapă, înţelegea că, dacă ar reuşi să iasă de acolo, cineva l-ar învăţa ce să facă pentru 
ca să nu mai cadă din nou.  Dar el era încă acolo, în groapă, şi nu putea ieşi.  Apoi a venit 
acolo Isus; El nu a scos niciun cuvânt, ci a coborât în groapă, l-a scos afară pe omul căzut 
şi l-a învăţat şi ce să facă pentru a nu mai cădea niciodată. 
 

 „El S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, 
după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl” (Gal 1,4).  De aceea, „în cursul veacurilor 
nesfârşite, cei răscumpăraţi, umblând în lumina Domnului, Îl vor lăuda pentru Darul Său 
inefabil, Emanuel, ‚Dumnezeu cu noi.’”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 26)   
 

 Fiecare păcătos salvat este scos din prăpastia păcatului, aşa cum arată apostolul Pavel în 
Coloseni 1,13: „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia 
Fiului dragostei Lui.”  Toţi păcătoşii salvaţi astfel formează biserica, totalitatea 
credincioşilor, termenul „biserică” fiind corespondentul grecescului ekklesia, care 
provine de la cuvintele ek (din) şi kaleo (a chema) – „chemaţi din” sau „scoşi”: din lume, 
din întuneric, din păcat, din moarte, ca să fie poporul ales al lui Dumnezeu, „o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a 
câştigat ca să fie al Lui” (1 Petru 2,9).   
 

 Acest popor al zilelor din urmă, care ţine poruncile lui Dumnezeu, credinţa lui Isus şi 
mărturia lui Isus (vezi Apocalipsa 14,12; 12,17; 19,10), are chemarea de a se adresa 
întregii lumii cu evanghelia cea veşnică: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi 
părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!”  (Apoc 18,4).  Această ieșire generală 
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este rezultatul ultimului efort de chemare a oamenilor la pocăință, înainte de a se 
închide harul.  
 

 În faţa tronului mare, alb, mulţimea răscumpăraţilor, imposibil de numărat, va striga cu 
glas tare: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a 
Mielului!”  (Apoc 7,10).  La întrebarea, „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine 
sunt oare?  Și de unde au venit?”  (Versetul 13), acela din cei douăzeci şi patru de 
bătrâni care a pus întrebarea răspunde: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat 
hainele şi le-au albit în sângele Mielului!”  (Versetul 14)   
 

 Răspunsul poate fi exprimat şi altfel: „Toţi aceştia, care stau în faţa tronului divin 
îmbrăcaţi în haine albe, au fost scoşi din groapa pieirii, scoşi din viaţa de păcat; ei sunt 
prada luată din mâna celui puternic, din prinsoarea asupritorului (vezi Isaia 49,24.25).  
Sunt scoşi din foc, izbăviţi pentru veşnicie din ghearele vrăjmaşului şi ale morţii, spre 
slava Celui ce șade pe scaunul de domnie şi a Mielului.”   
 

 Putem cânta acum, putem cânta în faţa universului în împărăţia cerurilor: 

„Isus, Prieten minunat, / din cerurile-nalte, / El pân-la mine S-a plecat, / pe când eram în 
moarte. . . . / M-a scos din foc, m-a scos din val / cu braţul Său cel tare, / Şi am, la marea 
de cristal, / cetate de scăpare!”  (Cântarea numărul 90 din Imnuri creştine, ediţia 2006) 

 Nu vom uita în vecii vecilor această scoatere minunată, realizată de Cel ce ne-a iubit cu o 
iubire mai tare decât moartea!  Slavă Lui pentru aceasta îi aducem acum și mereu, din 
toată inima noastră!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 323: „De sus, din slava senină”  

Cântarea de închidere, 90: „Isus, Prieten minunat” 
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SIGURANȚA MÂNTUIRII                                                                                                                                          

(01) Problema  

 Când se fac alegeri într-o țară cu regim democrat, fiecare candidat se declară sigur de 
reușită, pentru a-i impresiona pe oponenți și pe alegători.  Știți însă cât de periculoasă 
poate fi această încredere în reușită?  Și de ce este periculoasă?  Pentru că slăbește 
energiile și vigilența.  Acest lucru e valabil nu numai în politică, ci și în muzică, în 
sporturi, în pregătirea pentru examene.  În orice.  În religie!  Ultrasiguranța!                                                                                                                                                                   

(02) Credință și încumetare 

 Cândva, în secolele trecute, în parlamentul unei țări din Europa Occidentală, un deputat 
a zis ceva despre împărăția cerurilor.  Un altul, care era ateu, a ripostat: „A, da, 
împărăția cerurilor!  Eu vând locul meu în împărăția cerurilor.  E de vânzare!”  
Credinciosul a replicat, calm: „Domnule, ați putea face o grămadă de bani, dar în țara 
noastră nimeni nu poate vinde o proprietate, decât dacă mai întâi face dovada cu acte 
că o deține.”  Avea deputatul acela un loc în ceruri și îl putea vinde? 
 

 Ioan Botezătorul i-a avertizat pe contemporani împotriva unei siguranțe înșelătoare: 
„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 3,8.9).  Un fiu al lui Avraam îi avertiza pe alți fii ai lui 
Avraam împotriva acelei aroganțe nimicitoare, pentru că ei credeau că descendența din 
Avraam e suficient motiv ca să moștenească împărăția lui Dumnezeu.  „Nu merge așa”, 
le-a zis Ioan.  „Trebuie să vă pocăiți.” 
 

 Și Mântuitorul a subliniat acest adevăr, când a zis: „Știu că sunteți sămânța lui Avraam, 
dar căutați să Mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul Meu” (Ioan 8,37).  
Adică ucideți, dar vă făliți cu ideea că sunteți sămânța lui Avraam.  Nu vă înșelați, 
această origine nu garantează nimic în legătură cu viața viitoare.  Era răspuns la 
declarația lor pompoasă: „Noi suntem sămânța lui Avraam și n-am fost niciodată robii 
nimănui; cum zici Tu: ‚Veți fi slobozi?’”  (Versetul 33).  Atunci, Isus le-a explicat: „Oricine 
trăiește în păcat este rob al păcatului.  Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă 
rămâne pururi” (versetele 34 și 35).  Aici era problema: viața de păcat este incompatibilă 
cu poziția de copil al lui Dumnezeu și-l exclude pe individ din împărăția cerurilor.  Oricine 
ar fi el.  Oricât de convins ar fi că va moșteni cerul.  Oricât de sigur.   
 

 Când sutașul și-a exprimat încrederea că și un cuvânt al lui Hristos este suficient pentru 
vindecarea robului său, Mântuitorul a zis: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o 
credință așa de mare” (Mat 8,10).  Și atunci, ce garanție oferă naționalitatea?  El a 
continuat: „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.  Iar fiii împărăției vor fi aruncați în 
întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților” (versetele 11 și 12).  Fiii lui 
Avraam pierduți?  Absolut niciunul, pentru că, așa cum a explicat Pavel, „fii ai lui Avram 
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sunt cei ce au credință” (Gal 3,7).  De asemenea: „Și, dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți 
sămânța lui Avraam, moștenitori prin făgăduință” (versetul 29).    
 

 Nici botezul nu garantează intrarea în împărăția cerurilor, când este numai botez din 
apă, nu și din Duh (vezi Ioan 3,5).  Simon Magul era botezat, dar Petru l-a mustrat și i-a 
zis: „Tu n-ai nici parte, nici sorț în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată 
înaintea lui Dumnezeu.  Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să 
ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere 
amară și în lanțurile fărădelegii” (Fapte 8,21-23).  În versetul 13, se spune: „Chiar Simon 
a crezut și, după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire 
minunile și semnele mari care se făceau.”  Curiozitate!  Botez, dar fără pocăință!  Avea 
vreo perspectivă să intre în cetatea sfântă?  Cuvântul zice clar: „Nimic întinat nu va intra 
în ea!”  (Apoc 21,27)       
 

 O colegă de serviciu a soției mele a zis odată către ea: „Ne vom întâlni sus.  Eu deja fac 
exerciții pentru răpire.”  Soția unui pastor de la altă denominațiune, în care bântuie 
această superîncredere, zicea: „Fiica mea, care locuiește în Germania și care este 
paralizată, a zis: ‚Mamă, eu sunt gata!’”  Se referea tot la această misterioasă „răpire”. 
 

 Mântuitorul nostru Isus Hristos a zis în Matei 24,44: „De aceea, și voi fiți gata!”  E bine să 
fim gata în orice moment pentru venirea Sa, dar El nu a zis: „Spuneți că sunteți gata!”  
Nu este aceasta oare o încumetare?   
 

 Iată ce zice Spiritul Profetic despre încumetare: „Dar credinţa nu este, în niciun sens, 
aliată cu încumetarea.  Numai cel ce are credinţă adevărată este sigur împotriva 
încumetării.  Pentru că încumetarea este contrafacerea de către Satana a credinţei.  
Credinţa solicită făgăduinţele lui Dumnezeu şi aduce roadă în ascultare.  Şi încumetarea 
solicită făgăduinţele, dar le foloseşte aşa cum a făcut Satana, ca să scuze nelegiuirea.  
Credinţa i-ar fi făcut pe primii noştri părinţi să aibă încredere în iubirea lui Dumnezeu şi 
să asculte de poruncile Lui.  Încumetarea i-a făcut să calce legea Lui, crezând că iubirea 
Lui cea mare îi va scăpa de consecinţele păcatului lor.  Nu este credinţă aceea care 
solicită favoarea Cerului fără a satisface condiţiile pe baza cărora mila urmează să fie 
oferită.  Credinţa autentică își are temelia în făgăduinţele şi condiţiile Scripturilor.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 126)  

(03) Cazuri de încumetare întâlnite în Biblie 

 Vom vedea, în continuare, unele cazuri biblice de încredere exagerată și nefondată.                                            

- Samson (Jud 16,4-21), care a mințit-o pe Dalila de câteva ori, până când i-a spus 
secretul puterii lui: „Dacă aș fi legat cu șapte funii noi, care să nu fie uscate încă, aș slăbi 
și aș fi ca orice alt om” (versetul 7).  „Dacă aș fi legat cu funii noi, care să nu fi fost 
întrebuințate niciodată, aș slăbi și aș fi ca orice alt om” (versetul 11).  „N-ai decât să 
împletești cele șapte șuvițe de păr din capul meu în urzeala țesăturii” (versetul 13).   
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„Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om” (versetul 17).  Dalila 
l-a adormit, părul i-a fost tăiat și au început să-l slăbească.  El și-a pierdut puterea.  Dalila 
a zis, ca mai înainte: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!”  (Versetul 20).  Atunci, el s-a 
trezit din somn și a zis: „Voi face ca și mai înainte și mă voi scutura” (același verset).  
Textul zice mai departe: „Nu știa că Domnul Se depărtase de el” (același verset).  N-a 
mai mers.  Încrederea sa fermă în prezența puterii și în reușită nu l-a ajutat cu nimic.  Se 
jucase cu păcatul, iar acea încredere nu era credință, ci iluzie, absurditate, încumetare, 
nebunie.                                             

- Iudeii, înainte de captivitatea babiloniană, erau foarte încrezători în templul lor: cum ar 
putea cineva să se atingă de el și de ei?!  Dar profetul Ieremia i-a avertizat: „Nu vă 
hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând: ‚ Acesta este templul Domnului, templul 
Domnului, templul Domnului!’”  (Ier 7,4)                                                                                                         

- Simon Petru.  Domnul i-a avertizat pe ucenici: „În noaptea aceasta, toți veți găsi în 
Mine o pricină de poticnire” (Mat 26,31).  Simon Petru a zis însă: „Chiar dacă toți ar găsi 
în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire” 
(versetul 33).  O încredere în sine care l-a costat scump.   

„Căderea lui Petru nu a fost instantanee, ci treptată.  Încrederea în sine l-a făcut să 
creadă că e mântuit și pas cu pas a fost dus pe calea descendentă, până când L-a putut 
tăgădui pe Învățătorul său.  Noi nu putem niciodată în mod sigur să ne încredem în noi 
înșine sau să simțim, de partea aceasta a cerului, că suntem siguri împotriva ispitei.  
Aceia care Îl primesc pe Mântuitorul, oricât de sinceră ar fi convertirea lor, să nu fie 
niciodată învățați să zică sau să simtă că sunt mântuiți.  Lucrul acesta este derutant.  
Fiecare trebuie să fie învățat să cultive speranță și credință; însă chiar atunci când ne 
predăm lui Hristos și știm că El ne primește, noi nu suntem în afara bătăii ispitei.  
Cuvântul lui Dumnezeu declară: ‚Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți’ (Dan 12,10).  
Numai acela care rabdă ispita va primi cununa vieții (Iac 1,12).”  (Christ’s Object 
Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 155)                                                         

- Fecioarele nechibzuite (Mat 25,1-13), care, spre deosebire de celelalte, nu au luat cu 
ele untdelemn de rezervă în vase, gândind poate: „Avem destul, ajunge!  Nici prea multă 
religie!”  S-au dus să cumpere untdelemn și au rămas în întunericul de afară.                                                                                                                                                                    

- Un oaspete care L-a auzit pe Domnul Isus Hristos când le-a recomandat celor poftiți la 
ospețe să nu ocupe un loc de frunte, iar celui ce invită să-i cheme pe cei nevoiași (Luca 
14,7-14): „Unul din cei ce ședeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: ‚Ferice 
de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu!’”  (Versetul 15).  „Binecuvântările 
spirituale date lui Israel nu erau numai pentru ei.  Dumnezeu le dăduse pâinea vieții, 
pentru ca ei să o frângă pentru lume.  Această lucrare ei nu o îndepliniseră.  Cuvintele lui 
Hristos erau o mustrare pentru egoismul lor.  Pentru farisei, cuvintele Sale erau 
dezgustătoare.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 221)   

„Sperând să canalizeze conversația în altă direcție, unul din ei, cu un aer fățarnic, a 
exclamat: ‚Ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu.’  Omul acesta 
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vorbea cu mare încredere, ca și când el însuși era sigur de un loc în împărăție.  
Atitudinea lui era asemănătoare cu atitudinea acelora care se bucură că ei sunt mântuiți 
prin Hristos, când ei nu se supun condițiilor pe baza cărora mântuirea este făgăduită.  
Spiritul lui era ca acela al lui Balaam, când s-a rugat: ‚O, de aș muri de moartea celor 
neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor!’  (Num 23,10).  Fariseul nu se gândea la 
propria lui corespundere pentru cer, ci la lucrurile de care spera să se bucure în cer.  
Remarca lui avea scopul să abată mințile oaspeților cinei de la subiectul datoriei lor 
practice.  El gândea să-i ducă dincolo de viața prezentă către timpul îndepărtat al învierii 
celor drepți.”  (Ibid.)                                                                                                                                                   

- Laodiceenii, care au o părere foarte înaltă despre ei înșiși, că sunt bogați, că s-au 
îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, deși adevărul este cu totul altul, iar prin aceasta ei 
riscă să fie vărsați din gura Mântuitorului (vezi Apocalipsa 3,15-18).                                                                                                                                                         

(04) Odată mântuit, pentru veci mântuit?  

 Ideea că acela care este mântuit nu mai poate pierde această mântuire, că nu mai poate 
să cadă, că nu mai poate fi pierdut este în totul nebiblică, absurdă și periculoaseă.  Și 
contrazice experiența așa cum o cunoaștem cu toți, din rapoartele Bibliei și din practică.  
Înainte de a ne referi la această teorie, e bine să ne amintim că mântuirea este 
prezentată în Sfânta Scriptură la timpul trecut, la timpul prezent și la timpul viitor.  Iată 
texte pentru fiecare din aceste faze ale mântuirii:                                                                                                                                                                               

- La timpul trecut: „El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă” (2 Tim 1,9).  Mântuirea 
deja realizată înseamnă iertare, salvare de vina păcatului, îndreptățire prin meritele 
Domnului Isus Hristos.                                                                                                                                             

- La timpul prezent: „Astfel dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, 
duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de 
față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea” (Filip 2,12).  Mântuirea la timpul prezent se 
cheamă sfințire și este o lucrare continuă, un proces de o viață întreagă.  Ea este 
eliberare de puterea păcatului.                                                                                                                                                                                     

- La timpul viitor: „Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit” (Mat 24,13).                              
„. . . pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre” 
(1 Pet 1,9).  „. . . 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).  Mântuirea la timpul viitor se numește 
proslăvire și este eliberare de prezența și de efectele păcatului. 

 La întrebarea: „Ești mântuit?”, e bine să răspundem cu prudență: „Adică la care fază vă 
referiți?  Da, Hristos mi-a iertat păcatele, m-a salvat din groapa pieirii.  Dar eu trăiesc 
încă și mai pot cădea.  Am nevoie de harul salvator în fiecare clipă, ca să mă țină pe 
calea mântuirii.”  Mântuirea la timpul prezent este în desfășurare; ea poate fi finalizată 
sau nu, iar cea viitoare poate fi obținută sau pierdută.   
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 Cei care susțin teoria „odată mântuit, pentru totdeauna mântuit” exagerează unele 
texte biblice.  De exemplu, Isus a zis: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele 
vin după Mine.  Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din 
mâna Mea” (Ioan 10,27.28).  Da, nimeni nu ne poate smulge din mâna Mântuitorului, 
dar El nu ne ține forțat în mâna Lui.  Noi avem libertatea să stăm acolo sau nu.  Iată-i pe 
ucenici: „Din clipa aceea, mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El.  
Atunci, Isus le-a zis celor doisprezece: ‚Voi nu vreți să vă duceți?’  ‚Doamne’, I-a răspuns 
Simon Petru, ‚la cine să ne ducem?  Tu ai cuvintele vieții veșnice’” (Ioan 6,66-68).  Odată 
ucenic, întotdeauna ucenic?  Nu chiar așa.  Mulți din ucenicii Lui au încetat să-i mai fie 
ucenici, pentru că au renunțat la ucenicie.  Dar cei doisprezece nu L-au părăsit, Iuda doar 
până la un timp. 
 

 Credincioșii nu sunt pentru totdeauna în siguranță; dacă nu veghează, ei vor cădea.  
Mântuitorul a spus despre ei: „Pe orice mlădiță care este în Mine și n-aduce roadă, El 
(Tatăl) o taie. . . .  Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădița 
neroditoare și se usucă; apoi, mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard” (Ioan 
15,2.6).  Atenție la cuvintele Domnului: o mlădiță este în Mine, ceea ce înseamnă că 
aparține bisericii Sale, dar nu aduce roadă, de aceea este tăiată, se usucă și este 
aruncată în foc.  Așa cum arată apostolul Pavel, și ramuri altoite în măslinul duhovnicesc 
pot fi îndepărtate: „Dar vei zice: ‚Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.’  Adevărat: 
au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință.  Nu te 
îngâmfa dar, ci teme-te!  Căci, dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța 
nici pe tine” (Rom 11,19-21).     
 

 Atât pilda neghinei cât și cea a năvodului vorbesc despre o selecție: „Deci, cum se 
smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului.  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” (Mat 13,40-42).  „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.  Tot așa 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 47-50).  
Persoane care sunt în împărăție, sunt în năvodul evangheliei, vor fi îndepărtate și 
aruncate în cuptorul aprins. 
 

 Diavolul știe că cei aduși în biserică, deci deveniți mădulare ale trupului lui Hristos, se 
mai pot pierde, de aceea îi ispitește: „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).  Căderea de la credință este posibilă: „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).   
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 Știți cum arată acești apostaziați?  O spune Petru: „În adevăr, dacă, după ce au scăpat de 
întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se 
încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi.  
Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au 
cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, care le fusese dată.  Cu ei s-a întâmplat 
ce spune zicala adevărată: ‚Câinele s-a întors la ce vărsase’ și ‚scroafa spălată s-a întors 
să se tăvălească iarăși în mocirlă’” (2 Pet 2,20-22).  
 

 Duhul necurat ieșit din om încă dorește să se întoarcă, iar dacă individul nu veghează 
poate deveni iarăși victimă, în condiții mult mai grozave: „Duhul necurat, când iese afară 
dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă.  Fiindcă n-o găsește, zice: ‚Mă 
voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit.’  Și, când vine, o găsește măturată și 
împodobită.  Atunci se duce de mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră 
împreună în casă, se așază în ea și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea 
decât cea dintâi” (Luca 11,24-26).   
 

 Stare mai rea decât cea dintâi!  Cât de rea?  Așa încât nu mai există nicio speranță: „Căci 
cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt 
și au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care totuși au 
căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din 
nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu și-L dau să fie batjocorit” (Evr 6,4-6).  S-au bucurat 
de toate binefacerile harului, la maximum, „și, totuși, au căzut!”  De asemenea: „Căci, 
dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio 
jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc, care îi 
va mistui pe cei răzvrătiți” (10,26.27).                                 

(05) Căzuți din mâna lui Hristos 

 Biblia ne  prezintă și exemple de credincioși care au părăsit calea adevărului și s-au 
pierdut:           

- Iuda Iscarioteanul: „’El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. ’ . . .  
Apoi, au făcut următoarea rugăciune: ‚Doamne, Tu, care cunoști inimile tuturor 
oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia 
aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui’” (Fapte 1,17.24.25).  Mântuitorul 
a zis că „mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut” (Mat 26,24).       

- Anania și Safira: „Atunci, Petru i-a zis: ‚Cum de v-ați înțeles între voi să-L ispitiți pe 
Duhul Domnului?  Iată, picioarele celor ce l-au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te 
vor lua și pe tine’” (Fapte 5,9).  Ne aducem aminte ce a spus Domnul Isus despre păcatul 
împotriva Duhului Sfânt: „. . . dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta 
iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic” (Marcu 3,29).                                                                                                                                   

- Unii contemporani ai lui Pavel: „. . . să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii  
l-au pierdut și au căzut din credință.  Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care 
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i-am dat pe mâna Satanei, ca să se învețe să nu hulească” (1 Tim 1,19.20).  Au căzut din 
credință și au ajuns pe mâna Satanei.  Dar când erau în credință erau în mâna lui Isus; 
nimeni nu i-ar fi putut smulge de acolo, dacă nu ar fi părăsit ei mâna Domnului.     

 Avertizarea cu privire la căderea de la credință a celor salvați este străveche.  Iată ce a 
zis Dumnezeu prin profetul Ezechiel: „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).   
 

 Așa cum arată unele texte din Biblie, cei mântuiți sunt scriși în cartea vieții Mielului, dar 
pot să fie și șterși de acolo: „Să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu 
cei neprihăniți!”  (Ps 69,28).  „’Iartă-le acum păcatul!  Dacă nu, atunci șterge-mă din 
cartea Ta, pe care ai scris-o!’  Domnul i-a zis lui Moise: ‚Pe cel ce a păcătuit împotriva 
Mea, pe acela îl voi șterge din cartea Mea’” (Exod 32,32.33).  „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” (Apoc 3,5).   
 

 Mulți din cei convinși că sunt pe calea cea bună și că fac voia lui Dumnezeu vor fi 
surprinși când vor afla în ziua de apoi că sunt pierduți: „Nu orișicine-Mi zice: ‚Doamne, 
Doamne!’  va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în 
ceruri.  Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: ‚Doamne, Doamne!  N-am proorocit noi în 
numele Tău?  N-am scos noi draci în numele Tău?  Și n-am făcut noi multe minuni în 
numele Tău?’  Atunci, le voi spune curat: ‚Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la 
Mine, voi, toți care lucrați fărădelege’” (Mat 7,21-23).  
 

 De aceea suntem avertizați și îndemnați de Spiritul Profetic: „Îți scriu aceste lucruri 
pentru că vreau să fii mântuit.  Nu vreau să te descurajez, ci să te îndemn la efort mai 
serios, mai viguros.  Iubirea de sine te va determina să faci o lucrare de examinare de 
sine superficială; dar nu îngădui ca o încredere deșartă să-ți răpească viața veșnică.”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 333)   

 (06) Precauția creștină 

 Slujitorii sinceri ai lui Dumnezeu s-au exprimat cu prudență și realism cu privire la 
moștenirea vieții viitoare.  Ei nu s-au considerat deja în cer, ci erau conștienți de 
primejdia continuă pe care viața de credință o întâlnește.  Iată-l pe apostolul Pavel: „Ci 
mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit 
altora, eu însumi să fiu lepădat” (1 Cor 9,27).  La aceeași atitudine de seriozitate îi 
îndemna el și pe credincioșii cărora le scria: „Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în 
credință.  Pe voi înșivă cercați-vă.  Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi?  Afară 
numai dacă sunteți lepădați” (2 Cor 13,5).   
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 Domnul nostru Isus Hristos a fost foarte clar în discuția cu ucenicii Săi din apropierea 
templului: „Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit” (Mat 24,13).  Pe credincioșii 
din Smirna, El i-a avertizat: „Fii credincios până la moarte și-ți voi da cununa vieții” (Apoc 
2,10).  Până la moarte; oprirea pe parcurs nu duce la obținerea cununii.  El a rostit o 
avertizare și către Biserica din Filadelfia: „Eu vin curând.  Păstrează ce ai, ca nimeni să 
nu-ți ia cununa” (Apoc 3,11).  Ceea ce înseamnă: „Poți să pierzi cununa, poți să nu ai 
parte de ea.” 
 

 Că nimeni nu trebuie să se considere ajuns în împărăția lui Dumnezeu înainte de a fi 
realmente acolo, apostolul Pavel a spus-o în Epistola către Filipeni: „Nu că am și câștigat 
premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu 
am fost apucat de Hristos Isus.  Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur 
lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, 
pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus” (Filip 3,12-14). 
 

 Avem un citat inspirat care vorbește extrem de clar despre pericolul încrederii în sine în 
ce privește mântuirea: „Aceia care Îl primesc pe Hristos și, în prima lor încredere, zic ‚eu 
sunt mântuit’ sunt în primejdia de a se încrede în sine.  Ei pierd din vedere propria lor 
slăbiciune și nevoia lor continuă de tărie divină.  Ei nu sunt pregătiți pentru tertipurile 
Satanei și, în timpul ispitei, mulți, ca și Petru, cad chiar în adâncimile păcatului.  Suntem 
avertizați: ‚Cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă’ (1 Cor 10,12).  Unica 
noastră siguranță se află în neîncredere continuă în sine și dependență de Hristos.”  
(Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 155)                                                                                                    

(07) Și, totuși, siguranță! 

 Ați auzit de multe ori afirmația următoare: când voi fi în împărăția lui Dumnezeu, mă voi 
mira de trei lucruri:                                                                                                                                                               
 
(01) că voi vedea acolo persoane despre care credeam că nu vor fi acolo;                                                
(02) că nu voi vedea acolo persoane de care eram sigur că vor fi acolo;                                            
(03) că voi fi și eu acolo. 
 

 Vreau să vă spun acum, frați și surori în Domnul nostru Isus Hristos, că, deși vorbesc 
împotriva siguranței false, excesive, nefondate, eu nu sunt cu totul împotriva siguranței 
mântuirii.  Sunt de acord cu primul punct din afirmația de mai sunt, sunt de acord cu al 
doilea punct, dar nu-l pot accepta pe al treilea: „Când voi ajunge în împărăția lui 
Dumnezeu, mă voi mira că sunt acolo!”  Cum adică: mergerea la cer este un fel de joc de 
noroc?  „Probabil, mai știi, poate merge!  Să încerc!  A, sunt aici!”  Așa?  
 

 Vreau să vorbesc acum despre siguranța biblică, creștină, sănătoasă, corectă, 
acceptabilă.  Apostolul Pavel a zis în 2 Timotei 4,7.8: „M-am luptat lupta cea bună,      
mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința.  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 
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tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”  Și tot el: „. . . arătarea Mântuitorului nostru 
Hristos Isus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea, prin 
evanghelie.  Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor.  Și 
din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut.  Și 
sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea” (2 
Tim 1,10-12).   
 

 Este recăderea inevitabilă?  Absolut nu.  Avem un scut puternic, la care să apelăm în 
permanență pentru siguranță spirituală: „Iar a Aceluia care poate să vă păzească de 
orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei 
Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie 
slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci.  Amin!”  
(Iuda 24.25)                  
 

 Apostolul Pavel ne-a dat formula siguranței creștine autentice în Filipeni 3,3: „Căci cei 
tăiați împrejur suntem noi, care Îi slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care 
ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești.”  Deci, 
siguranța neamăgitoare a credinciosului se bazează pe încredere în Dumnezeu, ați 
observat, în toate Persoanele Dumnezeirii, și absolut deloc în sine.  Așa cum s-a zis: 
„Dacă mă uit la mine, nu văd cum voi fi vreodată mântuit, dar dacă mă uit la Hristos, nu 
văd cum aș putea să fiu vreodată pierdut!”  Fie ca aceasta să fie și atitudinea noastră 
smerită întotdeauna!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 387: „Ce fericire!  Am pe Isus!” 

Cântarea de închidere, 128: „Salvare sigură ne-a dat” 
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BUCURIA MÂNTUIRII 

 Frați și surori, prieteni și vizitatori, nu cred că pot începe mai bine această predică decât 
rostind următoarea chemare către toți cei de față: „Veniți să cântăm cu veselie 
Domnului și să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre!”  (Ps 95,1).  Către 
Stânca mântuirii noastre!  Sau: „Strigă de bucurie și veselie, locuitoare a Sionului, căci 
mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel!”  (Isa 12,6)  
 

 O comentatoare a zis odată la radio că „omul nu trăiește numai cu pâine, ci și cu 
bucurii.”  Era parafrazarea, conștientă sau nu, a cuvintelor Mântuitorului: „Omul nu 
trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Mat 4,4).  
Iar Domnul răspundea la invitația diavolului de a porunci pietrelor să se facă pâini și, de 
fapt, zicând așa, El cita din Deuteronom 8,3: „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 omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care 
iese din gura Domnului trăiește omul.” 
 

 Avea dreptate și comentatoarea: în afară de pâine, adică de bunuri alimentare, 
materiale, omul are nevoie și de bucurii.  Există și realități sufletești care trebuie să-l 
satisfacă pe om, altfel viața este fără gust, fără rost, și unii o curmă din cauza aceasta.  
De altfel, viața normală este formată din bucurii și din întristări, așa cum a precizat în 
formularea sa înțeleaptă împăratul Solomon: „. . . plânsul își are vremea lui și râsul își 
are vremea lui” (Ecl 3,4).   
 

 Dar vorbim aici de bucurie.  În predica sa improvizată din Listra, apostolul Pavel a zis: „El 
(Dumnezeul cel viu), în veacurile trecute, le-a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile 
lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis 
ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de 
bucurie.”  Ploi, timpuri roditoare, hrană.  Plus bucurii: le-a umplut inimile de bucurie.   
 

 Ne bucurăm și noi de lumina soarelui, de efectele binecuvântate ale ploii, de succese în 
viață, de copii și de nepoți.  De multe.  Bucuria începe în primele zile ale vieții și suntem 
încântați să o înregistrăm.  Nepoțica noastră era numai bucurie, uneori explozie de 
bucurie, pe la 4-5 luni, când râdea deschizând larg gura ei lipsită de dinți. 
 

 Oamenii de lume, care gândesc despre cei convertiți că au o viață lipsită de bucurii, în 
timp ce ei „își trăiesc viața”, se înșală amarnic.  Iată ce scrie profetul Domnului: „Tu-mi 
dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al 
vinului” (Ps 4,7).  „Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea Ta, 
cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii” (Isa 9,3).  Viața de 
credință în sine și, mai ales, comuniunea sacră cu Dumnezeu este o sursă de inepuizabilă 
satisfacție: „Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui” (Ps 100,2).    
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 În acest text și în multe altele, întâlnim termenii „bucurie” și „veselie” asociați.  
Dicționarele nu ne ajută prea mult să facem o distincție netă între acești termeni.  Iată 
cum este definită bucuria: „Bucurie: sentiment de mulțumire vie, de satisfacție 
sufletească” (Dicționarul explicativ al limbii române, București, 1975, pagina 101).  
Același dicționar: „Veselie: stare de bună dispoziție, de voioșie, manifestare, comportare 
care reflectă acestă stare” (pagina 1015).   

 Adaug aici explicația dată de un pastor coleg cu mai multă experiență: „Prin veselie 
înțeleg o stare de bună dispoziție produsă uneori instantaneu de cauze bune sau mai 
puțin bune.  Ea are de-a face cu vârsta, cu temperamentul sau cu dispoziția celor din jur, 
ceea ce sugerează o măsură de superficialitate și subiectivitate exagerată.  Bucuria este 
o dispoziție plăcută, mai profundă, conștientă de cauza care a produs-o, de aceea este 
mai durabilă.  Noțiunea de bucurie are conotații moral-spirituale.  Expresia bucuriei este 
totdeauna decentă.  Comparați contextul bucuriei din Galateni 5,22 cu veselia unei 
petreceri lumești.”      
 

 Ce s-ar putea spune aici?  Că și bucuria poate fi lumească, răutăcioasă, diabolică.  De 
asemenea, că există veselie binecuvântată, sfântă, apreciată din plin în Sfânta Scriptură 
și durând dincolo de hotarele actuale ale pământului: „Mă bucur în Domnul și sufletul 
meu este plin de veselie în Dumnezeul meu” (Isa 61,10).  „O bucurie veșnică le va 
încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi!”  (35,10)     
 

 S-ar părea că bucuria nu este întotdeauna exteriorizată, uneori ea poate fi latentă în 
suflet, în timp ce veselia este observată, se manifestă în afară.  Veselia poate fi o 
manifestare vizibilă a bucuriei sau poate fi înșelătoare: „De multe ori, chiar în mijlocul 
râsului, inima poate fi mâhnită” (Prov 14,13).  Oricare ar fi deosebirea dintre bucurie și 
veselie, legătura cu Cel Atotputernic le asigură pe amândouă, fără să se producă nicio 
amăgire. 
 

 Citând de nu știu unde, unul dintre profesorii de Biblie de la seminar ne-a spus odată că 
„sfinții triști sunt triști sfinți”.  Așa zice Inspirația: „Dacă-L reprezentăm cu adevărat pe 
Hristos, atunci vom face serviciul Său atrăgător, așa cum și este el.  Creștinii care adună 
întuneric și întristare în sufletele lor, care murmură și se plâng, le dau altora o falsă 
reprezentare despre Dumnezeu și despre viața creștină.  Ei lasă impresia că lui 
Dumnezeu nu-I place când copiii Săi sunt fericiți și, prin aceasta, aduc mărturie falsă 
împotriva Tatălui nostru ceresc.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 116) 
 

 Sfinților triști li se pun astfel de întrebări: „Nu au fost unele puncte luminoase în 
experiența ta?  Nu ai avut unele perioade prețioase când inima ta a vibrat de bucurie ca 
răspuns la Duhul lui Dumnezeu?  Când privești înapoi la capitolele experienței vieții tale, 
nu găsești unele pagini plăcute?  Nu cresc făgăduințele lui Dumnezeu, asemenea florilor 
parfumate, de fiecare parte a cărării tale?  Nu vei îngădui frumuseții și dulceții lor să-ți 
umple inima cu bucurie?”  (Ibid., pagina 117)   
 



 

 

P
ag

e1
8

8
 

 E adevărat că și necredincioșii știu să suporte cu stoicism împrejurările adverse, dar să se 
bucure de ele?  Aceasta este comportarea celor convertiți, așa cum zice apostolul Pavel: 
„Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har, în care suntem; 
și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.  Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în 
necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare . . .” (Rom 5,2.3).  Bucurie 
produsă de credință și de nădejde.  Bucurie care produce răbdare, adică ajută la 
formarea și dezvoltarea caracterului creștin.  Nu este vorba doar de o bucurie după 
trecerea Mării Roșii, o jubilare în urma războiului câștigat, ci bucurie chiar în toiul 
necazurilor, așa cum s-a exprimat apostolul Pavel: „Sunt plin de mângâiere, îmi saltă 
inima de bucurie în toate necazurile noastre” (2 Cor 7,4).  Și mai uimitor: „De aceea, simt 
plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; 
căci, când sunt slab, atunci sunt tare” (2 Cor 12,10).     
 

 De aceea recomanda fratele Domnului: „Frații mei, să priviți ca o mare bucurie, când 
treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează 
răbdare” (Iac 1,2.3).  Aceasta nu este o anomalie, ci este o virtute inegalabilă a 
creștinismului.  Așa cum ni se spune, noi suntem „zidiți pe temelia apostolilor și a 
proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos” (Efes 2,20).  Și cum s-au 
comportat apostolii?  Iată ce ne spune Scriptura inspirată: „Ei au ascultat de el (de 
Gamaliel).  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.  Ei au plecat dinaintea Soborului și s-au 
bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui” (Fapte 5,40.41).  Și   
s-au oprit din propovăduire, așa cum li s-a cerut?  Nici vorbă: „Și în fiecare zi, în templu 
și acasă, nu încetau să-i învețe pe oameni și să vestească evanghelia lui Isus Hristos” 
(versetul 42). 
 

 Apostolii învățaseră și aplicau lecția primită de la Marele Învățător: „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 este mare în ceruri; căci tot așa i-au prigonit pe proorocii, care au fost 
înainte de voi” (Mat 5,11.12).  Bucuria este, alături de iubire (vezi 1 Corinteni 13,8), una 
din trăirile credincioșilor care nu vor pieri niciodată.  De ce?  Pentru că este un element 
component al roadei Duhului Sfânt: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, 
bucuria . . .” (Gal 5,22). 
 

 Am citat cuvintele lui Pavel și ale lui Iacov despre bucuria în necazuri.  Cum e posibil așa 
ceva?  Cred că sunt două secrete care explică această bucurie:                                                                                                   

- exemplul înaintașilor, prooroci, apostoli, alți oameni credincioși;                                                           
- privirea înainte, „. . . dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și    
aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui 
Dumnezeu, în Hristos Isus” (Filip 3,13.14).   
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 La cel de al doilea punct, putem arăta că privirea spre realitățile viitoare, binecuvântate, 
ale paradisului este o forță enormă de susținere în caz de nedreptăți, persecuții și 
suferințe – privind nu la realitățile crude ale prezentului, ci la ce va urma în împărăția 
slavei divine.  Așa au făcut mulți copii ai lui Dumnezeu: „Aduceți-vă aminte de zilele de la 
început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe; pe de o parte, 
erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și, pe de alta, v-ați făcut părtași 
cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi.  În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și 
ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție 
mai bună, care dăinuiește” (Evr 10,32-34).  Primii creștini, batjocoriți și chinuiți, 
deposedați de averile lor, se bucurau, gândindu-se la venirea Domnului Isus Hristos și    
la ce îi așteaptă sus.  În felul acesta, necazurile se micșorau, deveneau neglijabile, 
dispăreau. 
 

 Lucrul acesta este valabil și privind înapoi, odată ajunși în împărăția lui Dumnezeu.  Iată 
ce spune sora White, când descrie prima sa viziune: „Am încercat să ne aducem aminte 
de cele mai mari încercări ale noastre, dar ele păreau așa de mici în comparație cu 
imensa și eterna greutate de slavă care ne înconjura, încât nu mai puteam vorbi despre 
ele și am strigat cu toți: ‚Aleluia, cerul este destul de ieftin!’  și am atins harpele noastre 
glorioase,  făcând să răsune bolțile cerului.”  (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 
17)   
 

 Nu putem accentua destul această învățătură biblică și anume că, pentru învingerea cu 
ușurință a dificultăților vieții de credință, e bine să privim înainte, spre cer, spre veșnicie, 
spre răsplătirile viitoare: „. . . la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiți fără să-L fi 
văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, 
pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre” (1 
Pet 1,7-9). 
 

 Am ajuns unde am dorit, la bucuria mântuirii.  Nicio altă bucurie nu se poate compara cu 
aceasta.  Iată cum se va manifesta ea în ziua arătării glorioase a Domnului nostru:                                   
 
„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)                                                                                         
 
Urmează ospățul ceresc: „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)   
 

 Aceasta este bucuria mântuirii.  A fost simțită mai înainte, în tot timpul vieții de 
credință, anticipată în perspectiva arătării Mirelui ceresc, dar gustată din plin la 
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revenirea Lui și în continuare.  Vizionarul Ioan îi vede pe cei răscumpărați la tronul divin, 
atunci când mântuirea va fi fost în întregime realizată: „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).  Atenție la primul cuvânt: mântuirea.  Observăm 
la ei bucuria mântuirii. 
 

 Împărăția lui Dumnezeu va garanta o bucurie nesfârșită: „Da, veți ieși cu bucurie și veți fi 
călăuziți în pace.  Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii 
din câmpie vor bate din palme.  În locul spinului, se va înălța chiparosul, în locul 
mărăcinilor, va crește mirtul.  Și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn 
veșnic, nepieritor” (Isa 55,12.13).  Dispariția mărăcinilor?  A, da, înapoi la perfecțiunea 
dinainte de căderea în păcat: „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).  O nouă dispariție, prevăzută și 
la sfârșitul Sfintelor Scripturi: „El va șterge orice lacrimă din ochii lor.  Și moartea nu va 
mai fi.  Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au 
trecut” (Apoc 21,4).  Lucrurile dintâi, dar nu absolut dintâi, căci se realizează o revenire 
la fericirea edenică, deși la dimensiuni mult îmbogățite. 
 

 Bucuria este însăși definiția împărăției cerurilor așa cum arată Pavel: „Căci împărăția lui 
Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt” 
(Rom 14,17).  Împărăția lui Dumnezeu este bucurie.  „Astfel, cei răscumpărați de 
Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică le va 
încununa capul; îi vor apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi” (Isa 
51,11).  Cei răscumpărați se întorc din robie, revin în familia cerească de care i-a 
despărțit păcatul și se întorc cu veselie și bucurie.     
 

 Psalmistul înregistrează așa această bucurie viitoare: „Atunci gura ne era plină de 
strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie.  Atunci se spunea printre neamuri: 
‚Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!’  Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de 
aceea suntem plini de bucurie” (Ps 126,2.3).  Atunci se va putea spune cu glas tare, ca să 
audă întregul univers: „Bucurați-vă, ceruri!  Căci Domnul a lucrat; răsunați de veselie, 
adâncimi ale pământului!  Izbucniți în strigăte de bucurie, munților!  Și voi, pădurilor, cu 
toți copacii voștri!  Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacov, Și-a arătat slava în Israel” (Isa 
44,23).   
  

 Se pot distinge trei feluri de bucurii:                                                                                                                                   

- Bucurii inspirate de Duhul Sfânt, fiind, așa cum am arătat, parte din roada Sa; acestea 
alcătuiesc viața spirituală a creștinilor: „Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea feței Tale 
sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta Ta” (Ps 16,11).                                                                                                              
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- Bucurii care nu sunt neapărat spirituale, dar nevinovate și normale, ținând de viața de 
toate zilele, cum ar fi aceea de a călători, de a înota, de a învăța un meșteșug, de a primi 
o vizită.  Iată un exemplu în legătură cu aceasta din urmă: „Ea l-a adus în casa tatălui ei 
și, când l-a văzut tatăl femeii aceleia tinere, l-a primit cu bucurie” (Jud 19,3).                                                

- Bucurii păcătoase, mai mult sau mai puțin grave, poate chiar satanice: despre Moise se 
spune că, atunci „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 plăcerile de 
o clipă ale păcatului” (Evr 11,24.25).  

 Aceasta a fost orientarea lui Moise și o apreciem.  Ați auzit ce raport ni se dă?  Plăceri, 
bucurii ale păcatului.  De o clipă.  Omul care este acum în cer a ales bucuria mântuirii în 
locul bucuriei păcatului, sărăcia, pribegia și suferința, în locul comorilor Egiptului, ba 
chiar ocara lui Hristos, pentru că avea privirile pironite spre răsplătire – bucuria 
Stăpânului său, în care a intrat deja de câteva mii de ani și de care va avea parte în veci.  
Și putem fi siguri că nu regretă absolut deloc alegerea pe care a făcut-o.  Bucuria 
mântuirii, fără egal, fără sfârșit!!!  Aceasta să fie și bucuria noastră primordială, acum și 
în vecii vecilor!  Amin!      
 

 Mântuirea este prezentată în Sfânta Scriptură la timpul trecut, la timpul prezent și la 
timpul viitor.  Iată texte pentru fiecare din aceste faze ale mântuirii:  

- La timpul trecut: „El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă” (2 Tim 1,9).  Mântuirea 
deja realizată înseamnă iertare, salvare de vina păcatului, îndreptățire prin meritele 
Domnului Isus Hristos.                                                                                                                                             

- La timpul prezent: „Astfel dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, 
duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de 
față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea” (Filip 2,12).  Mântuirea la timpul prezent se 
cheamă sfințire și este o lucrare continuă, un proces de o viață întreagă.  Ea este 
eliberare de puterea păcatului.  „Dar chiar aici, creștinii pot avea bucuria comuniunii cu 
Hristos; ei pot avea lumina iubirii Sale, mângâierea perpetuă a prezenței Sale.  Fiecare 
pas în viață ne poate aduce mai aproape de Isus, ne poate da o experiență mai profundă 
a iubirii Sale și ne poate aduce cu un pas mai aproape de căminul binecuvântat al păcii.  
Atunci, să nu ne părăsim încrederea, ci să avem o siguranță fermă, mai fermă decât 
oricând până acum.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 125)   

- La timpul viitor: „Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit” (Mat 24,13).                              
„. . . pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre” 
(1 Pet 1,9).  „. . . 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).  Mântuirea la timpul viitor se numește 
proslăvire și este eliberare de prezența și de efectele păcatului. 

„Fericirea care este căutată din motive egoiste, în afara căii datoriei, este dezechilibrată, 
capricioasă și trecătoare; ea moare și sufletul este umplut cu singurătate și necaz; dar 
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există bucurie și satisfacție în serviciul lui Dumnezeu; creștinul nu este lăsat să umble pe 
căi nesigure; el nu este abandonat regretelor zadarnice și dezamăgirilor.  Dacă nu avem 
plăcerile acestei vieți, tot putem să fim bucuroși privind la viața ce va veni.”  (Steps to 
Christ/Calea către Hristos, paginile 124-125)                                                                                                                                                                                      

 Predica aceasta are în vedere modul în care păcătosul salvat privește experiența 
mântuirii: la trecut, slavă Domnului pentru izbăvirea din mocirla păcatului; la prezent, 
slavă Lui pentru călăuzirea continuă spre biruință; la viitor, slavă Lui pentru această 
glorioasă perspectivă pe care o construiește și o pregătește.  Cum să nu te bucuri?  E 
vorba de o bucurie neobișnuită, adică bucurie, bucurie, bucurie, deci bucurie la puterea 
a treia sau la cub.  Cine o poate răpi?  Mântuitorul a spus-o răspicat: „Tot așa și voi: 
acum sunteți plini de întristare, dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și 
nimeni nu vă va răpi bucuria voastră” (Ioan 16,22).  Era înainte de învierea lui Hristos.  
Noi trăim la două mii de ani după realizarea acelui eveniment spectaculos și vital.  
Întristare acum?  Pentru ce?  Bucurie repetată, așa cum a scris Pavel către credincioșii 
din Filipi: „Bucurați-vă totdeauna în Domnul!  Iarăși zic: bucurați-vă!”  (Filip 4,4)  
 

 Bucuria mântuirii este bucuria în Domnul, este bucuria noastră, a urmașilor Domnului 
Hristos, și această bucurie nimeni nu ne-o poate răpi, așa cum nimeni și nimic nu ne 
poate despărți de dragostea lui Hristos (vezi Romani 8,35.38.39).  Bucuria mântuirii este 
umblarea cu Dumnezeu, ca Enoh (vezi Evrei 11,5), iar această umblare nu poate avea 
drept rezultat decât strămutarea noastră în împărăția dragostei Sale.  Așadar, bucuria 
mântuirii este bucuria în Domnul, care, „după ce a fost făcut desăvârșit, S-a făcut, 
pentru toți cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice” (Evr 5,9).   
 

 Cine se bucură oare de mântuire?  În primul rând                                                                                  
 
(01) Mântuitorul:  

„Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora” (Isa 53,11).  „Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era 
pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu” (Evr 12,2).                                                                                                            

(02) Îngerii cerești: „Tot așa (ca la găsirea drahmei pierdute), vă spun că este bucurie 
înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește” (Luca 
15,10).  „Și când unul este adus înapoi la Dumnezeu, tot cerul se veselește; serafimi și 
heruvimi ating harpele lor de aur și cântă laude lui Dumnezeu și Mielului pentru mila și 
bunătatea Lor iubitoare față de fiii oamenilor” (Christ’s Object Lessons/Parabolele 
Domnului Hristos, pagina 197). 

Îngerii Domnului au cântat de bucurie la crearea planetei acesteia și a omului:                                
„. . . atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui 
Dumnezeu scoteau strigăte de veselie” (Iov 38,7).  Așa ne spune și Spiritul Profetic: 
„Oastea îngerească a văzut scena cu încântare și s-a bucurat de lucrările minunate ale lui 
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Dumnezeu” (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 44).  „Chiar îngerii care, 
când Satana urmărea supremația, au dus lupta în curțile cerești și au biruit de partea lui 
Dumnezeu; chiar îngerii care, din poziția lor înaltă, au strigat de bucurie la crearea lumii 
noastre și la crearea primilor noștri părinți, care urmau să populeze pământul . . ., sunt 
foarte interesați să lucreze împreună cu neamul omenesc căzut, răscumpărat.” 
(Manuscrisul 65 din 1900, publicat în My Life Today/Viața mea astăzi, pagina 305) 
 
Îngerii sfinți au fost îndurerați când omul a căzut în păcat: „Vestea căderii omului s-a 
răspândit în cer.  Orice harpă s-a oprit.  Îngerii și-au aruncat coroanele de pe capete de 
durere.  Tot cerul era frământat” (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 148).  Dar 
ei s-au bucurat când, în urma căderii omului, au aflat de planul de mântuire și de victoria 
viitoare a Fiului lui Dumnezeu asupra vrăjmașului: „Hristos i-a asigurat pe îngeri că, prin 
moartea Sa, El îi va răscumpăra pe mulți și îl va distruge pe acela care are puterea 
morții.  El va recupera împărăția pe care omul o pierduse prin păcătuire și cei 
răscumpărați o vor moșteni împreună cu El și vor locui în ea pe veci. . . .  Atunci bucurie, 
inexprimabilă bucurie, a umplut cerul.  Slava și binecuvântarea unei lumi răscumpărate 
depășeau până și măsura suferinței și a sacrificiului Prințului vieții.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 65)            
 
(03) Tot universul: „Tot așa (ca la găsirea oii pierdute), 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” (Luca 15,7).  În cer, adică 
pretutindeni dincolo de lumea noastră păcătoasă.                                                           
 
(04) Păcătosul însuși: 

„Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a 
îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire 
împodobit cu o cunună împărătească și ca pe o mireasă împodobită cu sculele ei” (Isa 
61,10). 

„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei; când este El la dreapta mea, nu mă 
clatin.  De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în 
liniște. . . .  Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea feței Tale sunt bucurii nespuse și 
desfătări veșnice în dreapta Ta” (Ps 16,8.9.11).  

„Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai 
văzut.  În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de 
unde s-a dus până la Cezarea.  Și propovăduia evanghelia în toate cetățile prin care 
trecea” (Fapte 8,39.40).   

„Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost 
botezat îndată, el și toți ai lui.  După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu 
toată casa lui că a crezut în Dumnezeu” (Fapte 16,33.34). 
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(05) Cei care conduc acele suflete la Hristos:   

Deși Hristos este Marele Păstor al oilor (Evr 13,20), Păstorul cel Bun (Ioan 10,11),  
slujitorii Săi sunt chemați să păstorească turma: „Păstoriți turma lui Dumnezeu, care 
este sub paza voastră” (1 Pet 5,2)).  „Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste 
care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o 
cu însuși sângele Său” (Fapte 20,28).                                                                                                    

Păstori sub comanda Marelui Păstor.  Când o oaie e rătăcită de turmă, fie în general 
înstrăinată de Dumnezeu ori rătăcită de la biserica Domnului (vezi Iacob 5,19.20), 
păstorul o caută până când o găsește și atunci se bucură, el și invitații lui: „Care om 
dintre voi, dacă are o sută de oi și o pierde pe una din ele, nu le lasă pe celelalte 
nouăzeci și nouă pe izlaz și se duce după cea pierdută, până când o găsește?  După ce a 
găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și, când se întoarce acasă, îi cheamă pe prietenii și 
pe vecinii săi și le zice: ‚Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era 
pierdută’” (Luca 15,4-6). 

„Fiecare ucenic adevărat se naşte în împărăţia lui Dumnezeu ca misionar.  Acela care 
bea din apa vie devine o fântână de viaţă.  Primitorul devine dătător.  Harul lui Hristos în 
suflet este ca un izvor în pustiu, ţâşnind afară ca să-i răcorească pe toţi şi făcându-i, pe 
aceia care sunt gata să piară, dornici să bea din apa vieţii.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 195).  Bucuria mântuirii se manifestă în principal în aceste două 
feluri:                                                        

(a) bucuria că eu sunt mântuit și                                                                                                                   
(b) bucuria pe care o simt pentru că alții vor fi mântuiți.                                 

(06) Întreaga obște a credincioșilor:   

„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).  „Unicul scop al acestei lucrări nu ar trebui să fie 
doar să sporim răsplata noastră în cer.  Unii sunt egoiști în această privință.  Având în 
vedere ce a făcut Hristos pentru noi și ce a suferit pentru păcătoși, noi ar trebui, din 
iubire curată, dezinteresată pentru suflete, să imităm exemplul Său prin sacrificarea 
plăcerii și comodității noastre pentru binele lor.  Bucuria care era pusă înaintea lui 
Hristos, care L-a susținut în toate suferințele Sale, a fost mântuirea sărmanilor păcătoși.  
Aceasta ar trebui să fie bucuria noastră și imboldul ambiției noastre în cauza Maestrului 
nostru.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 2, pagina 
115) 
 

 Cine nu se bucură de mântuirea păcătoșilor? 
 
(01) În primul rând, Satana:                                                                                                                              
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El este furios când un suflet e salvat și face tot ce poate ca să-l piardă.  Nimeni nu face 
atâta lucrare pentru câștigare de suflete cum face Satana!  Iată cum exprimă Spiritul 
Profetic acest fapt: „Omul căzut este captivul de drept al lui Satana.  Misiunea lui Isus 
Hristos a fost să-l scape de puterea lui.  Omul este înclinat de la natură să urmeze 
sugestiile lui Satana și el nu poate, de la sine, să se opună cu succes unui vrăjmaș atât de 
teribil, decât dacă Hristos, marele cuceritor, locuiește în el, dirijându-i dorințele și 
dându-i putere.  Numai Dumnezeu poate limita puterea lui Satana.  El merge încoace și 
încolo pe pământ, umblând pe el în sus și în jos.  El nu lipsește de la locul său de veghe 
niciun singur moment, de teamă că va pierde o ocazie de a nimici suflete.  Este 
important ca poporul lui Dumnezeu să înțeleagă lucrul acesta, ca să poate scăpa de 
cursele lui.”  (Messages to Young People/Solii pentru tineret, pagina 51)   
 
Iată cum triumfă vrăjmașul când poate duce un suflet la cădere: „Pe faţa lui era un 
zâmbet, care m-a făcut să mă înfior, era atât de plin de răutate şi viclenie satanică.  
Acest zâmbet este cel care apare pe faţa lui imediat ce este sigur de victima sa şi, când 
îşi prinde victima în capcană, acest zâmbet devine oribil.”  (Early Writings/Experienţe şi 
viziuni, pagina 153)                                                                                                                                           
 
(02) Vrăjmașii adevărului: „Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului 
lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor.  I-au dat pe 
mâna dregătorilor și au zis: ‚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.’  Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele 
de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele.  După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat 
în temniță și i-au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine.  Temnicerul, ca unul care 
primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinlăuntru și le-a băgat picioarele în 
butuci” (Fapte 16,19-24).                                                                                                                                            
 
(03) Religioșii înfumurați și încrezători în ei înșiși:                                                                                          

Referindu-se la atenția acordată de Hristos păcătoșilor, în contrast cu disprețul față de ei 
manifestat de farisei, așa cum reiese din Luca 15,1.2, serva Domnului a scris, redând 
cuvinte imaginare ale Mântuitorului: „‚Voi, fariseii’, a zis Hristos, ‚vă considerați favoriți 
ai cerului.  Vă credeți siguri cu neprihănirea voastră.  Atunci să știți că, dacă nu aveți 
nevoie de pocăință, misiunea Mea nu este pentru voi.  Aceste suflete sărmane, care își 
simt sărăcia și păcătoșenia, sunt chiar cei pe care Eu am venit să-i salvez.  Îngeri din cer 
sunt interesați de pierduții aceștia pe care voi îi disprețuiți.  Voi vă plângeți și vă bateți 
joc când unul din aceste suflete se unește cu Mine; dar să știți că îngerii se bucură și 
cântarea de biruință răsună în curțile de sus.’”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele 
Domnului Hristos, paginile 189-190)        

 Am văzut bucuria răutăcioasă a diavolului când poate duce suflete la pierzare.  Și 
oamenii practică bucuria răutăcioasă, pe care o împrumută de la el.  Iată-i pe edomiți: 
„Nu trebuia să te uiți mulțumit în ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te 
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bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua 
strâmtorării!”  (Obadia 12).  „Adu-Ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care, în ziua 
nenorocirii Ierusalimului, ziceau: ‚Radeți-l!  Radeți-l din temelii!’”  (Ps 137,7).  Conștient 
de faptul că această bucurie este un păcat, Iov examina trecutul său: „Dacă m-am 
bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, dacă am sărit de bucurie când l-a atins 
nenorocirea . . .” (Iov 31,29); și continuă, arătând ce ar fi meritat în acel caz.   
 

 Nu așa se poartă creștinii adevărați, ci ei urmează principiul enunțat de apostolul Pavel: 
„Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng” (Rom 12,15).  Uneori e mai 
ușor să plângi cu cei ce plâng, decât să te bucuri cu cei ce se bucură, pentru că se arată 
colții geloziei.  În urma unui concert, o pianistă s-a dus în camera de schimbare și a 
izbucnit în plâns.  „De ce plângi, colega?”  a întrebat-o altă pianistă.  „Doar ai avut 
succes!”  „Da”, a fost răspunsul primei; „dar ai avut și tu!”   
 

 Am arătat că, printre cei ce se bucură de salvarea sufletelor, sunt și îngerii Domnului.  Ei 
nu cunosc din proprie experiență bucuria mântuirii, dar se bucură cu cei mântuiți, 
tresaltă când un suflet se întoarce la Dumnezeu (vezi Luca 15,10).  Este ca bucuria 
simțită de un prizonier de război care se întoarce acasă: se bucură familia lui, se bucură 
și prietenii lui; dar nu este aceeași bucurie ca atunci când ai scăpat personal din acele 
necazuri.  Apostolul Petru a constatat că îngerii doresc să privească în evanghelie (vezi 1 
Petru 1,12).  Îi interesează, le place, fac totul în interesul celor căzuți și se bucură odată 
cu ei, chiar dacă o fac din exterior.   
 

 Iată bucurii legate de planul de mântuire care îi însuflețesc și pe îngeri:                                                                                                                                                                                        

(01) La dezvăluirea acelui plan: „Hristos i-a asigurat pe îngeri că prin moartea Sa El îi va 
răscumpăra pe mulți . . . .  Atunci bucurie, inexprimabilă bucurie, a umplut cerul.  Slava 
și binecuvântarea unei lumi răscumpărate depășeau până și măsura suferinței și a 
sacrificiului Prințului vieții.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 65)    

(02) La nașterea Domnului Isus Hristos: „Dar îngerul le-a zis: ‚Nu vă temeți, căci vă aduc 
o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi 
S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul . . .’.  Și, deodată, împreună cu 
îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu și zicând: ‚Slavă 
lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui’” (Luca 
2,10.11.13.14).  „Îngeri cerești văzuseră slava pe care Fiul lui Dumnezeu o împărtășea cu 
Tatăl înainte de a fi lumea și ei așteptaseră cu interes intens apariția Sa pe pământ ca pe 
un eveniment încărcat cu cea mai mare bucurie pentru toți oamenii.  Îngeri au fost 
însărcinați să ducă vestea cea bună la aceia care erau pregătiți să o primească și care cu 
bucurie aveau să o facă cunoscută locuitorilor pământului.”  (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, pagina 313)                                                                                                                                                      

(03) Când Isus a murit pe cruce biruitor: „Cu uimire au privit îngerii iubirea infinită a lui 
Isus, care, suferind cea mai înfiorătoare agonie a minții și trupului, S-a gândit numai la 
alții și a încurajat sufletul căit să creadă.  Turnând viața Sa în moarte, El a exercitat o 
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iubire pentru om mai puternică decât moartea.”  (The Story of Redemption/Istoria 
mântuirii, pagina 223)                                                                                                                                                                                                                               

(04) La învierea Domnului Hristos: „Noaptea se epuiza agale și, pe când era încă 
întuneric, îngerii veghetori știau că timpul pentru eliberarea scumpului Fiu al lui 
Dumnezeu, iubitul lor Comandant, aproape venise.  În timp ce așteptau cu cea mai 
adâncă emoție ceasul triumfului Său, un înger puternic a venit din cer în zbor iute.  Fața 
lui era ca fulgerul și veșmintele lui albe ca zăpada. . . .  Apoi, îngerul din cer, cu o voce 
care a făcut ca pământul să se cutremure, a strigat, ‚Fiul lui Dumnezeu, Tatăl Tău Te 
cheamă!  Vino afară.’  Moartea nu mai putea avea stăpânire asupra Lui.  Isus a înviat din 
morți, un cuceritor triumfal.  Cu venerație solemnă, oastea îngerească privea asupra 
scenei.  Și, când Isus a venit afară din mormânt, acei îngeri strălucitori s-au plecat la 
pământ în închinare și L-au salutat cu cântări de biruință și triumf.”  (Early Writings/ 
Experiențe și viziuni, paginile 181-182)                                                                 

(05) În decursul veacurilor de vestire a evangheliei: „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!’”  (Apoc 5,11.12).  „Sufletul răscumpărat și curățit de păcat, cu 
toate puterile sale nobile dedicate serviciului lui Dumnezeu, este de o valoare fără egal; 
și există bucurie în cer în prezența lui Dumnezeu și a sfinților îngeri pentru un suflet 
răscumpărat, o bucurie care este exprimată în cântări de biruință sfântă.”  (Steps to 
Christ/Calea către Hristos, pagina 126)                                                                      

(06) La revenirea în slavă a Mântuitorului: „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui 
Său, cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui” (Mat 16,27).  „Când va 
veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei 
Sale” (25,31).  Toți îngerii Îl vor însoți pe Mântuitorul spre pământ ca să-i ia în primire pe 
cei răscumpărați și să-i ducă în cer.  Toți.  De aceea este tăcere în cer timp de aproape o 
jumătate de ceas profetic (vezi Apocalipsa 8,1).             

 În prezent, simpla privire la Mântuitorul stârnește bucuria mântuirii: „Când îți întorci 
privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine” (Ps 34,5).  
Urmează efectele binecuvântate pe care cuvintele Sale le produc: „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).  Cuvintele 
acestea înghițite permanentizează bucuria celui izbăvit de Domnul: „Când urmez 
învățăturile Tale, mă bucur, de parc-aș avea toate comorile” (Ps 119,14).   
 

 Cuvântul Domnului face schimbări radicale în viața celui care-l primește: „Și mi-ai 
prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie” (Ps 
30,11).  Bucuria mântuitului este o reflectare a bucuriei Mântuitorului: „Domnul, 
Dumnezeul tău, este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine 
cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine” 
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(Țef 3,17).  Domnul Isus Hristos este viteazul care l-a învins pe vrăjmașul ispititor; El și 
numai El îl poate ajuta pe păcătos.  Profetul zice mai departe că Salvatorul Se va bucura 
de cel salvat cu mare bucurie și nu va mai putea de veselie pentru el.  Nu trebuie să 
avem nicio îndoială: Hristos dorește să ne mântuiască mai mult decât ne închipuim noi, 
mai mult decât putem visa noi, chiar mai mult decât dorim noi.   
 

 Ce înseamnă însă afirmația „va tăcea în dragostea Lui”?  Aici este ascuns un mare și 
mângâietor adevăr: dragostea Mântuitorului Îl determină să tacă în legătură cu tot 
trecutul nostru; El ne salvează, dar nu ne scoate ochii pentru aceasta, nu mai pomenește 
ce am fost noi.  Așa zice Scriptura: „Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai 
aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor” (Evr 8,12).  De asemenea: „Eu, Eu îți șterg 
fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale” (Isa 43,25).  
Tăcere dumnezeiască absolută față de trecutul murdar, abstracție desăvârșită de toate 
rătăcirile noastre.  Da, va tăcea în dragostea Lui.  O face deja.   
 

 Dar în caz de o nouă alunecare?  Mai există speranță?  Câtă vreme Marele Preot este în 
această slujbă la dreapta Tatălui, nicio întoarcere nu este imposibilă, nicio revenire nu 
este refuzată.  După experiența sa tristă, David se ruga cu disperare: „Fă-mă să aud 
veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit Tu se vor bucura” (Ps 51,8). Mai exact: 
„Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință!”  
(Versetul 12).  Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale.  Am avut-o, am pierdut-o, mă doare 
teribil, vreau să revin acolo de unde m-am depărtat.  Mântuitorul a dat binecunoscuta 
asigurare: „. . . pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6,37).  Bucuria pierdută 
poate fi regăsită, așa încât nefericita victimă a vrăjmașului poate respira ușurată: „Când 
Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit” (Ps 
71,23).  
 

 Folosindu-mă de texte inspirate, vă adresez în încheiere această triplă chemare:                                               
 
„Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui” (Ps 100,2), pentru că „veți 
scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii” (Isa 12,3).                                                         
 
„Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă!  Scoateți strigăte de bucurie, toți 
cei cu inima fără prihană!”  (Ps 32,11)                                                                                                        
 
„Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în 
așternutul lor!”  (Ps 149,5)  
 

 Și de ce toate acestea?  Pentru că perspectiva noastră este strălucită: „Așteptarea celor 
neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri” (Prov 10,28).  Nu ne 
așteaptă decât bucurie, făcă cea mai mică îndoială: „Da, veți ieși cu bucurie și veți fi 
călăuziți în pace.  Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii 
din câmpie vor bate din palme” (Isa 55,12).  
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 Dorința mea fierbinte este ca noi toți cei prezenți să auzim în curând chemarea: „Bine, 
rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; 
intră în bucuria stăpânului tău” (Mat 25,21).  Amin!    

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 45: „Mărim pe Cel sfânt!” 

Cântarea de închidere, 387: „Ce fericire!  Am pe Isus!” 
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„MULȚUMIRI FIE ADUSE LUI DUMNEZEU!”  

 Așa a zis apostolul Pavel în 2 Corinteni 9,15 și așa zicem și noi.  Să citim textul întreg: 
„Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!”  La ce se putea 
referi apostolul decât la marele dar al Fiului lui Dumnezeu?  Textul de aur 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).  Hristos este darul lui 
Dumnezeu pentru omenire, cel mai mare dar posibil.  Dându-L pe El, Dumnezeu S-a dat 
pe Sine Însuși. 
 

 Însă noi primim multe alte daruri din partea lui Dumnezeu.  Înainte de a ne gândi la 
darurile materiale sau de altă natură, să auzim ce a zis Petru către auditoriul său în Ziua 
Cincizecimii: „Pocăiți-vă 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).  Veți primi 
darul Sfântului Duh.  În acest verset apar laolaltă cele două mari daruri ale Cerului 
pentru omenire: Fiul lui Dumnezeu ca Mântuitor și Duhul Sfânt ca Reprezentant al Său 
după înălțare. 
 

 Fratele Domnului a zis: „. . . orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, 
pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de 
mutare” (Iac 1,17).  Orice dar.  Câte daruri ne dă Dumnezeu?  Foarte multe.  Zicea David 
despre gândurile lui Dumnezeu: „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).  Atât de multe sunt gândurile lui Dumnezeu, iar despre 
gândurile Sale îndreptate către noi, Ieremia a scris, din partea Domnului: „Căci Eu știu 
gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă 
dau un viitor și o nădejde” (Ier 29,11).  Dumnezeu ne dă viitor, ne dă nădejde, ne dă tot 
ce ne trebuie acum și pentru veșnicie. 
 

 Auziți-l și pe apostolul Petru: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața 
și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui” (2 Pet 1,3).  
Viața și evlavia.  În aceste domenii, puterea divină ne-a dăruit tot ce ne trebuie.  Viața 
înseamnă întreaga noastră existență cotidiană, cu toate cerințele și nevoile ei.  Evlavia – 
tot ce ține de viața noastră spirituală.  Nu mai rămâne nimic în legătură cu ființa noastră 
unde puterea divină să nu fi lucrat în întregime – tot ce privește viața și evlavia.   
 

 Dumnezeu ne-a creat, ne-a răscumpărat din păcat și are grijă de noi în toate zilele vieții 
noastre.  A zis Mântuitorul în Predica de pe Munte: „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).  Mai 
departe: „. . . dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar 
mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin 
credincioșilor?”  (Versetul 30).  Apoi celebra chemare: „Căutați mai întâi împărăția lui 



 

 

P
ag

e2
0

1
 

Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (versetul 
33). 
 

 Celor cu adevărat interesați de neprihănirea lui Dumnezeu și de împărăția Lui, toate 
lucrurile le sunt date cu mărinimie și prisosință.  Nu fără muncă, dar dincolo de ea este 
puterea susținătoare a lui Dumnezeu, care Se îngrijește de toate făpturile Sale.  
Mântuitorul a combătut îngrijorările și i-a asigurat pe ucenici că grija divină nu va lipsi 
niciodată și nu va dezamăgi.  Deja declarase Solomon cu mult timp înainte: „Degeaba vă 
sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci 
preaiubiților Lui El le dă pâine ca în somn” (Ps 127,2).   
 

 Absolut adevărat, de aceea a îndrăznit apostolul Pavel să ne asigure: „Nu vă îngrijorați 
de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin 
rugăciuni și cereri, cu mulțumiri” (Filip 4,6).  La fel și Petru: „Și aruncați asupra Lui toate 
îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi” (1 Pet 5,7).  Dumnezeu îngrijește de 
noi.  O știm și am verificat-o în mod repetat de-a lungul anilor.  Domnul Isus i-a întrebat 
pe ucenici: „Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi 
lipsă de ceva?”  Răspunsul ucenicilor a fost: „De nimic” (Luca 22,35).  Probabil ucenicii 
cunoșteau textul următor, pe care nici noi să nu-l uităm niciodată: „Temeți-vă de 
Domnul, voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!”  (Ps 34,9) 
 

 Dumnezeu are grijă de noi, ca să avem aer, apă, hrană, îmbrăcăminte, viață, sănătate, 
locuri de muncă, libertate, pace și tot ce ne mai trebuie.  Darurile Sale sunt imposibil de 
numărat și nu este nevoie să ne străduim a o face.  Altceva trebuie și anume, așa cum ni 
se spune de către apostol: „Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un 
singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători” (Col 3,15).  Fiți 
recunoscători!  Suntem oare?   
 

 Am întâlnit și vom mai întâlni noțiunile de recunoștință și mulțumire.  Care este 
deosebirea dintre ele?                                                                                        
 
- Recunoștința este o stare a minții și a inimii, o atitudine de apreciere respectuoasă a 
binelui de care persoana se bucură.                                                                                                                                              
 
- Mulțumirea este exprimarea acestei aprecieri, dar este și sinonimă cu recunoștința, de 
aceea nu e ușor să le distingi. 
 

 În atitudinea noastră față de darurile Cerului, se pot constata trei posibilități:                                                                                                

(01) să fim conștienți de darurile pe care ni le oferă Dumnezeu și să fim recunoscători;                                

(02) să nu fim nici măcar conștienți că Dumnezeu este Cel ce ni le oferă;                                                                                                                                                                    
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(03) să știm că suntem destinatari ai darurilor Sale, dar să nu ținem cont de lucrul acesta 
și să nu-I mulțumim. 

 Comportarea normală a celor ce se declară copii ai lui Dumnezeu, și care vor să fie cu El 
în veșnicie, este continua recunoaștere a dărniciei și grijii Sale, însoțită de mulțumire 
sinceră, călduroasă și neîncetată, așa cum arată prima posibilitate.  Pierduți vor fi cei ce 
se încadrează la grupele 2 și 3.   
 

 Răspunsul omenesc față de darurile Cerului se poate manifesta în următoarele trei 
feluri:                                                                                                       

(01) în atitudine de recunoștință, pe bază de convingere clară și fermă că Dumnezeu 
este Dătătorul tuturor bunurilor de care avem parte;                                                                                                                                                                                                                                                                              

(02) în cuvinte care exprimă această atitudine;                                                                                                 

(03) în fapte care o demonstrează.                                                                                                                 

 Iată acum aceste forme ale mulțumirii ilustrate în Sfânta Scriptură:                                                               
 
(01) Atitudine de recunoștință: reamintim textul pe care l-am citat, din Col 3,15, care 
zice „fiți recunoscători”.                                                                                                                                            

(02) Cuvinte de mulțumire: „Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, 
nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase, ci, mai degrabă, cuvinte de mulțumire” 
(Efes 5,4).  Iată astfel de cuvinte: „Și cei douăzeci și patru de bătrâni, care stăteau 
înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fețele la pământ și    
s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: ‚Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernice, 
care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare și ai început să 
împărățești’” (Apoc 11,16.17).                                                                                                                     

(03) Fapte care demonstrează mulțumirea:                                                                                              

- După vindecarea de lepră, Naaman s-a întors la Elisei și a zis: „Iată, cunosc acum că nu 
este Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel.  Și acum, primește, rogu-te, un dar din 
partea robului tău” (2 Împ 5,15).  După cum știm, Elisei a refuzat acel dar, dar l-a 
șterpelit Ghehazi, spre nenorocirea lui.                                                                                                                 

- Poporul Israel, la inițiativa lui David, a adus daruri de bună voie pentru construirea 
templului, iar David, în rugăciunea sa, a zis, printre altele: „Căci ce sunt eu și ce este 
poporul meu, ca să putem să-Ți aducem daruri de bună voie?  Totul vine de la Tine și din 
mâna Ta primim ce-Ți aducem. . . .  Doamne, Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate 
aceste bogății, pe care le-am pregătit ca să-Ți zidim o casă, Ție, numelui Tău celui sfânt, 
și ale Tale sunt toate” (1 Cron 29,14.16).                                                                                                            

- Existau și jertfe care exprimau recunoștința: „Când cineva va aduce Domnului un dar ca 
jertfă de mulțumire . . .” (Lev 3,1).                                                                                                                     
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- Și în prezent, putem aduce la casa Domnului daruri de mulțumire, de exemplu cu 
ocazia aniversării zilei de naștere sau ca recunoștință pentru anumite experiențe 
pozitive. 

 Mulțumirea exprimată este o dovadă de bună creștere.  Copiii sau adulții bine educați 
mulțumesc pentru masă, mulțumesc pentru orice dar sau serviciu.  Mulțumirile se pot 
prezenta verbal sau în scris.  În biserică e bine să se mulțumească celor care participă la 
unele lucrări publice sau pentru îndeplinirea cu credincioșie a unor slujbe.  Se 
mulțumește pentru atenție, pentru colaborare, pentru orice fapte care pot fi apreciate.  
Când însă s-a lucrat în grup, e mai prudent să nu se amintească doar anumite nume sau 
să se exprime aprecieri speciale pentru cei care au lucrat mai mult și mai bine.  
 

 Starea de mulțumire sufletească nu trebuie să depindă neapărat de prosperitate sau de 
belșug.  Apostolul Pavel a declarat: „Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; 
căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc.  Știu să trăiesc smerit și 
știu să trăiesc în belșug.  În totul și pretutindeni, m-am deprins să fiu sătul și flămând, să 
fiu în belșug și să fiu în lipsă.  Pot totul în Hristos, care mă întărește” (Filip 4,11-13).  
 

 Această stare de mulțumire, indiferent de condițiile materiale, este implantată în suflet 
de Duhul lui Dumnezeu; acolo unde există „dragoste, bucurie, pace . . .” (vezi Galateni 
5,22), nu poate fi prezent decât un spirit de mulțumire, care este o parte componentă 
importantă a caracterului creștin.  Este și o premisă a sănătății psihice și fizice, pentru că 
se știe prea bine că nemulțumirea repetată seacă energiile vieții și conduce la multe 
tulburări fiziologice.   
 

 Pentru prima dată în istoria îndelungată a universului, s-a ivit nemulțumire în inima celui 
mai onorat înger, un heruvim acoperitor – Lucifer.  Visând promovare și înălțare, unde?  
Ce mai lipsea?  Doar tronul lui Dumnezeu.  Așa zicea în sine: „Voi fi ca Cel Preaînalt” (Isa 
14,14).  Dacă, prin absurd, această egalitate i-ar fi fost garantată, el ar fi continuat să fie 
nemulțumit.  Lucifer nu și-a ținut nemulțumirea pentru sine, ci i-a stricat și pe alții, a 
treia parte din îngeri, în mintea cărora a semănat sămânța nemulțumirii și a discordiei, 
până când împreună au fost expulzați din cer.   
 

 Iată-i și pe israeliți.  Dumnezeu i-a „scos din țara Egiptului, din casa robiei” (Exod 20,2), 
„cu mână tare și braț întins” (Deut 4,34), i-a hrănit cu mană cerească și le-a dat apă din 
stâncă, i-a călăuzit ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc și i-a ocrotit 
de toate primejdiile, conducându-i în siguranță deplină către țara promisă, o țară în care 
curgea lapte și miere.  Și, totuși, la scurt timp după părăsirea Egiptului, chiar înainte de 
trecerea Mării Roșii, ei au început să murmure împotriva lui Moise și împotriva 
Domnului.  Răscoală după răscoală, în ciuda pedepselor suferite.  La un moment dat, ei 
au declarat: „. . . ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă” (Num 21,5).  Proastă?  
Pe gratis și satisfăcând toate necesitățile corpurilor lor, astfel încât în toți anii aceia nu 
au știut ce este boala?  Dintre toți adulții care au ieșit din Egipt, numai doi, adică Iosua și 
Caleb, au intrat în țara făgăduită, pentru că ei au urmat în totul calea Domnului. 
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 Domnul Isus Hristos a rostit pilda lucrătorilor viei (vezi Matei 20,1-16).  O știm cu toți.  
Stăpânul viei a chemat lucrători la diferite ore ale zilei.  Cu primii se angajase să le dea 
un leu pe zi și ei acceptaseră.  Seara, când s-a făcut plata și stăpânul s-a hotărât să le dea 
tuturor câte un leu, indiferent câte ore au lucrat, „cei dintâi socoteau că vor primi mai 
mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare.  După ce au primit banii, cârteau 
împotriva gospodarului și ziceau: ‚Aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la 
plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei’” (Mat 20,10-12).  
Gospodarul i-a răspuns unuia dintre ei: „Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate; nu te-ai 
tocmit cu mine cu un leu?  Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă.  Eu vreau să-i plătesc și acestuia 
din urmă ca și ție.  Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu?  Ori este ochiul tău rău, fiindcă 
eu sunt bun?”  (Versetele 13-15) 
 

 Unul dintre ucenicii Domnului Hristos, Iuda Iscarioteanul, avea întotdeauna ceva de zis, 
și nu bine.  Mereu nemulțumit, mereu cârtitor; iată-l când Maria Magdalena, cu mirul 
cumpărat de ea, a uns trupul Domnului Isus Hristos: „Unul din ucenicii Săi, Iuda 
Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis: ‚De ce nu s-a vândut acest mir cu 
trei sute de lei și să se fi dat săracilor?’  Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de 
săraci, ci pentru că era un hoț și, ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea” (Ioan 
12,4-6).  De fapt, Iuda, ca și Lucifer, avea succes în diseminarea nemulțumirilor sale în 
rândurile celorlalți ucenici; iată ce ne spune Matei: „Ucenicilor le-a fost necaz, când au 
văzut lucrul acesta, și au zis: ‚Ce rost are risipa aceasta?’”  (Mat 26,8).  Ucenicilor le-a 
fost necaz! 
 

 Spiritul de nemulțumire ruinează familii, biserici, societăți.  S-a constatat că, în 
comunitățile noastre, cei ce sunt nemulțumiți de un pastor vor fi primii care să-i facă 
greutăți pastorului următor, chiar dacă este acela pe care l-au dorit ei.  Acest spirit de 
nemulțumire îi ruinează pe cei care-l nutresc și pe alții, și el vine, de fapt, de la Satana.   
 

 Există leac?  Sigur că da, doar să privim la exemplul opus inventatorului nemulțumirilor: 
„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, 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 2,5-8).  Chemarea Sa către noi este aceasta: „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 11,29).  Învățați de la Mine blândețea și 
smerenia.  Și veți fi mulțumiți.     
 

 Nu este vorba de o privire ocazională la Mântuitorul, ci de o zilnică și continuă 
contemplare a caracterului Său: „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).   
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 Nașterea din nou îi vindecă pe oameni de toate metehnele spirituale.  Atunci ei au pace, 
sunt iertători și sunt mulțumiți de felul cum îi conduce Dumnezeu.  Atunci le place și 
aplică în viața lor sfatul apostolului: „Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu-Tatăl pentru 
toate lucrurile, în numele Domnului nostru Isus Hristos” (Efes 5,20).  „Și orice faceți, cu 
cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui 
Dumnezeu-Tatăl” (Col 3,17).   
 

 În această privință, avem o mulțime de sfaturi valoroase în literatura specială pe care 
Dumnezeu a dăruit-o acestei biserici a rămășiței.  Iată câteva dintre ele:  
 
„Cultivați spiritul de mulțumire.  Lăudați-L pe Dumnezeu pentru iubirea Sa minunată, 
datorită căreia L-a dat pe Hristos să moară pentru noi.  Nu merită niciodată să ne 
gândim la necazurile noastre.  Dumnezeu ne invită să ne gândim la mila Sa și la iubirea 
Sa neîntrecută, ca să fim inspirați cu laudă.”  (The Ministry of Healing/Divina vindecare, 
pagina 492)  

„Este spre binele nostru să păstrăm fiecare dar al lui Dumnezeu proaspăt în memoria 
noastră.  Astfel este întărită credința de a cere și a primi mai mult și tot mai mult.  E mai 
mare încurajare pentru noi in cea mai mică binecuvântare pe care noi înșine o primim 
de la Dumnezeu decât în toate rapoartele pe care le putem citi despre credința și 
experiența altora.  Sufletul care răspunde la harul lui Dumnezeu va fi ca o grădină bine 
udată.  Sănătatea lui va spori rapid; lumina lui va răsări în întuneric și slava Domnului va 
fi văzută asupra lui.  Să ne aducem aminte de bunătatea iubitoare a Domnului și de 
mulțimea îndurărilor Sale gingașe.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 
348)  

„Dacă am fi tot atât de dispuși să exprimăm mulțumirea noastră pentru îndurările 
primite, cum suntem dispuși să vorbim despre necazuri, îndoieli și necredință, am aduce 
bucurie în inimile altora, în loc de a arunca descurajare și întuneric asupra lor.  
Plângăreții și cârtitorii, care tot văd descurajări pe cale și vorbesc despre încercări și 
greutăți, ar trebui să contemple jertfa infinită pe care Hristos a adus-o pentru ei.  Atunci 
pot ei să prețuiască toate binecuvântările lor în lumina crucii.  Privind la Isus, Căpetenia 
și Desăvârșirea credinței noastre, pe care păcatele noastre L-au străpuns și suferințele 
noastre L-au împovărat, noi vom vedea motiv de recunoștință și laudă, iar gândurile și 
dorințele noastre vor fi aduse în supunere față de voința lui Hristos.”  (Testimonies for 
the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 4, pagina 461)   

„Tot cerul este interesat în mântuirea noastră.  Îngerii lui Dumnezeu, mii și mii și de zece 
mii de ori zece mii, sunt trimiși să le slujească acelora care vor moșteni mântuirea.  Ei ne 
apără de rău și dau înapoi puterile întunericului care urmăresc distrugerea noastră.  Nu 
avem oare motive să fim mulțumitori în fiecare moment, mulțumitori chiar când există 
dificultăți vizibile pe calea noastră?”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 6, pagina 63)  
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 În textele care urmează, unde traducerea Cornilescu exprimă ideea de a lăuda, se 
folosește în limba engleză (KJV) verbul „a mulțumi”, de exemplu „I will give thanks”, în 
traducere „eu voi da mulțumiri”.  Este traducerea verbului ebraic yâdâh, care are, 
printre altele, și sensul de „a adora”, „a lăuda”, „a prezenta mulțumiri” (conform cu Un 
dicționar concis al cuvintelor din Biblia ebraică, de James Strong, pagina 47).  Iată câteva 
astfel de texte din Vechiul Testament, care a fost scris în limba ebraică: 

„De aceea, Te voi lăuda printre neamuri, Doamne!  Și voi cânta spre slava numelui Tău” 
(2 Sam 22,50).   

„Și eu Te voi lăuda în adunarea cea mare și Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la 
număr” (Ps 35,18).  

„Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!”  (Ps 118,29)  

„Mă scol la miezul nopții să Te laud pentru judecățile Tale cele drepte” (Ps 119,62).  

 In unele texte din Noul Testament, în traducerea Cornilescu sunt folosite forme ale 
verbului „a mulțumi”, iar în limba engleză (KJV) se folosește expresia „to give thanks”, în 
traducere literală „a da mulțumiri”; verbul provine din grecescul eucaristeo, care 
înseamnă „a fi recunoscător”, „a exprima recunoștință”, „a mulțumi”, inclusiv la masă 
(conform cu Un dicționar concis al cuvintelor din Testamentul grecesc, de James Strong, 
pagina 34).  Iată câteva din aceste texte din Noul Testament, care a fost scris în limba 
greacă:    

„A luat cele șapte pâini și peștișorii și, după ce I-a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a 
dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului” (Mat 15,36).   

„S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus (unul din cei zece leproși vindecați),   
și I-a mulțumit.  Era samaritean” (Luca 17,16).   

„După ce a spus aceste vorbe (Pavel pe corabie), a luat pâine, I-a mulțumit lui Dumnezeu 
înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce” (Fapte 27,35). 

„Dacă mănânc, aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru, pentru 
care mulțumesc?”  (1 Cor 10,30) 

„. . . nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele” 
(Efes 1,16). 

„Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat 
pentru voi” (Col 1,3).    

 Dacă suntem, cu adevărat, oameni ai rugăciunii, venim înaintea lui Dumnezeu cu toate 
cererile noastre, potrivit cu sfatul Domnului Isus: „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).  Ne rugăm în orice timp, în orice loc, în orice 
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împrejurare.  Pentru orice lucru, important sau minor.  Când plecăm cu mașina la drum, 
înainte de a apăsa acceleratorul, ne rugăm pentru protecție în călătorie, fie ea ziua sau 
noaptea, scurtă sau lungă.  Ce facem când sosim la destinație sau când ne întoarcem 
acasă?  Ne prezentăm din nou înaintea lui Dumnezeu, ca să-I mulțumim pentru că ne-a 
ascultat rugăciunea, sau considerăm acțiunea încheiată? 
 

 Când trecem printr-o situație gravă, de pildă un copil este extrem de bolnav, ne rugăm 
cu disperare, cu lacrimi, stăruim în rugăciune.  Când dificultatea a fost înlăturată, copilul 
vindecat, sau orice altă problemă critică rezolvată, ne întoarcem oare la Dumnezeu, cum 
s-a întors Naaman la Elisei cu un dar, pentru a-I mulțumi, eventual chiar oferind ceva 
pentru lucrarea Sa, în semn de recunoștință?  Petrecem tot atât timp în această 
rugăciune de mulțumire și o facem cu tot atâta ardoare cum am făcut cu cererea?    
 

 „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu!”  este titlul acestei predici, constând din cuvinte 
folosite de apostolul Pavel.  Propoziția este formulată la un mod general: „mulțumiri fie 
aduse”; de cine?  De noi, care vorbim.  Și nu numai atât, dar să ne învățăm membrii 
familiei, frații și surorile de credință, prietenii, cunoscuții; să le spunem tuturor celor pe 
care-i cunoaștem că datorăm recunoștință și mulțumire către Dumnezeu pentru toate 
lucrurile.  Să fie țelul nostru, strădania noastră, ca Dumnezeu să primească mulțumiri cât 
mai multe.  Suspina psalmistul: „O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui 
și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!”  (Ps 107,8.15.21.31)   
 

 O familie din Transilvania, care era destul de numeroasă, a înfiat o fetiță pe care mama 
ei nu a vrut să o țină.  Era încă micuță, de numai câțiva anișori, când, într-o zi, un 
meseriaș a lucrat ceva în gospodăria aceea.  La prânz, i s-a pus masa și omul s-a așezat și 
a început să mănânce.  Fetița l-a observat și l-a întrebat: „Da nu-ți spui rugăciunea 
înainte să mănânci?”  Omul, care nu era adventist, a fost mișcat și a zis: „Ai dreptate, 
trebuie să mă rog!”   
 

 Adevărurile fundamentale care privesc viața de credință sunt bine expuse în Biblie și 
bine cunoscute de cititorii ei: existența lui Dumnezeu, originea divină a Bibliei, 
creațiunea, originea răului, căderea în păcat, mântuirea, sfințirea, revenirea Domnului.  
Printre ele, la loc de frunte, trebuie să stea recunoștința și mulțumirea față de 
Dumnezeu.   
 

 Cât de mulțumitori suntem noi față de Tatăl nostru ceresc pentru tot binele pe care ni-l 
face?  Cât de des și de mult exprimăm gratitudinea noastră față de bunătatea și grija Sa 
iubitoare?  Să reținem acum faptul că o viață de continuă recunoștință față de 
Dumnezeu, în gândire, simțire, vorbire și acțiune, ne înalță spiritual, ne face fericiți și 
mai sănătoși, ne pregătește pentru întâlnirea cu Tatăl luminilor, de la care ne vine orice 
dar bun și desăvârșit (vezi Iacov 1,17).   
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 O astfel de comportare este o predică mai puternică decât oricare alta: să le vorbim 
tuturor oamenilor despre bunătatea Creatorului a toate lucrurile.  Copiii adevărați ai 
Domnului sunt mulțumitori pentru toate lucrurile.  Îl laudă cu toată inima, cu toată 
bucuria, cu toate energiile lor.   
 

 Să ne ajute bunul nostru Tată ceresc să fim așa – oameni mulțumiți, oameni 
mulțumitori, care, așa cum se dă îndemnul în Psalmul 103,2, nu uită niciuna din 
binefacerile Lui!  Amin! 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 26: „Ne plecăm în adorare” 

Cântarea de închidere, 43: „Mulţumiţi lui Dumnezeu!” 
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„DAR CEILALȚI NOUĂ UNDE SUNT?”  

 Domnul nostru Isus Hristos a vindecat mulți bolnavi, chiar a înviat morți.  Procedeele 
Sale au fost diferite de la un caz la altul.  Iată câteva exemple:    
 
- Când soacra lui Petru era bolnavă de friguri, Isus „a venit, a apucat-o de mână, a 
ridicat-o în sus și au lăsat-o frigurile” (vezi Marcu 1,29-31; citatul este din versetul 31).                                                         
 
- Femeia care suferise de scurgere de sânge nu I s-a adresat Mântuitorului în niciun fel, 
ci s-a strecurat pe la spate și s-a atins de El, atingere a credinței, care i-a adus 
vindecarea.  Apoi a încercat să dispară tot așa cum se apropiase.  Isus S-a interesat de ea 
și a asigurat-o că fusese vindecată prin credință, apoi a trimis-o în pace (vezi Luca 8,43-
48).                                                                                                                                                                      
 
- Un lepros și-a exprimat convingerea că, dacă voiește, Isus poate să-l curețe.  Răspunsul 
Domnului a fost: „Da, vreau, fii curățit!”  (Vezi Matei 8,1-4; citatul este din versetul 3).  
Apoi Domnul l-a trimis la preot pentru satisfacerea cerințelor legii lui Moise.   
 
- Sutașul al cărui serv era bolnav L-a rugat pe Isus să-l vindece.  Când Domnul Și-a 
exprimat intenția de a merge la casa acestuia, sutașul a zis că ajunge doar un cuvânt și 
robul va fi vindecat (vezi Matei 8,5-13).  Isus a apreciat în public credința romanului și l-a 
asigurat că vindecarea se va produce, iar „robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela” 
(versetul 13).                                                                                                                                                             
 
- Iair s-a apropiat de Mântuitorul cu rugămintea de a veni și a pune mâinile peste fiica 
lui, care tocmai murise; el s-a arătat convins că ea va învia, iar Isus a mers la casa lui Iair 
și a înviat fețita (vezi Matei 9,18-26).                                                                                                                      
 
- Orbul Bartimeu a strigat în mod repetat către Isus pentru ajutor, în ciuda faptului că 
„mulți îl certau să tacă” (vezi Marcu 10,46-52; citatul este din versetul 48).  Isus l-a 
chemat la El, l-a întrebat ce dorește și l-a vindecat.                                                                                                                            
 
- Orbului din naștere i-a pus tină pe ochi și l-a trimis la scăldătoarea Siloamului ca să se 
spele.  Omul a făcut așa și s-a întors văzând pentru prima dată în viața lui (vezi Ioan 
9,6.7).                                                                                  
 
- Pe demonizatul din Gadara l-a eliberat de sclavia satanică mustrând duhurile rele și 
izgonindu-le din el (vezi Marcu 5,1-20).  
 

 Am putea continua rapoartele despre vindecările efectuate de Domnul nostru Isus 
Hristos, dar ne limităm la acestea.  Putem constata reacția diferită a vindecaților față de 
Vindecătorul lor:                                                                                                                                   
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- Femeia care avusese scurgere de sânge a încercat să dispară, dar Isus a descoperit-o, 
apoi ea „a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea Lui și a spus în fața întregului norod 
din ce pricină se atinsese de El și cum fusese vindecată numaidecât” (Luca 8,47).                                                         

- Orbul din naștere le spunea tuturor cine l-a vindecat și cum (vezi Ioan 9,11).  Și alții 
răspândeau, împotriva sfatului primit, vestea lucrării vindecătoare a Fiului lui David.                      

- Soacra lui Petru „a început să le slujească” (Marcu 1,31), lui Isus și ucenicilor prezenți.       

- Fostul demonizat din Gadara ar fi vrut să meargă după Isus, dar El l-a trimis acasă, ca să 
le povestească tuturor cum S-a îndurat Dumnezeu de el (vezi Marcu 5,18-20).                                       

- Fariseul Simon, vindecat de Domnul de lepră, L-a invitat pe Vindecător la o masă (vezi 
Luca 7,36; compară cu Matei 26,6).  „Simon fusese vindecat de lepră și acest lucru îl 
atrăsese către Isus.  El a dorit să-și arate recunoștința și, cu ocazia ultimei vizite a lui 
Hristos în Betania, a dat o masă pentru Mântuitorul și ucenicii Săi” (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 557).  „Răceala și neglijența lui Simon față de Mântuitorul 
au arătat cât de puțin aprecia el mila pe care o primise.  El gândise că-L onorează pe Isus 
invitându-L la casa lui.  Însă acum el s-a văzut cum era în realitate” (Ibid., pagina 567).  

 Mântuitorul Isus Hristos a curățit mulți leproși de boala lor îngrozitoare, prin cuvânt sau 
atingându-Se de ei.  Dar avem un singur caz de vindecare a unui grup numeros de 
leproși, zece la număr.  Așa ne spune textul din Luca 17,11-19, pe care îl redăm mai 
departe verset cu verset:                                                                                                                             

- Versetul 11: „Isus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galilea.”                                    

- Versetele 12-13: „Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproși.  Ei au stătut 
departe, și-au ridicat glasul și au zis: ‚Isuse, Învățătorule, ai milă de noi!’”                                     

- Versetul 14: „Când i-a văzut, Isus le-a zis: ‚Duceți-vă și arătați-vă preoților!’  Și, pe când 
se duceau, au fost curățiți.”                                                                                                                              

- Versetul 15: „Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvindu-L pe Dumnezeu 
cu glas tare.”                                                                                                                                                                                                     

- Versetul 16: „S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Isus și I-a mulțumit.  Era 
samaritean.”                                                                                                                                                                   

- Versetele 17-18: „Isus a luat cuvântul și a zis: ‚Oare n-au fost curățiți toți cei zece?  Dar 
ceilalți nouă unde sunt?  Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă 
lui Dumnezeu? ’”                                                                                                                                                  

- Versetul 19: „Apoi i-a zis: ‚Scoală-te și pleacă; credința ta te-a mântuit.’” 

 Oamenii au fost vindecați, s-au bucurat, au ascultat de Isus sau nu în ce privește 
păstrarea secretului vindecării.  E posibil ca și alți vindecați să fi făcut gesturi de 
recunoștință în urma lucrării iubitoare a Marelui Medic sau chiar să fi rostit cuvinte de 
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mulțumire, despre care nu s-a scris nimic.  Așa cum observăm însă, despre unul singur 
stă scris că, după vindecare, s-a întors la Isus, I s-a închinat și I-a mulțumit.  Și acela nici 
nu era iudeu, ci samaritean.  El era, așa cum am văzut, unul dintre cei zece leproși.  
 

 Legislația mozaică impunea ca leproșii să fie izolați de societate; iată textul care zice așa: 
„Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol,   
să-și acopere barba și să strige: ‚Necurat!  Necurat!’  Câtă vreme va avea rana, va fi 
necurat: este necurat.  Să locuiască singur; locuința lui să fie afară din tabără” (Lev 
13,45.46).  „Departe de prietenii săi și de rudele sale, leprosul trebuia să poarte 
blestemul bolii lui.  Era obligat să-și publice nenorocirea, să-și sfâșie hainele și să sune 
alarma, avertizându-i pe toți să fugă de prezența lui contaminatoare.  Strigătul, 
‚Necurat!  Necurat!’, venind în tonuri jalnice de la exilatul singuratic, era un semnal auzit 
cu frică și dezgust.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 262)    
 

 Spiritul Profetic arată gravitatea bolii de lepră și situația personală a celor afectați: 
„Dintre toate bolile cunoscute în Orient, lepra era cea mai temută.  Caracterul ei 
incurabil și contagios, precum și efectul ei îngrozitor asupra victimelor ei, îi umpleau cu 
frică și pe cei mai curajoși.  Între iudei, era privită ca o judecată datorită păcatului și, de 
aceea, era numită ‚lovitura’, ‚degetul lui Dumnezeu’.  Adânc înrădăcinată, nevindecabilă, 
mortală, era privită ca un simbol al păcatului.  Prin legea rituală, leprosul era pronunțat 
necurat.  Ca unul deja mort, el era exclus din societatea oamenilor.  Tot ce atingea el era 
necurat.  Aerul era întinat de respirația lui.  Cineva care era suspectat a avea boala 
trebuia să se prezinte la preoți, care urmau să examineze și să decidă cazul lui.  Dacă era 
pronunțat lepros, era izolat de familia lui, eliminat din adunarea lui Israel, și era osândit 
să se asocieze numai cu aceia care erau loviți în același fel.  Legea era inflexibilă în 
cererile ei.  Nici regii și conducători nu erau scutiți.  Un monarh care era atacat de 
această boală teribilă trebuia să cedeze sceptrul și să fugă din societate.”  (Ibid.)  
 

 Lucrurile se complicau, pentru că omul trebuia să se hrănească; cine îi aducea mâncare?  
Cum?  O lăsa într-un loc și se depărta ca să nu se contamineze, iar leprosul o lua de 
acolo?  Și alte întrebări se pot ridica.  După cum am văzut, leprosul trebuia să păstreze 
distanța de orice alt om, să aibă hainele sfâșiate, să-și acopere barba și să strige în gura 
mare că e necurat. 
 

 Leprosul locuia singur și umbla singur: „Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și 
a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului” (2 Cron 
26,21).  Numai cei loviți de aceeași boală puteau să stea împreună și să umble împreună.  
Așa cum ni s-a spus prin inspirație, „. . . dacă era pronunțat lepros, era izolat de familia 
lui, eliminat din adunarea lui Israel, și era osândit să se asocieze numai cu aceia care 
erau loviți în același fel” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 262).   
 

 Prin urmare, leprosul se putea asocia numai cu alți leproși.  Așa se face că întâlnim un 
grup de zece leproși, se pare toți bărbați.  Nu ni se dau numele lor, nici vârstele, doar ni 
se spune că unul era samaritean.  Erau toți ceilalți iudei?  Dacă da, cum a ajuns 
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samariteanul între ei?  De obicei, iudeii îi considerau pe samariteni necurați, dar aceștia 
zece erau toți necurați.  Boala înlăturase orice bariere.  Păcat că apropierea nu se 
produsese pe altă cale!   
 

 Cei zece leproși au respectat regula; ei au fost găsiți în afara unui sat și nu s-au apropiat 
de Isus, ci „au stătut departe, și-au ridicat glasul și au zis . . .” (Luca 17,12.13).  Isus nu a 
avut ocazie să Se atingă de ei, deși ar fi făcut-o, ca altădată (vezi Matei 8,3).  Ei au strigat 
de departe, cerând ajutor.  Putem vedea de aici că Isus era foarte bine cunoscut, Îl 
cunoșteau și izolații.  Trebuie să fi fost bine cunoscut în toată țara.   
 

 Mântuitorul nu i-a vindecat întâi, într-un fel sau altul, ci mai întâi i-a trimis la preoți: 
„Duceți-vă și arătați-vă preoților!”  (Luca 17,14).  El respecta legea lui Moise, era încă 
înainte de crucificarea Sa.  Ei nu au protestat, nici nu și-au văzut de drum, ca mai înainte, 
dezamăgiți că Isus nu pronunță asupra lor un cuvânt de vindecare.  Naaman s-a supărat 
că proorocul nu a folosit niciun procedeu miraculos și solemn pentru vindecarea lui, ba 
nici nu a ieșit din casă ca să-l vadă și să vorbească cu el, ci l-a trimis să se scalde în Iordan 
de șapte ori.  Crudă dezamăgire!  (Vezi 2 Împărați 5,9-14).  La sfatul slujitorilor lui, a    
făcut-o însă și s-a vindecat (vezi versetele 13 și 14).  Cât de bine s-a tămăduit Naaman?  
Ni se spune că „. . . și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a 
curățit” (versetul 14).   
 

 Care a fost prima reacție a celor zece leproși când au fost trimiși să se arate preoților?  
Nu știm, doar citim că, „pe când se duceau, au fost curățiți” (Luca 17,14).  Se duceau; 
unde?  Au plecat mânioși în altă direcție?  Nu, pentru că atunci nu ar fi fost vindecați.  
Isus le-a poruncit să se ducă și să se arate preoților.  Nu putem înțelege altfel decât că ei 
s-au dus spre preoți.  Pe parcurs, au fost vindecați.  De altfel, un lepros se arăta 
preotului numai dacă exista presupunerea că s-a vindecat; că erau trimiși să se arate 
preoților era deja un semn încurajator, deci era vorba de vindecare.    
 

 Nu știm cât de lung era drumul până la preoți și unde îi găseau.  Dacă la templu în 
Ierusalim, atunci era foarte departe, pentru că „Isus mergea spre Ierusalim și a trecut 
printre Samaria și Galilea.  Pe când intra într-un sat . . .” (versetele 11 și 12).  Dar s-au 
dus.  Către preoți.  Nici nu au ajuns însă la destinație și erau curați.  Pornirea la drum, 
exact conformă cu porunca, a fost suficientă.   
 

 Însăși plecarea în direcția preoților era un act de ascultare și un act al credinței.  Nu ni se 
spune că „unii” dintre ei au fost curățiți, ci „pe când se duceau, au fost curățiți” (versetul 
14).  Adică toți zece, nici nu putem înțelege altfel.  Iar Isus a întrebat după aceea: „Oare 
n-au fost curățiți toți cei zece?”  (Versetul 17).  Leproșilor nu le-a lipsit credința.  Au 
avut-o, au exercitat-o și au dovedit-o.  De aceea au fost curățiți.  Dacă însă au mai ajuns 
la preoți, cum cerea regulamentul și cum le spusese Isus, nu știm.  Dar de curățit au fost 
curățiți.  Ce minune, ce bucurie! 
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 Ce le-a lipsit lor, deci, a fost nu credința, ci altceva.  Ei nu s-au gândit să se întoarcă la 
Isus ca să-I mulțumească pentru vindecare.  Pentru că vindecarea venea de la El.  Nu de 
la preoți, care nu vindecau și la care nici nu ajunseseră.  Isus nu le-a zis, „duceți-vă la 
preoți ca să vă vindece”, ci „duceți-vă și arătați-vă preoților!”  Ei nu s-au vindecat nici 
așa, de la natură.  Nici efortul călătoriei nu i-a vindecat.  Nimic altceva decât cuvântul 
rostit de Isus.  Vindecarea s-a produs în prelungirea poruncii date de Învățătorul la care 
apelaseră să aibă milă de ei.  Și a avut.  Mare milă.  Vindecarea a fost, de asemenea, un 
efect al ascultării lor necondiționate de Divinul Tămăduitor. 
 

 E posibil să fi avut loc o discuție între ei, după ce s-au tămăduit.  Poate că samariteanul 
le-a spus: „Eu mă duc să-I mulțumesc!”  Dar nimeni nu l-a însoțit.  E posibil ca ei să fi zis: 
„Treaba ta, dar nu are rost.  Acum suntem vindecați.  Nu mai avem nimic de discutat cu 
El!”  Putem fi siguri că au fost bucuroși în urma vindecării, doar era o experiență 
extraordinară, pe care numai Isus o putuse produce.  Și atât de simplu!  Și în mod 
gratuit!  Nu ni se spune că samariteanul a venit la Isus cu vreun dar, așa cum încercase 
Naaman cu Elisei (vezi 2 Împărați 5,15-17).  Dar a venit și I-a mulțumit, ceea ce deja era 
un dar impresionant.  Ceilalți nu au făcut-o.    
 

 Într-un fel, asemenea paharnicului lui faraon, care s-a bucurat de tâlcuirea pozitivă dată 
de Iosif visului său.  La încheiere, Iosif l-a rugat: „Dar adu-ți aminte și de mine, când vei fi 
fericit, și arată, rogu-te, bunătate față de mine; pune o vorbă bună pentru mine la 
faraon și scoate-mă din casa aceasta” (Gen 40,14).  Ultimul verset al capitolului ne dă 
însă trista veste: „Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif.  L-a uitat” 
(versetul 23).  Uitare pe care a regretat-o mai târziu în fața lui faraon și a slujitorilor săi: 
„Mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea” (Gen 41,9).   
 

 Din raportul evanghelistului Luca înțelegem că Mântuitorul S-a întristat de atitudinea 
nerecunoscătoare a leproșilor care nu s-au întors.  El a întrebat: „Oare n-au fost curățiți 
toți cei zece?  Dar ceilalți nouă unde sunt?  Nu s-a găsit decât străinul acesta să se 
întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu?”  (Luca 17,17.18).  Îl durea.  El nu avea nimic de 
câștigat personal din recunoștința leproșilor, dar așa ar fi fost normal ca ei să facă: să 
vină toți zece, ceilalți nouă împreună cu samariteanul, să-I dea slavă lui Dumnezeu, să I 
se închine Mântuitorului și să-I mulțumească.   
 

 Oamenii au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (vezi Geneza 1,26.27).  
Și Dumnezeu Se bucură și Se întristează.  Toate Persoanele Dumnezeirii au o 
sensibilitate emotivă.  Iată probe biblice: „I-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om pe 
pământ și S-a mâhnit în inima Lui” (Gen 6,6).  Dacă acest „Domnul” era Fiul lui 
Dumnezeu, atunci adăugăm textul din Ioan 14,9: „Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe 
Tatăl.”  „(Isus) a luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să Se 
întristeze și să Se mâhnească foarte tare.  Isus le-a zis atunci: ‚Sufletul Meu este cuprins 
de o întristare de moarte; rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine’” (Mat 26,37.38).  
„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).   
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 Că Domnul Isus Hristos S-a bucurat de atitudinea recunoscătoare și de gestul de 
mulțumire din partea samariteanului vindecat de lepră nu mai trebuie demonstrat.  Se 
simte și se observă clar din cuvintele Sale.  De asemenea, din cuvintele Sale observăm 
mâhnirea pentru nepăsarea și ingratitudinea celorlalți.  Aici, Spiritul Profetic zice: 
„‚Domnul este plin de milă și de îndurare’ (Iac 5,11).  El așteaptă cu iubire neobosită să 
audă mărturisirile celor îndărătnici și să accepte pocăința lor.  El așteaptă un anumit 
răspuns de recunoștință de la noi, așa cum mama așteaptă zâmbetul de recunoaștere 
din partea copilului ei drag.  El vrea ca noi să înțelegem cu câtă ardoare și gingășie 
tânjește inima Sa după noi.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, pagina 84)  
 

 Nu știm ce s-a întâmplat mai departe cu niciunul din ei.  Isus i-a spus celui recunoscător: 
„Scoală-te și pleacă; credința ta te-a mântuit” (Luca 17,19).  El S-ar fi bucurat să le poată 
spune tuturor zece așa, dar ceilalți nu s-au arătat.  Oare s-o fi întors lepra la ei?  Or fi 
pățit ca Ghehazi?  (Vezi 2 Împărați 5,27).  Nu știm, dar impresia negativă lăsată de ei și 
scrisă în evanghelie, citită de multe milioane de oameni, a rămas.  Cum a rămas și gestul 
frumos al samariteanului. 
 

 Textul spune: „Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvindu-L pe Dumnezeu 
cu glas tare” (Luca 17,15).  S-a întors.  Am spus că nu era scurt drumul de parcurs până la 
preoți.  De fapt, odată vindecat, samariteanul nu avea nevoie să continue călătoria până 
la preoți; el nu era legat de rânduielile mozaice și nu știm cum ar fi reacționat preoții 
dacă el s-ar fi prezentat la ei.  Nu știm dacă drumul de parcurs înapoi la Isus era lung sau 
scurt, dacă leproșii s-au vindecat imediat după ce s-au despărțit de Isus sau ceva mai 
târziu.  Totuși, ne putem da seama că nu era chiar ușor să-L regăsească, pentru că erau 
mulțimi care-L căutau pe Isus și El putea să nu mai fie în locul unde leprosul Îl întâlnise.  
Dar el L-a găsit, pentru că „cine caută găsește” (vezi Matei 7,8).   
 

 „Credința ta te-a mântuit”, i-a zis Isus.  Mântuit?  Acest verb se aplica și la vindecările 
fizice.  Este verbul grecesc sozo, tradus: „a mântui, a salva, a elibera, a păstra în 
siguranță, a conserva, a tămădui” (potrivit cu Un concis dicționar grec-englez al Noului 
Testament, pregătit de Barclay M. Newman, Jr., Londra, 1971, pagina 177).  Prin urmare, 
Domnul îi spunea samariteanului care nu mai era lepros: „Credința ta te-a vindecat”; dar 
poate însemna și „credința ta te-a mântuit”, pentru că așa sună textul grecesc din 
Efeseni 2,8, unde traducerea Cornilescu zice „căci prin har ați fost mântuiți, prin 
credință”.  Așa cum am arătat, acest „mântuiți” este traducerea verbului grecesc sozo, 
care, la participiul perfect pasiv, este sesosmenoi.  Deci, samariteanul a fost vindecat 
fizic și spiritual, adică mântuit de păcat.  Dacă ceilalți au fost vindecați numai trupește, 
dar nu și spiritual, dacă vor fi pierduți, se va afla în împărăția cerurilor.  Probabil vom 
avea ocazia să discutăm cu samariteanul vindecat de lepră. 
 

 Prin urmare, avem în episodul acesta două comportări antagoniste:                                                                    
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- unul, când s-a văzut vindecat, s-a întors să-I mulțumească;                                                                        
- nouă, când s-au văzut vindecați, nu s-au întors să-I mulțumescă, ci și-au văzut de drum.                                                                                      
 

 Mulțumirea exprimată pentru tămăduire este prezentă la samaritean, absentă în 
raportul biblic la „ceilalți nouă”.  Deci, problema care s-a pus aici a fost nu vindecărea de 
lepră sau absența ei, ci, în urma vindecării, mulțumirea sau absența ei.  Doar 10% 
recunoștință!  Sunt oare măcar 10% din locuitorii pământului recunoscători față de 
Creator pentru toate binefacerile Lui?   
 

 Să nu credem că este un lucru minor.  În primul capitol al Epistolei către Romani, în 
versetele 18-32, apostolul Pavel face o descriere a stricăciunii morale a păgânilor.   
Printre altele, el zice că, „măcar că L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca 
Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit” (versetul 21).  L-au cunoscut pe Dumnezeu?  Sigur că 
da, din lucrările Sale vizibile în natură și din glasul conștiinței (vezi versetele 19 și 20).  
Dar nu I-au mulțumit pentru nimic.  Urmarea?  „De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă 
necurăției, să urmeze poftele inimilor lor” (versetul 24).  Urmează o înfiorătoare listă de 
urâciuni practicate de ei.  Nemulțumitorii sunt abandonați de Dumnezeu pornirilor lor, 
ceea ce poate conduce la orice formă de nelegiuire. 
 

 Nu I-au mulțumit!  Ce facem noi?  Îi mulțumim lui Dumnezeu, sincer, din inimă, 
întotdeauna, oriunde, pentru toate lucrurile?  Așa ni se spune: „Mulțumiți-I totdeauna 
lui Dumnezeu-Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Isus Hristos” (Efes 
5,20).  Celui ce nu face așa, nu i se poate spune: „Credința ta te-a mântuit!”  Nu au loc în 
cer nemulțumiții sau nemulțumitorii!  Societatea sfinților nu poate include astfel de 
indivizi.  Vedeți, frați și surori, aici nu este vorba doar de politețe, ci este o chestiune de 
viață sau de moarte.  A nu-I mulțumi lui Dumnezeu înseamnă nepocăință, înseamnă 
pierzare. 
 

 Un om a avut un succes economic extraordinar.  Despre El ne-a vorbit Domnul Isus 
Hristos: „Țarina unui om bogat rodise mult.  Și el se gândea în sine și zicea: ‚Ce voi face?  
Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile.’  ‚Iată’, a zis el, ‚ce voi face: îmi voi 
strica grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate rodurile și toate 
bunătățile mele și voi zice sufletului meu: ‚Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru 
mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te!’  Dar Dumnezeu i-a zis: 
‚Nebunule!  Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul (grecește psychen, în 
cazul acuzativ, care înseamnă și viață fizică); și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor 
fi?’”  (Luca 12,16-20).  Morala exprimată de Isus pentru pilda aceea a fost: „Tot așa este 
și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu” (versetul 
21).   
 

 Care a fost problema?  Țarina omului rodise mult și bine.  Planul lui era să demoleze 
grânarele și să facă altele mai mari.  Nu era nevoie, putea să pună surplusul de produse 
în grânarele altora, care poate erau goale.  Nimeni nu l-ar fi oprit.  Dar pentru el alții nu 
existau.  Existau numai el și sufletul său, cu care stătea de vorbă.  Dar acel suflet urma să 



 

 

P
ag

e2
1

6
 

înceteze a exista chiar în noaptea aceea: înainte de demolări și de reconstrucții.  
Problema lui consta în lăcomie, egoism, lipsă de milă față de cei săraci.  El nu se 
îmbogățea față de Dumnezeu.   
 

 Observați însă și un alt lucru: el nu s-a prezentat înaintea Domnului cu un dar de 
recunoștință.  Nu I-a mulțumit în niciun fel pentru ploaie și soare, pentru viață, sănătate 
și altele.  Era ateu?  Practic da, pentru el Dumnezeu nici nu exista, așa cum nu exista nici 
aproapele.  Așa a scris psalmistul: „Nebunul zice în inima lui: ‚Nu este Dumnezeu!’”  (Ps 
14,1).  Nu știm dacă a și zis-o moșierul, dar așa se comporta.  Dar nu există ateu absolut: 
orice om are cel puțin un dumnezeu, dacă nu mai mulți.  Pentru bogatul în discuție, 
dumnezeu era sufletul său, dumnezeu erau produsele țarinii sale!      
 

 Nu vă sună a Lucifer?  Și el vorbea cu sine, cu sufletul său sau cu inima sa: „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’” (Isa 14,12-14).  Dialog 
cu inima sa: „Voi face și voi face și voi face!”  „Voi fi și voi fi și voi fi!”  Recunoștință și 
mulțumire pentru că Dumnzeu l-a creat, pentru că l-a promovat, pentru că l-a onorat?  
Nicidecum!  Dar „a fost doborât”: nebunule, locul tău nu ți se va mai găsi în ceruri!  
 

 Neglijența sau chiar refuzul de a-I mulțumi lui Dumnezeu poate avea consecințe grave: 
„Luați seama dar, voi, care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie 
nimeni să vă scape” (Ps 50,22).  Sfâșiați fără scăpare ajung nemulțumitorii!  Cu totul alt 
viitor au ceilalți: „Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela Mă proslăvește; și celui ce 
veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu” (versetul 23).  
Observați că de mulțumire sau nemulțumire depinde însăși veșnicia fiecăruia, adică 
pieire veșnică sau mântuire veșnică? 
 

 În pragul țării făgăduite, Moise îi avertiza pe copiii lui Israel: „Când vei mânca și te vei 
sătura, să binecuvintezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru țara cea bună pe care ți-a 
dat-o.  Vezi, să nu uiți pe Domnul, Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești 
poruncile, rânduielile și legile Lui, pe care ți le dau astăzi.  Când vei mânca și te vei 
sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile 
de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, 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 . . .  Vezi să nu zici în inima ta: ‚Tăria mea și 
puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății.’  Ci adu-ți aminte de Domnul, 
Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat 
cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi” (Deut 8,10-14.17.18).   
 

 Dar avertismentul nu a fost respectat întotdeauna.  Asaf constată cu durere, privind 
înapoi la istoria poporului său, că „au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui, pe care li le 
arătase” (Ps 78,11).  De asemenea: „Dar au uitat curând lucrările Lui și n-au așteptat 
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împlinirea planurilor Lui. . . .  Au uitat pe Dumnezeu, Mântuitorul lor, care făcuse lucruri 
mari în Egipt” (Ps 106,13.21).  Dumnezeu a continuat să apeleze la ei: „Ține minte aceste 
lucruri, Iacove, și tu, Israele, căci ești robul Meu.  Eu te-am făcut, tu ești robul Meu, 
Israele, nu Mă uita!”  (Isa 44,21).  Apelurile respinse, uitarea de Dumnezeu și a 
binefacerilor Lui, au avut urmări tragice, așa cum a avertizat Dumnezeu prin profetul 
Ieremia: „‚De aceea, îi voi risipi, ca pleava luată de vântul pustiei.  Iată-ți soarta, partea 
pe care ți-o măsor’, zice Domnul, ‚pentru că M-ai uitat și ți-ai pus încrederea în 
minciună’” (Ier 13,24.25).  Istoria zbuciumată a poporului cândva ales demonstrează 
veracitatea acestei profeții.   
 

 Înapoi la experiența leproșilor: „Când cei zece leproși au venit la Isus pentru vindecare, 
El le-a cerut să se ducă și să se arate preotului.  Pe drum, ei au fost curățiți, dar numai 
unul dintre ei s-a întors ca să-I dea slavă.  Ceilalți și-au continuat drumul, uitându-L pe 
Acela care-i vindecase.  Cât de mulți fac încă același lucru!  Domnul lucrează încontinuu 
spre binele omenirii.  El oferă mereu darurile Sale.  Ei îi ridică pe cei bolnavi de pe 
paturile unde zac, El îi izbăvește pe oameni de pericolul pe care nu-l văd, El trimite îngeri 
cerești să-i scape de calamități, să-i păzească de ‚ciuma, care umblă în întuneric’ și de 
‚molima care bântuie ziua namiaza mare’ (Ps 91,6); însă inimile lor nu sunt impresionate.  
El a dat toate bogățiile cerului ca să-i răscumpere și, totuși, ei nu țin cont de iubirea Sa 
mare.  Prin ingratitudinea lor, ei își închid inimile față de harul lui Dumnezeu.  Ca locurile 
sterpe din deșert, ei nu știu când binele vine și sufletele lor populează locurile aride ale 
pustiei.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 348)                 
 

 Cineva a scris parabola următoare, care redă o experiență reală sau imaginară:                                                         
 
„Azi-noapte am visat că eram în cer împreună cu un înger care îmi servea drept ghid 
pentru a-mi arăta împrejurimile.  Am trecut printr-o cameră mare, în care lucrau mulți 
îngeri.  Îngerul-ghid mi-a arătat prima secțiune și a zis: ‚Acesta este Departamentul 
Primiri.  Aici se primesc toate petițiile exprimate prin rugăciuni. ’  Am privit în jur, toți 
îngerii erau extrem de ocupați cu sortarea petițiilor sosite din toate colțurile lumii.  Am 
rămas impresionat.  Apoi am trecut printr-un coridor și am ajuns la al doilea 
departament.  Atunci, îngerul a spus: ‚Acesta este Departamentul de Ambalare și 
Livrare.  Aici, binecuvântările solicitate de oameni sunt procesate și trimise celor care  
le-au cerut.’   Am observat cât de ocupați erau și aceștia.  Erau mulți îngeri și, totuși, 
munca era foarte grea, de a împacheta toate binecuvântările cerute, de care era nevoie 
pe pământ.   
 
„În fine, în cel mai îndepărtat punct al coridorului, era ușa spre o cameră foarte mică.  
Spre surpriza mea, acolo era un singur înger și nu avea mai nimic de făcut.  ‚Acesta este 
Departamentul Confirmări de Primire’, mi-a spus îngerul.  ‚Și cum se face că e atât de 
puțin lucru aici?’, am întrebat.  ‚E foarte trist’, a suspinat îngerul.  ‚Dar oamenii, imediat 
ce primesc binecuvântările cerute, uită să mai trimită confirmarea de primire.  Foarte 
puțini fac asta.’  ‚Și cum se trimite confirmarea de primire a unei binecuvântări?’, l-am 
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întrebat pe înger.  ‚Foarte simplu’, mi-a răspuns.  ‚Trebuie doar să spui: ‚Mulțumesc, 
Doamne!’   
 
„Și l-am întrebat pe înger: ‚Dar care anume trebuie confirmate?’  ‚Dacă ai mâncare în 
frigider, haine cu care să te îmbraci, un acoperiș deasupra capului și un loc unde să 
dormi, ești mai bogat decât 75% din oamenii din această lume.  Dacă ai bani în bancă, în 
portmoneu, monede răzlețe prin buzunar, reprezinți 8% din bogăția lumii.  Mai mult: 
dacă azi-dimineață te-ai trezit mai mult sănătos decât bolnav, ești mult mai 
binecuvântat decât mulți oameni care nu știu dacă vor supraviețui acestei zile.  Dacă nu 
ai trăit frica războiului, singurătatea închisorii, teroarea torturii sau durerea de a muri de 
foame, ești mai presus decât 700 de milioane de persoane din această lume.  Dacă 
părinții tăi trăiesc și încă sunt căsătoriți, ești un caz rar.  Dacă poți să ții capul sus și să 
surâzi, nu ești normal, ci ești unic și te ridici deasupra celor în îndoială și deznădejde.’”               
 

 Frumos este Psalmul 103: „Binecuvintează, suflete, pe Domnul și tot ce este în mine să 
binecuvinteze numele Lui cel sfânt!  Binecuvintează, suflete, pe Domnul și nu uita 
niciuna din binefacerile Lui!”  (Ps 103,1.2).  Nu uita niciuna din binefacerile Lui!  Cum 
stăm în privința aceasta?  Uitând binecuvântările Lui, Îl uităm pe Cel care le-a dat, pe 
Dumnezeu, „Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iac 
1,17).  
 

 Au fost însă și pagini luminoase în istoria poporului lui Dumnezeu, iar gesturile lor 
frumoase ar putea fi repetate, așa cum a arătat sora White: „Asemenea poporului Israel, 
să ridicăm pietrele noastre de aducere aminte și să scriem pe ele istoria prețioasă 
despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi.  Când reexaminăm procedeele Lui cu noi în 
peregrinajul nostru, să declarăm, din inimi topite de recunoștință: ‚Cum voi răsplăti 
Domnului toate binefacerile Lui față de mine?  Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema 
numele Domnului; îmi voi împlini juruințele făcute Domnului, în fața întregului Său 
popor” (Ps 116,12-14).’”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 348)   
 

 Mântuiții vor sta „în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului, 
îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini” și vor striga cu glas tare:                                    
„. . . mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, și a 
Mielului!”  (Vezi Apocalipsa 7,9.10).  Unul dintre bătrâni îl întreabă pe Ioan cine sunt 
aceștia, dar Ioan nu poate răspunde la întrebare.  Atunci, același bătrân răspunde: 
„Aceștia vin din necazul cel mare; ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului” 
(versetele 13 și 14; citatul este din versetul 14).   
 

 S-ar putea pune și o altă întrebare: „Dar ceilalți nouă unde sunt?”  Adică unde sunt 
ceilalți fii și fiice ale lui Adam, ceilalți care s-au născut pe planeta Pământ?   Răspunsul 
este în Apocalipsa 20,7-9: „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 God și pe Magog, ca să-i adune pentru război.  Numărul lor va fi ca 



 

 

P
ag

e2
1

9
 

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.”  Iată unde sunt ceilalți nouă!  
 

 Despre cei douăzeci și patru de bătrâni care șed pe tronuri în jurul tronului lui 
Dumnezeu, citim: „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 
5,9-11) 
 

 Această cântare de laudă se va potrivi de minune în gura tuturor mântuiților, care vor 
putea spune: „Îi mulțumim Tatălui nostru ceresc, Creatorul nostru, și Salvatorului nostru 
din păcat și din moarte, pentru că am fost scoși din groapa pieirii, din fundul mocirlei, și 
picioarele ne-au fost puse pe stâncă!  Rostim mulțumiri în vecii vecilor pentru această 
glorioasă mântuire, care ne-a făcut moștenitori ai vieții veșnice, ai cerului și al noului 
pământ!”   
 

 Să sperăm că vom avea parte cu toți de acea experiență binecuvântată când, stând în 
picioare înaintea tronului mare, alb, noi vom repeta la nesfârșit, cu imensă bucurie, 
aceste cuvinte de nesfârșită recunoștință!  Amin!     

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 22: „Măriţi pe Domnul” 

Cântarea de închidere, 386: „Veniţi, căci vreau a spune!”  
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„MULȚUMITI LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE LUCRURILE!” 

 În noiembrie 2014, fratele Joe Mamilton, primul prezbiter al Comunității Adventiste de 
Ziua a Șaptea Lakeview din Georgia, Statele Unite ale Americii, a ținut o predică despre 
mulțumire.  În prima parte a predicii, el a arătat ce scuze invocă unii ca să nu 
mulțumescă nimănui pentru nimic.  Iată aceste scuze:                                                                                                                                                    

(01) Mulțumirea obligă persoana cealaltă să răspundă.  În loc de a spune „mulțumesc”, 
cineva a recomandat să se zică mai degrabă „bine” sau „ e în ordine”.                                                                     

(02) Mulțumirea îți micșorează autoritatea.  Cineva considera că, dacă le mulțumești 
subalternilor, aceștia gândesc că ți-au făcut o favoare, de aceea e mai bine să le dai, pur 
și simplu, dispoziții cu privire la ce au de făcut.                                                                                                                                                           

(03) Mulțumirea e o risipă de timp, atât când scrii o scrisoare, pentru că destinatarul nu 
are plăcere să citească cuvinte inutile, cât și în vorbire, unde este doar o prelungire fără 
rost a discuției.                            

(04) Nu este nevoie să mulțumești, pentru că oamenii știu deja că sunt apreciați.   

 Sigur că fiecare dintre noi zâmbește auzind astfel de idei, pentru că atât educația, cât și 
practica, civilizația și, mai ales, Biblia, ne învață cu totul altfel.  Cuvintele frumoase, 
rostite în mod sincer și din inimă, nu sunt niciodată timp pierdut și nici alte obiecțiuni 
împotriva obiceiului de a mulțumi nu sunt fondate. 
 

 Este adevărat că trăim într-un „veac rău” (Gal 1,4).  Așa zicea Pavel despre timpul său, 
de fapt despre toată istoria întunecată a păcatului, din care Hristos vrea „să ne smulgă” 
prin jertfa Sa pentru păcatele noastre.  Ce putem spune despre veacul nostru?  Toată 
dragostea pentru copii și tineret, dar alții îi duc pe căi greșite și aruncă vina pe ei sau 
justifică practicile lor cu ideea că trăim timpuri noi.  Când eram copil, știu că părinții ne 
întrebau, după ce am primit ceva sau ni s-a făcut un serviciu: „Cum se spune?”  Și ziceam 
fără ezitare: „Mulțumesc!”, rostind cuvântul întreg și corect, sau numai unele sunete și 
acelea bâlbâite datorită vârstei.   
 

 Iar acum?  Persoane în vârstă stau în picioare, pentru că scaunele sunt ocupate de alții; 
la intrarea pe o ușă, cei mici dau buzna, mai-mai să te trântească; orice daruri sau 
servicii rămân neobservate, cuvintele de mulțumire încep să iasă din limbă.  Chiar „veac 
rău”, la propriu, secolul al 21-lea.  Despre zilele noastre, mai mult decât despre ale sale, 
a zis apostolul Pavel că „vor fi vremuri grele” (2 Tim 3,1).  Și, culmea!  Astfel de   
maniere-nemaniere vin tocmai din țări „avansate”!   
 

 Există oare momente când cuvintele de mulțumire sunt inutile?  Poate că nu este 
necesar să se mulțumească celor prezenți pentru că au venit la adunare, ca și când ei ar 
fi oferit un har prin aceasta!  Putem spune: „Ne bucurăm de întâlnirea noastră în casa 
Domnului!”  Deși se face uneori așa, nu cred că este necesar să-i mulțumim cuiva pentru 
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că a rostit o rugăciune.  Dar pentru un răspuns dat la studiul lecțiunii Școlii de Sabat?  
Acesta este potrivit și frumos, dar fără exagerare.   
 

 Iată și cuvinte de mulțumire sau de apreciere care sunt nedemne sau chiar periculoase:                                                                                                                     
 
- Cuvinte de apreciere care pot jigni.  Un prezbiter, de altfel un bun vorbitor, a întrebat 
într-o predică: „Unde S-a născut Domnul Isus?  Sora P ar putea să ne spună?”  Aceasta a 
zis: „Păi, unde să Se nască?  În Betleem!”  La care prezbiterul a continuat: „Ați văzut, 
fraților, și sora P a știut să răspundă!”  Ca și când era de necrezut să fie capabilă de așa 
ceva, întrucât nu știa să citească.                                                                                                                                      

- Cuvinte de mulțumire rostite pentru a câștiga încrederea și a profita într-un sens sau 
altul.  În introducerea cuvântării sale de acuzare împotriva lui Pavel, vorbitorul Tertul a 
zis așa către guvernator: „Prea alesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și 
neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale.  Lucrul acesta îl 
mărturisim cu toată mulțumita, în toată vremea și în tot locul” (Fapte 24,2.3).  Iată 
cuvinte lingușitoare, cuvinte care nu exprimau adevăratele gânduri și sentimente ale 
unui neam ce îi ura pe romani.                                                                                                                                                                             

- Cuvinte de apreciere subtile: „Învățătorule, știm că ești adevărat și că îi înveți pe 
oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la 
fața oamenilor.  Spune-ne dar, ce crezi?  Se cade să plătim bir cezarului sau nu?”  (Mat 
22,16.17)                       

- Cuvinte de apreciere ironice: „Au împletit o cunună de spini (ostașii), pe care I-au pus-o 
pe cap și I-au pus o trestie în mâna dreaptă.  Apoi, îngenunchiau înaintea Lui, își băteau 
joc de El și ziceau: ‚Plecăciune, Împăratul iudeilor!’  Și scuipau asupra Lui și luau trestia 
și-L băteau în cap” (Mat 27,29).                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Cuvinte de mulțumire fățarnice: avem un caz în Noul Testament și anume, un fariseu, 
care s-a suit la templu ca să se roage; el a zis: „Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca 
ceilalți oameni – hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta” (Luca 
18,11).  Cum adică?  Omul se laudă cu isprăvile sale și Îi mulțumește lui Dumnezeu: 
pentru ce?  Putem să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru biruințe, pentru experiențe 
frumoase, pentru darurile Sale, dar nu pentru că suntem mai buni decât alți oameni.  
Propriu-zis, oricât de ciudat ar părea, fariseul trebuia să-și mulțumească sieși!!!  

 Să ne concentrăm acum atenția asupra cuvintelor apostolului Pavel, din Efeseni 5,20: 
„Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu-Tatăl, pentru toate lucrurile, în numele Domnului 
nostru Isus Hristos.”  Iată cele cinci părți componente ale acestui verset:                                                                                                                    

(01) „mulțumiți”, spre deosebire de „cereți”;                                                                                                      
(02) „totdeauna”, nu doar din când în când, așa cum ne convine sau în mod capricios;                           
(03) „lui Dumnezeu-Tatăl”, nu doar oamenilor și în niciun caz întâi oamenilor;                                           
(04) „pentru toate lucrurile”, absolut toate, nu numai pentru cele care ne plac și le 
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apreciem;                                                                                                                                                                
(05) „în numele Domnului nostru Isus Hristos”, fără a uita niciodată acest lucru. 

 Vom discuta pe rând fiecare aspect, așa cum ne învață Scriptura în acest verset și în tot 
cuprinsul ei.                                                                                                                   
 
(01) „Mulțumiți”, spre deosebire de „cereți”.  Înclinația noastră este să cerem mult mai 
mult decât mulțumim.  De multe ori cerem, dar uităm să mai și mulțumim.  Eu cred că 
prima parte a unei rugăciuni trebuie să constea din mulțumiri, cât mai multe mulțumiri, 
și abia apoi să trecem la cereri, pentru nevoi spirituale și vremelnice.  Este normal așa și 
din motiv cronologic.  Când cerem, ne referim la viitor.  Dar trecutul se află înaintea 
viitorului; pentru el ar trebui să-I fim recunoscători Atotputernicului.  După ce am 
epuizat referirea la trecut, abia apoi să privim și în continuare, în viitor.                                                                                
 
Propriu-zis, dacă trecutul este tratat cum trebuie, viitorul este mai puțin relevant.  El se 
află și așa în mâna lui Dumnezeu și prea puțin știm despre el.  Vă e teamă de viitor?  Nu!  
De ce nu?  Cel puțin din următoarele două motive:                                                                                                 

(a) Știm ce a făcut Dumnezeu pentru noi până acum; trecutul bine analizat ne întărește 
încrederea pentru ce va urma.  Iată ce spune în acest sens Spiritul Profetic: „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).                                               

(b) Avem făgăduințe prețioase în Cuvântul lui Dumnezeu, care ne produc încredere, 
curaj și tărie, așa cum a zis Petru: „. . . 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 să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în 
lume prin pofte” (2 Pet 1,3.4).   

(02) „Totdeauna”, nu doar din când în când, așa cum ne convine sau în mod capricios.  
Să nu ne scape nicio ocazie când putem să-I mulțumim lui Dumnezeu, fără a o face.  
Aceasta înseamnă și să nutrim în permanență un spirit de mulțumire, un spirit voios și 
senin, fără a da niciodată ocazie unor gânduri sau sentimente de cârtire, de insatisfacție, 
de gelozie.    

(03) „Lui Dumnezeu-Tatăl”, nu doar oamenilor și în niciun caz întâi oamenilor.  Lui Îi 
datorăm tot ce suntem și avem, așa cum bine a afirmat profetul Daniel în mustrarea 
rostită în fața păgânului Belșațar: „. . . n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este 
suflarea ta și toate căile tale” (Dan 5,23).  Așa a zis și apostolul Pavel înaintea filosofilor 
din Atena: „Căci în El avem viața, mișcarea și ființa . . .” (Fapte 17,28).    

(04) „Pentru toate lucrurile”, absolut toate, nu numai pentru cele care ne plac și le 
apreciem.  De aceea ni se spune în Romani 8,28: „De altă parte, știm că toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume, spre binele 
celor ce sunt chemați după planul Său.”  Și dacă toate lucrează spre binele nostru, bune 
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sau rele, plăcute sau neplăcute, atunci avem suficiente motive să fim recunoscători față 
de Dumnezeu pentru toate lucrurile și pentru toate împrejurările prin care trecem.  La 
punctul acesta, care este elementul central al acestei predici, vom reveni. 

(05) „În numele Domnului nostru Isus Hristos”, fără a uita niciodată acest lucru.  În 
privința aceasta, sora White a scris: „‚În numele Meu’, i-a îndemnat Hristos pe ucenicii 
Săi să se roage.  În numele lui Hristos trebuie să stea urmașii Săi înaintea lui Dumnezeu.  
. . .  Dar a ne ruga în numele lui Hristos înseamnă mult.  Înseamnă că noi acceptăm 
caracterul Său, manifestăm spiritul Său și facem lucrările Sale.  Făgăduința Mântuitorului 
este dată în mod condiționat.  ‚Dacă Mă iubiți’, zice El, ‚păziți poruncile Mele.’  El îi 
salvează pe oameni nu în păcat, ci din păcat; iar aceia care Îl iubesc își vor arăta iubirea 
prin ascultare.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 667-668)   

 Referindu-se la aceste cuvinte ale profetesei, unii evită folosirea numelui Domnului 
Hristos în rugăciune.  De ce?  Nu așa zice mărturia, ci în ea se arată înțelesul mai larg al 
expresiei „în numele Domnului Isus Hristos”.  Adică nu doar rostirea acestui nume, ci 
implicațiile spirituale arătate.   
 

 Ceea ce nu înseamnă deloc că numele Mântuitorului nu trebuie folosit.  Ba da, numai în 
numele acesta avem intrare la Tatăl.  Să spunem în rugăciune: „Tatăl nostru, venim 
înaintea Ta în numele Domnului nostru Isus Hristos . . .”; „Îți mulțumim în numele 
Domnului nostru Isus Hristos!  Amin!”; „Te-am rugat în numele Domnului Isus!  Amin!”  
Sau alte combinații.  Nicio rugăciune fără a se menționa că o facem în numele Domnului 
Isus, fie la început, fie la încheiere.  Nu la fiecare frază, nu repetând această expresie 
mereu și mereu, dar fără a o trece cu vederea.  „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine”, a zis Isus în Ioan 14,6.  Și acest lucru nu trebuie uitat niciodată. 
 

 Să-mi fie cu iertare, dar a încheia rugăciunea cu cuvintele „în numele Tău, amin!”  mi se 
pare greu de priceput.  Adică în numele cui?  Ne rugăm Tatălui în numele Tatălui?  Este 
un nonsens.  Cineva poate să meargă într-o audiență trimis de o altă autoritate, dar nu 
trimis de cel care dă audiența.  De asemenea, putem zice „lăudăm numele Tatălui, al 
Fiului și al Duhului Sfânt”, dar nu „Te rugăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului 
Sfânt”; atunci cui ne mai rugăm?  E atât de simplu și biblic și rațional: ne adresăm Tatălui 
în numele Mântuitorului.  Niciodată fără acest nume.   
 

 În texte biblice, uneori expresiile de mulțumire îmbracă alte forme, fără a conține 
neapărat flexiuni ale verbului „a mulțumi”.  Iată-l pe Daniel: „Binecuvântat să fie numele 
lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie!  A Lui este înțelepciunea și puterea.  El schimbă 
vremurile și împrejurările, El îi răstoarnă și îi pune pe împărați; El dă înțelepciune 
înțelepților și pricepere celor pricepuți!  El descoperă ce este adânc și ascuns; El știe ce 
este în întuneric și la El locuiește lumina.  Pe Tine, Dumnezeul părinților mei, Te slăvesc 
și Te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce Ți-am cerut noi; 
căci ne-ai descoperit taina împăratului!”  (Dan 2,20-23) 
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 Iată-i și pe colaboratorii lui Neemia și anume leviții Iosua, Cadmiel, Bani, Hașabnia, 
Șerebia, Hodia, Șebania și Petahia; ei au zis poporului, la o adunare specială, după 
terminarea rezidirii Ierusalimului: „Sculați-vă și binecuvântați-L pe Domnul, Dumnezeul 
vostru, din veșnicie în veșnicie!  Binecuvântat să fie numele Tău cel slăvit, care este mai 
pe sus de orice binecuvântare și de orice laudă!”  (Neem 9,5).  Toate acestea sunt 
cuvinte de mulțumire din inimă, exprimate ca laudă și binecuvântare.   
 

 „Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile!”  Pentru care?  Sunt atât de multe, dar 
să încercăm o identificare:                                                                                                                                            

(01) Pentru Fiul Său, trimis în această lume ca să ne mântuiască.                                                               
(02) Pentru darul minunat al Duhului Sfânt, Mângâietorul ceresc.                                                       
(03) Pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pe care-l putem citi oricând și care poate fi procurat 
cu atâta ușurință.                                                                                                                                           
(04) Pentru darul credinței adevărate, nealterate, date sfinților o dată pentru totdeauna.                                                                                                                                                                                                                                       
(05) Pentru iertarea păcatelor, având astfel pace cu El (Rom 5,1; 8,1).                                                                                                                 
(06) Pentru nădejdea mântuirii, care ne susține în toate necazurile noastre.                                                                                                                        
(07) Pentru revenirea Domnului Isus Hristos, „fericita noastră nădejde” (Tit 2,13).                     
(08) Pentru frații și surorile de credință, cu care avem părtășie spirituală și aceleași țeluri 
în viață.                                                                                                                                                                                                  
(09) Pentru familiile noastre, aflate sub continua protecție a Tatălui nostru ceresc.                                                                                                                                                                                                                                                                           
(10) Pentru darul vieții acesteia, în care ne putem pregăti pentru cer.                                                                                                                                  
(11) Pentru sănătatea fizică, mintală, emoțională.                                                                                                                                   
(12) Pentru hrana de toate zilele, pe care El ne-o asigură.                                                                      
(13) Pentru apa de băut, care în multe părți ale lumii lipsește sau este nesănătoasă.           
(14) Pentru aerul pe care-l inspirăm și care nu ne costă absolut nimic.                                                                                                                                                                                                                      
(15) Pentru îmbrăcămintea pe care o avem, spre deosebire de cei jerpeliți și goi.                                                                                                                              
(16) Pentru locuința în care trăim; să nu uităm că mulți sunt sinistrați, refugiați sau din 
alte motive fără adăpost, dormind prin parcuri.                                                                                                                                                          
(17) Pentru locul de muncă; atât de mulți indivizi nu au de lucru și îl caută cu disperare. 
(18) Pentru libertatea de care ne bucurăm, în timp ce în alte locuri vestirea sau chiar 
practicarea credinței sunt interzise.                                                                                             
(19) Pentru pace, în timp ce în alte zone ale pământului sunt bombardamente și pustiiri.                                                                                                                                            
(20) Pentru protecție împotriva tuturor primejdiilor, văzute sau nevăzute, din partea 
oamenilor sau a demonilor.                                                                                                          

 Și altele și altele.  Redau acum textul unei vechi cântări de cor, în care unele din 
binecuvântările Domnului sunt enumerate și amintite în versuri de mulțumire.  Titlul 
acestei cântări este „Pentru soarele-auriu”, deși, dacă îmi amintesc bine, a apărut și sub 
titlul „Tată Îți mulțumim!” 

„Pentru soarele-auriu                                                                                                                              
Pentru cerul cel zglobiu,                                                                                                                  
Pentru roua din livezi,                                                                                                                             
Pentru tot ce-n jur creezi. 
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Refren: Mulțumim Celui Sfânt,                                                                                                                                                                                   
mulțumim lui Isus.                                                                                                                              
Tată, Îți mulțumim,                                                                                                                           
Tată, Îți mulțumim,                                                                                                                                
Tată, din ceruri,                                                                                                                                        
Îți mulțumim. 

Pentru apa ce ne dai,                                                                                                                                        
Pentru grija în nevoi,                                                                                                                          
Pentru-a noastre bucurii,                                                                                                                           
Lăudat în veci să fii.  Refren 

Pentru pacea pe pământ,                                                                                                                              
Pentru scumpul Tău Cuvânt,                                                                                                                   
Pentru țara cea de sus,                                                                                                                       
Pregătită de Isus.    Refren 

Pentru ziua de Sabat,                                                                                                                                           
Ce prin lege Tu ne-ai dat,                                                                                                                                             
Ție noi ne închinăm                                                                                                                                                        
Și în veci Te lăudăm.”   Refren  

 I-ați mulțumit vreodată lui Dumnezeu pentru că nu v-a ascultat rugăciunea?  Nu pentru 
că v-a ascultat-o, e normal ca pentru acest motiv să-I mulțumim.  Dar să-I mulțumim 
pentru că nu ne-a ascultat o anumită rugăciune?  Îmi aduc prea bine aminte de o  
împrejurare critică din viața mea, care a durat peste trei ani, timp în care m-am rugat 
Domnului, în mod stăruitor și cu lacrimi, să rezolve o anumită problemă, să-mi acorde 
un anumit ajutor.  Dar El nu a făcut așa, ci cu totul altfel.  După ani de zile, privind în 
urmă, Îi mulțumesc cu toată forța sufletului meu pentru că nu a făcut așa cum doream și 
cum credeam eu că este absolut normal, bine și necesar.  Ar fi fost un dezastru, de care 
tremur numai gândindu-mă la el.  Multe din rugăciunile noastre sunt absurde și 
periculoase.  Ce bine face Dumnezeu că, în dragostea Sa, uneori nu procedează cum 
dorim și Îi cerem noi, ci cu totul altfel!   
 

 Dacă facem o listă cu subiecte pentru rugăciune și o păstrăm, atunci peste un an sau mai 
mult, sau poate chiar mai repede, privind peste rândurile acelea, cred că ne vom mira de 
multe din cererile noastre.  Uneori, Dumnezeu face altfel, ca și cum ar zice: „Tu ești 
greșit.  Lasă-Mă pe Mine să lucrez cum știu Eu că este mai bine pentru tine și te vei 
bucura după aceea!”  A zis Pavel: „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate 
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în 
Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor!  Amin!”  (Efes 3,20.21).  Mai mult decât 
cerem sau gândim noi; adică nu neapărat cantitativ, ci dincolo de ceea ce ne imaginăm 
noi.  Nu așa, ci altfel, poate chiar contrar, așa cum știe El.   
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 Doamne, Îți mulțumim pentru că nu ne-ai ascultat unele rugăciuni!  Se zice că 
Dumnezeu răspunde la toate rugăciunile: la unele cu „da”, la altele cu „nu”, sau „nu 
încă” sau „nu așa”.  E un joc de cuvinte.  Când zic „nu ne-ai ascultat”, eu mă refer la 
neîmplinirea dorințelor pe care le exprimam în cererile noastre din rugăciune.  Hristos a 
zis clar către Iacov și Ioan, ba chiar către mama lor, către ei toți trei: „Nu știți ce cereți!”  
(Vezi Matei 20,22; Marcu 10,38)               
 

 Îi mulțumim Tatălui ceresc pentru că El nu ne conduce întotdeauna așa cum dorim și 
cerem noi: „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-l îndeplinesc.”  (Prophets and Kings/ 
Profeți și regi, pagina 578)    
 

 Mă folosesc acum de o ilustrație  simplă, pentru a arăta cum mulțumirea noastră față de 
Cel Preaînalt poate cuprinde toate experiențele nelegate de voința noastră.  În schema 
arătată acum avem un punct central, zero, ca la temperatură.  În stânga lui sunt valorile 
negative, frigul, în dreapta cele pozitive, căldura.  Adică un traseu cu zero la mijloc, 
negativ în stânga, pozitiv în dreapta, însemnând experiențe negative care nu ni se 
datorează și experiențe pozitive.  Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate.   
 

negative ««««««««««««««««««««  zero »»»»»»»»»»»»»»»»»»»» pozitive 
 

 De altfel, scriitori biblici arată că bucurie poate fi experimentată de ambele părți ale 
punctului zero.  Iată în continuare atitudinea unui profet și reacția primilor creștini față 
de necazuri:                                                                                                        

- Din Vechiul Testament: „Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun 
rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor 
mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul 
mântuirii mele!  Domnul Dumnezeu este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor 
și mă face să merg pe înălțimile mele” (Hab 3,17-19).  Profetul descrie o situație posibilă, 
dar dezastruoasă; dacă aceasta intervine, el tot se bucură, nu de situația însăși, ar fi o 
bucurie schizofrenică, diabolică, ci el se bucură în Domnul.  Orice ni s-ar întâmpla în 
viață, Domnul rămâne partea noastră de moștenire, bogăția noastră, comoara noastră, 
bucuria noastră nemărginită.                                                                                                                              

- Din Noul Testament: „Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost 
luminați, ați dus o mare luptă de suferințe: pe de o parte, erați puși ca priveliște în 
mijlocul ocărilor și necazurilor și, pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau 
aceeași soartă ca voi.  În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie 
răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care 
dăinuiește” (Evr 10,32-34).  Aceasta nu mai este o experiență posibilă, ci una reală.  Ea 
chiar a avut loc în viața primilor creștini.  Li s-au confiscat averile și ei s-au bucurat, 
privind spre avuția care dăinuiește și care este în ceruri.  
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 Dar e bine să amintim și experiențe personale ale unor oameni ai lui Dumnezeu:                                                         
 
- Iosif.  Putem fi siguri că el nu a fost chiar încântat de nedreptățile și suferințele prin 
care a trecut („i-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare”, Psalmul 105,18), dar s-a 
încrezut în Dumnezeu, nu a murmurat niciodată, iar la urmă a înțeles cum l-a condus 
mâna lui Dumnezeu.  Așa le-a spus fraților săi: „Acum, nu vă întristați și nu fiți mâhniți că 
m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea 
voastră. . . .  Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară 
și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire.  Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci 
Dumnezeu; El m-a făcut ca un tată al lui faraon, stăpân peste toată casa lui și 
cârmuitorul întregii țări a Egiptului” (Gen 45,5.7.8).  De asemenea: „Fiți fără teamă; căci 
sunt eu oare în locul lui Dumnezeu?  Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar 
Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume, să 
scape viața unui popor în mare număr” (50,19.20).                                                                                                                
 
- David.  Acest om a fost hărțuit încontinuu de împăratul Saul; el era împăratul uns de 
Dumnezeu în locul celui lepădat, dar a trebuit să se refugieze în munți și în locuri pustii, 
ca să-și scape viața.  La un moment dat, i-a spus lui Ionatan, cumnatul și prietenul lui: 
„Dar viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine și 
moarte” (1 Sam 20,3).  Știa el bine ce spunea, dar era așa?  Dumnezeu a fost cu el peste 
tot, deși el a făcut unele greșeli.  Iată ce informație ni se dă în titlul Psalmului 18: „Un 
psalm al lui David, robul Domnului.  El a spus Domnului cuvintele cântării acesteia când 
l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul.  El a zis . . .”.  Și 
urmează cuvintele lui David: „Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!  Doamne, Tu ești 
stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu!  Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă 
ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea!  Eu strig: ‚Lăudat să fie 
Domnul!’  și sunt izbăvit de vrăjmașii mei” (versetele 1-3).  Fără necazurile acelea, David 
nu ar fi putut scrie valoroșii psalmi pe care i-a lăsat în urmă.  
 

 Am zis că este potrivit să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile care vin din 
afara noastră.  Vreau să spun că nu-I putem mulțumi lui Dumnezeu pentru căderea în 
păcat, pentru fărădelegile noastre, pentru înfrângerile noastre.  Acolo suntem noi de 
blamat și avem ceva de făcut.  Dar tot ce vine din afara voinței noastre și unde nu avem 
niciun control, tot ce ne afectează fără vina noastră, constituie motiv de laudă la adresa 
Celui Preaînalt.  El știe ce este mai bine pentru noi și nu va îngădui niciodată să suferim, 
fără ca în planul Său să figureze și punctul acela, voit sau permis de El: „Nu v-a ajuns 
nicio ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.  Și Dumnezeu, care este 
credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a 
pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda” (1 Cor 10,13).  
 

 Pentru abateri de la legea lui Dumnezeu trebuie să cerem iertare și să suportăm cu 
supunere consecințele.  Când pierderile și suferințele sunt în afara voinței și acțiunilor 
noastre, atunci să ne încredem cu toată inima în Dumnezeu și să-I mulțumim pentru că 
ne conduce, pentru că are grijă de noi, pentru că lucrează spre binele nostru în 
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înțelepciunea și iubirea Sa infinită, de care să nu ne îndoim niciodată.  Cu supunere și 
încredere să-I mulțumim Tatălui nostru ceresc pentru experiențele negative, care 
lucrează pentru formarea caracterului nostru; cu entuziasm și recunoștință să-I 
mulțumim pentru experiențele pozitive, care sunt o parte din fericirea vieții noastre de 
creștini.      
 

 E cunoscută istorisirea despre un deținut condamnat la moarte, care, pentru orice lucru 
și în orice situație, Îi mulțumea lui Dumnezeu.  În ziua când era programată execuția, el a 
căzut și a suferit o fractură.  Gardienii l-au întrebat: „Poți să-I mulțumești lui Dumnezeu 
și pentru aceasta?”  „Da”, a răspuns el hotărât, „Îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru 
aceasta!”   Cum legea nu permitea executarea lui în asemenea condiții, a fost reținut la 
închisoare pentru tratament.  Între timp, monarhul a murit și, în noile împrejurări, 
deținutul a fost grațiat.    
 

 Îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru aceasta!  Nu există nimic care vine din afara 
noastră, pentru care să nu fie potrivit să-I mulțumim lui Dumnezeu.  Accidentele, 
suferințele, pagubele, pierderile, nedreptățile suferite, încercările, tot atât de mult ca și 
succesele, biruințele, satisfacțiile, toate acestea ne pot trimite la Dumnezeul nostru, 
care are grijă de noi, ca să-L lăudăm și să-I mulțumim.  Avem o pildă superbă în persoana 
patriarhului Iov: după ce a pierdut totul, boii și măgărițele, oile, cămilele, copiii, el a 
declarat: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul 
pământului.  Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului!”  (Iov 
1,21).  Domnul a dat, însă nu Domnul, ci Satana a luat.  Dar Domnul a îngăduit; deși nu 
era conștient de lucrul acesta, Iov L-a lăudat pe Dumnezeu și I-a mulțumit.  După ce 
Satana i-a răpit sănătatea și când soția lui îl îndemna să-L blesteme pe Dumnezeu și să 
moară, el a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună!  Ce!  Primim de la Dumnezeu binele 
și să nu primim și răul?”  (2,1-10; citatul este din versetul 10) 
 

 Apostolul Pavel zicea că a primit „un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă 
pălmuiască” (vezi 2 Corinteni 12,7-10; citatul este din versetul 7).  De trei ori s-a rugat 
Domnului să fie scăpat de acel sol al Satanei, dar Dumnezeu nu l-a îndepărtat.  A înțeles 
și apostolul de ce: „ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor 
descoperiri”, „să mă împiedice să mă îngâmf”.  Tot în acest sens, el zicea: „De aceea, 
simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru 
Hristos; căci, când sunt slab, atunci sunt tare” (versetul 10).  Poate nu a zis, textual, „Îți 
mulțumesc, Doamne, pentru acest sol al Satanei!”, dar el ne-a îndemnat să-I mulțumim 
lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.  Nu avem niciun motiv să credem că el făcea altfel. 
 

 Dacă simțea plăcere în necazuri, adică în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în 
strâmtorări, putem fi siguri că Îi mulțumea lui Dumnezeu pentru acestea.  Gândiți-vă la 
întemnițarea sa și a lui Sila în închisoarea din Filipi (vezi Fapte 16,19-40).  După ce 
primiseră „multe lovituri” din partea celor ce mânuiau nuielele (vezi versetele 22 și 23), 
acum se aflau „în temnița dinlăuntru”, cu „picioarele în butuci” (versetul 24).  Văicăreli?  
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Nu, ci laude.  Iată ce ni se spune în versetul 25: „Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau 
și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau.”   
 

 Cei închiși îi ascultau; ei nu au țipat la apostoli să tacă pentru că le deranjează somnul.  
Le plăcea să-i audă.  Erau peste măsură de uimiți că acești noi arestați, plini de răni, 
aveau chef să cânte.  Ce cântau?  „Se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu.”  
Poate ziceau așa: „Îți mulțumim, Doamne, pentru bătaia primită, pentru aceste răni, 
pentru lanțurile acestea, pentru butucii aceștia în care sunt înțepenite picioarele 
noastre!  Îți mulțumim!  Facă-se voia Ta cu noi!  Amin!”   
 

 Nu credeți?  Iată ce ni se spune despre apostoli: „Ei au ascultat de el (membrii 
Sinedriului de Gamaliel).  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.  Ei au plecat dinaintea 
Soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui” 
(Fapte 5,40.41).  Când Petru și Ioan au fost arestați și amenințați cu pedeapsa dacă vor 
mai vorbi în numele lui Isus, ei s-au dus la ai lor și le-au povestit toate cele întâmplate.  
Ni se spune apoi: „Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către 
Dumnezeu și au zis: ‚Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce 
este în ele! . . .  Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să 
vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-Ți mâna, ca să se facă tămăduiri, 
minuni și semne prin numele Robului Tău celui Sfânt, Isus’” (Fapte 4,1-31; citate sunt 
versetele 24, 29, 30).   
 

 În toamna anului 2013, una dintre surorile noastre de credință din Statele Unite a suferit 
un accident vascular cerebral, care a necesitat tratament îndelungat și multe exerciții de 
reabilitare fizică.  Până acum, în primăvara anului 2015, nu a mai condus mașina, o 
mașină nouă cu care mersese foarte puțin, iar mersul pe jos continuă să-i fie greoi.  Iată 
cum s-a exprimat și continuă să se exprime dânsa: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru 
această paralizie.  M-a adus mai aproape de Mântuitorul.  Am învățat răbdarea, iar 
suferința mea a unit familia noastră.”  Era vorba de relațiile cu fiul lor, căsătorit, tată al 
unui băiat de vreo 5 ani, relații încordate până atunci. 
 

 În una din primele comunități pe care le-am păstorit în România, fiul unei familii 
adventiste și-a pierdut complet auzul în urma unui tratament cu antibiotice tari.  A fost o 
durere teribilă pentru părinții săi, care au încercat tot ce au putut pentru a obține 
vindecarea lui, dar fără succes.  Mare mi-a fost mirarea când, după aproape patru 
decenii, aflându-mă în România, am constatat că, în devoționalul pentru anul acela, era 
și o pagină scrisă sau măcar concepută de el.  Zicea că de paisprezece ani era paralizat la 
pat.  Deci, surd aproape toată viața, paralizat de paisprezece ani atunci!  Dar articolul 
acela era foarte pozitiv și optimist; suferindul era recunoscător față de Dumnezeu 
pentru starea aceea, conștient că așa a fost aproape de El și că viața viitoare va rezolva 
toate aceste probleme.  Ce mai vreți?  „Mulțumiți lui Dumnezeu totdeauna pentru toate 
lucrurile!”  Chiar așa făcea. 
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 Dar fac toți așa?  E regretabil că trebuie să spunem nu.  În iarna anului 2015, o soră de 
credință din România, trecută puțin de 80 de ani, care se deplasează greu și are o serie 
de suferințe, fiind silită să stea mai mult în pat, spunea amărâtă: „M-am supărat pe 
Domnul!”  Sigur că nu este ușor să fii în situația aceea și nu este potrivit să judeci.  
Totuși, sunt unele lucruri de menționat: că sora aceea niciodată nu a acceptat un mod 
de viață sănătos, așa cum suntem învățați de Dumnezeu prin Spiritul Profetic, că nu s-a 
interesat de o bună sănătate folosind factori naturali de fortificare a organismului și 
făcând suficientă mișcare.   
 

 Apoi, fără a judeca, ne gândim numai: la ce îți folosește să te superi pe Domnul?  
„Suntem noi mai tari decât El?”, ar întreba apotolul Pavel, cum și făcut-o în 1 Corinteni 
10,22.  Rupând legătura cu Dumnezeu, ne despărțim de singurul izvor adevărat de 
putere, mângâiere și salvare.  Merită să o facem?  Ne rugăm pentru sănătate, pentru 
mângâiere; e normal să o facem.  Să ne rugăm însă și pentru putere să rezistăm în 
suferință, fără a murmura deloc, ci a avea spiritul calm, senin, capabil de a-I mulțumi lui 
Dumnezeu „și pentru aceasta”.   
 

 Știm precis, din Scripturi și din experiență, că toate lucrurile se termină cu bine pentru 
copiii lui Dumnezeu: „Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui . . .” 
(Ecclesiastul 7,8).  Atunci, să nu așteptăm sfârșitul ca să-I mulțumim, ci să-I mulțumim de 
la început și pe tot parcursul, până la sfârșit și după sfârșit: „Mulțumiți totdeauna lui 
Dumnezeu-Tatăl, pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Isus Hristos” (Efes 
5,20).  Amin! 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 21: „Un imn de slavă” 

Cântarea de închidere, 368: „Simt un dor nespus, Isuse!”  
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SĂRBĂTOAREA RECUNOȘTINȚEI  

 Termenul „sărbătoare” este definit astfel: „Zi în care se comemorează sau se 
sărbătorește public un eveniment însemnat; comemorare sau sărbătorire care are loc în 
această zi” (Mic dicționar enciclopedic, București, 1972, pagina 834).  Iar „a sărbători”: 
„A onora, a cinsti o persoană sau un eveniment important printr-o festivitate sau   
printr-o petrecere; a serba, a prăznui” (Ibid.).  Iată și alte definiții utile aici: „A comemora 
– a celebra solemn amintirea unei personalități sau a unui eveniment important” (Ibid., 
pagina 212).  „A celebra – a săvârși cu solemnitate un act de însemnătate publică sau 
privată; a oficia.  A sărbători un eveniment, o persoană etc.” (Ibid., pagina 167).   
 

 Deci, a celebra sau a comemora înseamnă a evoca un eveniment sau o realizare 
importantă, pentru păstrarea cu tărie în memorie.  Un astfel de act este însoțit de o 
subliniere verbală a însemnătății acelor momente din istorie și de manifestări de 
bucurie.  Avem în Sfintele Scripturi o mulțime de exemple de celebrări.  Ne vom referi  
acum la două din ele:                                                          

- Paștele ebraic, destinat chiar de la început să fie o comemorare: „Și pomenirea acestei 
zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului; s-o prăznuiți ca o 
lege veșnică pentru urmașii voștri. . . .  Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și 
pentru copiii voștri în veac.  Când veți intra în țara, pe care v-o va da Domnul, după 
făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt.  Și, când vă vor întreba copiii voștri: ‚Ce 
înseamnă obiceiul acesta?’, să răspundeți: ‚Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care 
a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul, și ne-a scăpat 
casele noastre’” (Exod 12,14.24-27).  „Să spui atunci fiului tău: ‚Aceasta este spre 
pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine, când am ieșit din Egipt.’  Să-ți fie ca un 
semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea 
Domnului să fie totdeauna în gura ta; căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt.  
Să ții porunca aceasta la vremea hotărâtă, din an în an” (13,8-10).                                                                           

- Cina Domnului, care a înlocuit Sărbătoarea Paștelor.  Acea sărbătoare străveche  
îndrepta atenția israeliților înapoi și înainte: înapoi, așa cum am văzut și știm destul de 
bine, la măreața eliberare a copiilor lui Dumnezeu din sclavia egipteană; înainte, către 
„Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29).  Ce spunea Ioan Botezătorul 
prin aceste cuvinte era și un ecou al profeției lui Isaia: „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” (Isa 53,7).  Referindu-se la ispășirea efectuată de sângele 
Mântuitorului, apostolul Petru scria: „. . . 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).  Despre El stă scris că este „Mielul junghiat de la întemeierea lumii” (Apoc 
13,8).   

 Sărbătoarea Paștelor a fost înlocuită de Hristos cu Sfânta Cină, în seara de joi, înaintea 
crucificării Sale în primăvara anului 31 al erei creștine.  Mielul pascal reprezenta trupul 
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Său de Miel salvator și ispășitor; despre azima folosită atât la Paște cât și la Sfânta Cină, 
El a zis: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceți lucrul acesta spre 
pomenirea Mea” (Luca 22,19).  Iar despre rodul viței, El a declarat: „Beți toți din el, căci 
acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, 
spre iertarea păcatelor” (Mat 26,27.28).   
 

 Despre înlocuirea aceasta, profetesa zilelor din urmă a scris: „Hristos sta la punctul de 
tranziție dintre două sisteme și cele două mari sărbători ale lor.  El, Mielul nepătat al lui 
Dumnezeu, era pe cale de a Se prezenta ca jertfă pentru păcat, pentru ca astfel să pună 
capăt sistemului de tipuri și ceremonii care timp de patru mii de ani indicaseră către 
moartea Sa.  Când a mâncat Paștele împreună cu ucenicii Săi, El a instituit în locul lui 
serviciul care urma să fie monumentul marelui Său sacrificiu.  Sărbătoarea națională a 
iudeilor urma să dispară pentru totdeauna.  Serviciul pe care Hristos l-a stabilit avea să 
fie observat de urmașii Săi în toate țările și în toate veacurile.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 652) 
 

 Apostolul Pavel a formulat cu siguranță concluzia privitoare la Sfânta Cină în 1 Corinteni 
11,26: „Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, 
vestiți moartea Domnului, până va veni El.”  De aceea a afirmat el că „Hristos, Paștele 
noastre, a fost jertfit” (1 Cor 5,7).  Îmi aduc aminte din copilărie de o lecție din manualul 
de instruire a celor ce doreau să se atașeze bisericii, referitoare la botez, Sfânta Cină, 
spălarea picioarelor, intitulată „Rânduieli care aduc aminte”.   
 

 Psalmistul David ne-a îndemnat să nu uităm „niciuna din binefacerile Lui” (Ps 103,2), 
adică ale Domnului.  Ideile, faptele, evenimentele, se țin minte prin memorizare, 
repetare, discuție.  Dar nu este suficient.  Este nevoie și de semne de aducere aminte.  
Iată cum fixau oamenii lui Dumnezeu amintirea unor evenimente importante, în special 
izbăviri:                                                                                                                                                                               

- Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte după binecunoscutul său vis al scării ce 
ajungea la cer: „Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o 
fac, dacă-mi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace 
în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu; piatra aceasta, pe care am 
pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu și Îți voi da a zecea parte din 
tot ce-mi vei da” (Gen 28,20-22).                                                                                                                     

- Iosua, la porunca Domnului, a vorbit astfel către un grup de doisprezece bărbați din 
Israel: „Luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 
douăsprezece pietre, pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece 
noaptea aceasta” (Ios 4,3).  Textul continuă așa: „Iosua i-a chemat pe cei doisprezece 
bărbați, pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție.  Și le-a 
zis: ‚Treceți înaintea chivotului Domnului, Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și 
fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, pentru 
ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru.  Când vor întreba copiii 
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voștri într-o zi: ‚Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi?’, să le spuneți: ‚Apele 
Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului; când a 
trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două’; și pietrele acestea să fie 
totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel’” (versetele 4-7).                                                                                                             

- „Samuel a luat o piatră, pe care a pus-o între Mițpa și Șen, și i-a pus numele Eben-Ezer 
(piatră de ajutor), zicând: ‚Până aici Domnul ne-a ajutat’” (1 Sam 7,12).   

 Măsurile luate pentru eternizarea amintirii lucrărilor lui Dumnezeu au dat rezultate 
pentru cei care au luat aminte la ele: „Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și 
părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremuri, în zilele de 
odinioară” (Ps 44,1).  Iată cum începe lungul Psalm 78: „Ascultă, poporul meu, 
învățăturile mele!  Luați aminte la cuvintele gurii mele!  Îmi deschid gura și vorbesc în 
pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi.  Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit 
părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va 
veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut.  El a pus o mărturie în 
Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie 
cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face 
mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în 
Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui” (versetele     
1-7).  
 

 Nu au existat alte sărbători date de Dumnezeu poporului Său până la ieșirea din Egipt, în 
afară de Sabatul zilei a șaptea, binecuvântat și sfințit de la creațiune.  După Exod,  
bărbaților li se cerea să se prezinte, de trei ori pe an, la locul central de închinare, pentru 
celebrarea sărbătorilor anuale, ceremoniale: 

„De trei ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în 
locul pe care-l va alege El: la Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor și la 
Sărbătoarea Corturilor” (Deut 16,16).   

 Iată aceste trei mari sărbători din calendarul poporului ales, așa cum le poruncise 
Domnul Dumnezeu, ilustrate cu texte biblice:                                                                                                                                        

(01) Sărbătoarea Azimilor: 

„Să ții Sărbătoarea Azimilor: timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să 
mănânci azimi, cum ți-am poruncit, căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt” (Exod 23,15). 

„Să ții Sărbătoarea Azimilor: timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să 
mănânci azimi, cum ți-am poruncit, căci în luna spicelor ai ieșit din Egipt” (Exod 34,18).    

(02) Sărbătoarea Secerișului sau a Săptămânilor, a celor dintâi roade: 

„Să ții Sărbătoarea Secerișului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna 
pe câmp” (Exod 23,16).      
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„Să ții Sărbătoarea Săptămânilor, a celor dintâi roade din secerișul grâului” (Exod 34,22).                                                                                

(03) Sărbătoarea Corturilor sau a strângerii roadelor: 

„Să prăznuiești Sărbătoarea Corturilor șapte zile, după ce îți vei strânge roadele din arie 
și din teasc” (Deut 16,13).     

„. . . și să ții Sărbătoarea Strângerii Roadelor, la sfârșitul anului, când vei strânge de pe 
câmp rodul muncii tale” (Exod 23,16).    

„Erau trei sărbători anuale, Paștele, Cincizecimea și Sărbătoarea Corturilor, la care 
tuturor bărbaților din Israel le era poruncit să se înfățișeze înaintea Domnului la 
Ierusalim” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 75).  
 

 Parcurgând multele texte care vorbesc despre sărbătorile Domnului, vom ajunge la 
următoarele concluzii:                                                                                                                                                                        

(01) Prăznuirea urma să fie după cum era scris, fără inventivitate sau adaosuri omenești: 

„. . . au prăznuit Sărbătoarea Corturilor, cum este scris, și au adus zi de zi arderi de tot, 
după numărul poruncit pentru fiecare zi” (Ezra 3,4).                                                                 

(02) Sărbătoarea era ținută cu prăznuire în cinstea Domnului: 

„Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea 
Domnului; s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri” (Exod 12,14).                         

(03) Totuși, nu orice sărbătoare implica un ospăț; ea putea fi un post, o trezire, adică o 
adunare de sărbătoare cu strângere laolaltă pentru a striga către Domnul: 

 „Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți-i pe bătrâni, pe toți 
locuitorii țării, în casa Domnului, Dumnezeului vostru și strigați către Domnul” (Ioel 
1,14). 

„Sunați cu trâmbița în Sion!  Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare!”  (Ioel 
2,15)                                                                                                                                                                  

(04) Trezirea în sine era, totuși, o sărbătoare, cu haine de sărbătoare, cu bucurie: 

„Trezește-te, trezește-te!  Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane!  Pune-ți hainele de 
sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă!  Căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat 
împrejur sau necurat!”  (Isa 52,1).  Nimic întinat nu va intra în cetatea sfântă (vezi 
Apocalipsa 21,27).                                                                                                                                    

(05) Sărbătoririle includeau muzică și strigăte de bucurie:  
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„La sfințirea zidurilor Ierusalimului, i-au chemat pe leviți din toate locurile în care locuiau 
și i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări, în 
sunet de chimvale, alăute și arfe” (Neem 12,27).  

„Mi-aduc aminte și-mi vărs tot focul inimii în mine (Core), când mă gândesc cum 
mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, 
în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare” (Ps 42,4).   

(06) Domnul nu putea accepta și onora sărbătorile devenite doar formalități păcătoase: 

„Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să sufăr adunările de sărbătoare!”  
(Amos 5,21)   

 Cum a ajuns Domnul să urască sărbători pe care El le-a instituit?  Nu sărbătorile în sine, 
ci modul sau condițiile în care erau celebrate: „Nu mai aduceți daruri de mâncare 
nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie!  Nu vreau luni noi, sabate și adunări de 
sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!  Urăsc lunile voastre cele noi 
și praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi” (Isa 1,13.14).  Ce s-a 
întâmplat?  Nicio sărbătoare, oricât de biblică ar fi ea, dacă nu este însoțită de pocăință 
și consacrare, de o viață sfințită, nu are vreo valoare în ochii Tatălui ceresc, ci devine o 
povară, o scârbă!  Ce zicea Domnul însemna, pe scurt: sărbători, da, Eu le-am poruncit, 
dar nu unite cu nelegiuirea!  Nu forme goale practicate într-o atmosferă de stricăciune și 
asuprire.     
 

 Oamenii pot ține sărbători „în cinstea Domnului”, pe care Domnul nu le-a poruncit, care 
sunt osândite de El și care acționează împotriva poruncilor Sale.  Aaron le-a făcut 
copiilor lui Israel, la cererea lor, un vițel de aur, despre care ei au zis: „Israele!  Iată 
dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului!”  (Exod 32,4).  Mai departe, se spune: 
„Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: ‚Mâine va fi o 
sărbătoare în cinstea Domnului!’”  (Versetul 5).  Sărbătoare în cinstea Domnului?  
Slujind unui idol, care sfida porunca a doua din Decalog?  De ce să ne mirăm, când 
creștinismul nebiblic este presărat cu atâtea sărbători preluate din păgânism, botezate 
cu nume creștine sau dându-le semnificații creștine, și oamenii au impresia că Îl 
onorează pe Domnul, că o fac „în cinstea Domnului”, când, de fapt, Îl dezonorează pe 
Domnul!   
 

 Dar praznicele și aniversările familiale?  Să vedem ce ne spune Inspirația: „În societatea 
iudaică, la nașterea copiilor, Îi era adus lui Dumnezeu un dar, potrivit cu aranjamentul 
Său.  Noi vedem acum părinți străduindu-se să le prezinte copiilor lor cadouri cu ocazia 
zilelor de naștere; ei fac din aceasta o ocazie de a-l onora pe copil, ca și când onoarea    
s-ar cuveni ființei omenești.  Satana a avut amestecul lui în aceste lucruri; el a abătut 
mințile și darurile către ființe omenești; astfel, gândurile copiilor sunt îndreptate către ei 
înșiși, ca și când ei ar trebui să fie făcuți obiectele de favoare specială.  Cu ocazia zilelor 
de naștere, copiii trebuie să fie învățați că au motive de recunoștință față de Dumnezeu 
pentru bunătatea Sa iubitoare prin păstrarea vieții lor încă un an.  Lecții prețioase ar fi 
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date în felul acesta.  Pentru viață, sănătate, hrană și îmbrăcăminte, nu mai puțin decât 
pentru nădejdea vieții veșnice, noi suntem îndatorați față de Dătătorul tuturor 
îndurărilor; și lui Dumnezeu I se cuvine să recunoaștem darurile Sale și să prezentăm 
darurile noastre de recunoștință celui mai mare binefăcător al nostru.  Aceste daruri de 
ziua nașterii sunt recunoscute de Cer.”  (Review and Herald din 9 decembrie 1890, citat 
în The Adventist Home/Căminul adventist, pagina 473)  
 

 Sabatul zilei a șaptea a fost instituit pentru amintire și reprezintă o comemorare a 
lucrărilor mărețe ale Creatorului: „El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul 
este îndurător și milostiv” (Ps 111,4).  Prin pana lui Moise, avem din partea Domnului 
declarații și mai explicite despre această aducere aminte a minunilor Lui: „Vorbește 
copiilor lui Israel și spune-le: ‚Să nu care cumva să nu țineți Sabatele Mele, căci acesta va 
fi între Mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că Eu sunt 
Domnul, care vă sfințesc.’ . . .  ‚Acesta va fi între Mine și copiii lui Israel un semn veșnic; 
căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea S-a odihnit și a 
răsuflat’” (Exod 31,13.17).  Dar chiar Dumnezeu a scris așa cu mâna Sa: „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 20,11).   
 

 Sărbătorile ceremoniale nu au fost date pentru veșnicie, cum nici legea aceea nu urma 
să fie veșnică.  Ele și-au ajuns scopul cu prilejul răstignirii Domnului Isus și apoi au fost 
depășite de timp, rămase doar ca fapte istorice.  De aceea scria apostolul Pavel: 

„Unul socotește o zi mai pe sus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel.  Fiecare 
să fie deplin încredințat în mintea lui.  Cine face deosebire între zile pentru Domnul o 
face.  Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o face” (Rom 14,5.6).  

 Iudeii necreștinați au continuat să țină aceste sărbători, împreună cu altele, pe care nu 
le ceruse Dumnezeu.  Dar ele rămâneau numai ca niște evenimente istorice, ca niște 
fosile.  Chiar unii iudei creștini, obișnuiți din părinți și bunici cu acele sărbători, se 
întrebau ce era rău în ele, dacă le puteau continua.  Pavel nu a dat niciun ordin, ci a 
socotit că e la latitudinea fiecăruia să decidă dacă să aibă vreo întâlnire de bucurie în 
zilele acelea sau nu.   
 

 Unii susțin și în zilele noastre că sărbătorile levitice rămân în vigoare și după crucificarea 
Domnului, citând, printre altele, aceste texte: „Trebuie numaidecât ca sărbătoarea care 
vine s-o fac în Ierusalim” (Fapte 18,21).  De asemenea: „Pavel se hotărâse să treacă pe 
lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia; căci se grăbea ca, 
dacă-i va fi cu putință, să fie în Ierusalim de Ziua Cincizecimii” (20,16).  Ținea Pavel 
sărbătorile levitice?  Nu așa reiese de aici: „s-o fac în Ierusalim”, „să fie în Ierusalim”, 
aceste expresii nu înseamnă „s-o celebrez”, „s-o celebreze”.  Era vorba numai de un 
reper, de un punct de orientare în timp: atunci când se sărbătorește Cincizecimea, sper 
să fiu în Ierusalim.  Dar cine sărbătorea?  Am văzut cine.   
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 Se apreciază, pe drept cuvânt, că serva Domnului nu a sugerat organizarea în Biserica 
Adventă a unei Sărbători a Corturilor.  Acest lucru nici nu este cu putință.  Ideea 
susținută de unii cu vehemență că ar trebui, alături de Sabatul zilei a șaptea, să ținem 
sărbătorile levitice este nefondată biblic, nepractică și absurdă.  Când apostolul Pavel a 
zis că „unul socotește o zi mai pe sus de alta, pentru altul, toate zilele sunt la fel” (Rom 
14,5) și că „cine face deosebire între zile pentru Domnul o face” și „cine nu face 
deosebire între zile pentru Domnul n-o face” (versetul 6), el nu s-a referit în niciun caz la 
Sabatul zilei a șaptea, care este închinat Domnului din săptămâna creațiunii și 
binecuvântat în veci de veci.  Putem fi siguri că el s-a referit la zile de odihnă și de 
sărbătoare care altfel ar fi fost zile de lucru; nu mai este cazul, a vrut el să spună.  Primii 
creștini au fost iudei și, așa cum am arătat, unii se întrebau ce să facă de acum cu 
sărbătorile ceremoniale.  Erau împlinite în Hristos, dar nu erau de origine păgână, iar 
dacă unii preferau să țină cont de ele, nu era niciun păcat în aceasta. 
 

 Era clar că nu au fost date pentru veșnicie.  Ele nu au fost instituite la creațiune, ca 
Sabatul zilei a șaptea, nu au fost introduse în Decalog, ca Sabatul zilei a șaptea, au fost 
date Israelului trupesc după ieșirea din Egipt și au fost absorbite în evenimentul crucii.  
Despre aceste sărbători zicea Pavel în Coloseni 2,16.17: „Nimeni dar să nu vă judece cu 
privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună 
nouă sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al 
lui Hristos.”   
 

 Sărbători umbră, făcând parte din serviciul umbră, ceremonial, în care erau șapte sabate 
anuale, care cădeau în fiecare an în alte zile ale săptămânii.  Prin afirmațiile sale din 
Romani 14 și Coloseni 2, Pavel a vrut să spună: „S-a terminat cu zile speciale de odihnă și 
ceremonii – toate zilele de lucru sunt la fel, de la prima la a șasea.”  Nimeni să nu creadă 
însă că se poate atinge de Sabatul Domnului, fără a fi vinovat de neascultare.  Neemia    
i-a întrebat pe călcătorii Sabatului: „Ce înseamnă această faptă rea pe care o faceți, 
pângărind ziua Sabatului?”  (Neem 13,17).  Pângărirea Sabatului zilei a șaptea este o 
faptă rea, iar o faptă rea este întotdeauna rea, niciodată nu poate să devină bună. 
 

 Am spus și că este imposibil să fie ținute acum sărbătorile levitice; de ce?  Dacă studiem 
bine cărțile lui Moise, vom constata că, pentru ținerea acelor sărbători, bărbații trebuia 
să călătorească la Ierusalim, la templu.  De asemenea, toate aceste sărbători aveau ca 
scop aducerea de jertfe: „Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care veți vesti adunări 
sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mâncare, 
jertfe de vite și jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă.  Afară de aceasta, să 
păziți Sabatele Domnului” (Lev 23,37.38).  Observați?  Fără jertfe, astfel de sărbători nu 
au niciun sens, or jertfele animalice au încetat odată cu moartea Domnului Isus, când 
perdeaua dinlăuntru a templului a fost sfâșiată, pentru că trupul Său fusese sfâșiat (vezi 
Matei 27,50.51).  „Afară de aceasta, să păziți Sabatele Domnului” înseamnă, pur și 
simplu: am vorbit despre sărbătorile ceremoniale, însă Sabatele Domnului, ziua a șaptea 
a fiecărei săptămâni, înseamnă altceva, cu totul altceva. 
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 Punând față în față Sabatul zilei a șaptea și sărbătorile ceremoniale, cu sabatele lor 
anuale, șapte la număr, Moise a precizat: „Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care 
veți vesti adunări sfinte. . . .  Afară de aceasta, să păziți Sabatele Domnului” (Lev 
23,37.38).  Sabatul săptămânal este din Eden, sărbătorile ceremoniale și sabatele lor au 
fost date numai după ieșirea lui Israel din Egipt și s-au terminat la cruce.  Sabatul zilei a 
șaptea este „Sabatul Domnului”, în contrast cu orice sabat ceremonial, care era „sabatul 
vostru” (versetul 32).   
 

 Ne vom referi în continuare la ultima sărbătoare anuală din calendarul religios ebraic, 
pentru care găsim în Spiritul Profetic o bogată documentație.  Iată câteva citate foarte 
utile în contextul acestei predici:                                                                                                           
 
„În luna a șaptea venea Sărbătoarea Corturilor sau a strângerii roadelor.  Sărbătoarea 
aceasta recunoștea dărnicia lui Dumnezeu în produsele livezii, ale dumbrăvii de măslini 
și ale viei.  Era adunarea anuală festivă de finalizare.  Pământul își dăduse roadele, 
recoltele fuseseră strânse în grânare, fructele, untdelemnul și vinul fuseseră depozitate, 
primele roade fuseseră puse deoparte, iar acum, poporul venea cu prinoasele sale de 
mulțumiri față de Dumnezeu, care îi binecuvântase cu atâta îmbelșugare.”  (Patriarchs 
and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 540)  
 
„Sărbătoarea Corturilor era întrunirea finală a anului.  Era planul lui Dumnezeu ca în 
timpul acesta poporul să mediteze asupra bunătății și milei Sale.  Întreaga țară fusese 
sub călăuzirea Sa, primind binecuvântarea Sa.  Ziua și noaptea grija Lui continuase.  
Soarele și ploaia făcuseră ca pământul să-și dea roadele.  Din văile și câmpiile Palestinei 
fusese adunată recolta.  Măslinele fuseseră culese și untdelemnul prețios păstrat în 
sticle.  Finicul își produsese belșugul.  Ciorchinii purpurii ai viței fuseseră călcați în 
presă.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 447) 
 
„La aceste întruniri anuale, inimile bătrânilor și ale tinerilor erau încurajate în serviciul 
lui Dumnezeu, în timp ce apropierea dintre oamenii de pe diferite meleaguri ale țării 
consolida legăturile care îi uneau cu Dumnezeu și pe unul cu altul.  Ar fi bine pentru 
poporul lui Dumnezeu din timpul prezent să aibă o Sărbătoare a Corturilor – o 
comemorare voioasă a binecuvântărilor oferite lor de Dumnezeu.  Așa cum copiii lui 
Israel comemorau izbăvirea pe care Dumnezeu o înfăptuise pentru părinții lor și 
miraculoasa păstrare a lor de către El în timpul călătoriilor lor din Egipt, tot astfel ar 
trebui să ne aducem și noi aminte cu recunoștință de căile diferite pe care El le-a 
conceput ca să ne aducă afară din lume și din întunericul rătăcirii, la lumina prețioasă a 
harului și adevărului Său.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, paginile 540-
541) 
 
„Sărbătoarea Corturilor nu era numai comemorativă, ci și tipică.  Ea nu doar arăta înapoi 
către peregrinajul din pustie, ci, ca sărbătoare a secerișului, celebra strângerea roadelor 
pământului și arăta înainte către marea zi a secerișului final, când Domnul secerișului îi 
va trimite pe secerătorii Lui să strângă neghina în snopi pentru foc și să strângă grâul în 
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grânarul Său.  În timpul acela, cei răi vor fi cu toții nimiciți.  Ei vor deveni ‚ca și când n-ar 
fi fost’ (Obadia 16).  Și orice glas, în întregul univers, se va uni în laudă voioasă la adresa 
lui Dumnezeu.  Zice vizionarul: ‚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!’  
(Apoc 5,13).”  (Ibid., pagina 541) 
 

 Ce a vrut însă sora White să zică atunci când a afirmat că ar fi bine pentru poporul lui 
Dumnezeu de azi să aibă o Sărbătoare a Corturilor?  Nu repetarea a ceea ce se făcea în 
vechime, pentru că, din nou, ar trebui aduse jertfe.  Dânsa se referea la întâlniri 
periodice ale poporului Domnului, pentru închinare și părtășie.  În unele țări, printre 
care Statele Unite și Australia, există ceea ce se numește „campmeetings”, adunări de 
tabără.  Timp de zece zile sau mai puțin, o dată pe an, fiecare conferință organizează 
astfel de adunări, unde se țin prelegeri, se cântă, se roagă, se discută, în fiecare zi și de 
mai multe ori pe zi, cu diferiți vorbitori de la conferință sau invitați din alte părți.  Sunt 
ocazii apreciate, când poporul advent se întâlnește pentru bucurie și părtășie frățească. 
 

 Pentru prima dată am văzut în Comunitatea Sibiu un program festiv special numit în 
limba germană „Erntedankfest”, adică „Sărbătoarea mulțumirii pentru recoltă”.  Pe o 
masă din fața amvonului erau așezate foarte frumos o mulțime de legume și fructe, iar 
serviciul respectiv era o trecere în revistă a tuturor binecuvântărilor primite de la 
Dumnezeu în acel an pe planul producției pământului.  Am văzut apoi o astfel de 
practică în Germania și știu că și în alte țări se organizează festivități în Sabat după-
amiază sau chiar în tot Sabatul, pentru amintirea belșugului de bunătăți pe care 
Dumnezeu le-a oferit oamenilor în anul acela.  Foarte bine, sărbătoarea recoltei, a 
recunoștinței!  Cu sau fără produse aduse în sală.  Și imaginația ne poate ajuta.  
  

 Nu este vorba de a onora o zi stabilită prin decizie omenească, în general este Sabatul 
Domnului când se organizează astfel de programe, iar celebrarea îndurărilor Domnului 
este cel mai potrivit lucru cu putință.  Recunoștința trebuie să ducă și la sărbătorire a 
bunătății Creatorului și bine fac copiii Săi când se înfățișează înaintea Lui în felul acesta.  
Adulți și copii privesc la produsele naturale expuse în sală și au o înțelegere mai deplină 
a iubirii și grijii Domnului nostru.   
 

 În Statele Unite ale Americii există sărbătoarea numită „Thanksgiving”, adică „aducerea 
de mulțumiri”.  Pentru prima dată, această sărbătoare a fost ținută în 1621, după prima 
recoltă a europenilor stabiliți în Noua Anglie (partea de nord-est a țării), la care au 
participat 90 de indigeni și 53 de coloniști.  În prezent, ea este o sărbătoare națională, 
care se ține în joia a patra a lunii noiembrie în fiecare an.  În ziua aceea, oamenii nu se 
duc la lucru și iau parte la o masă festivă în familie sau împreună cu rude, articolul 
special al meniului fiind un curcan.  Chiar toată lumea Îi mulțumește lui Dumnezeu 
pentru darurile Sale?  Orice lucru bun devine obicei și, treptat, își pierde semnificația.  Și 
ateii au un praznic de Thanksgiving!  Numele sărbătorii este „Aducere de mulțumiri”, dar 
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cui?  „O, de ar lăuda  oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui 
față de fiii oamenilor!”  (Ps 107,8.15.21.31)  
 

 O cântare a lui David ilustrează această contemplare a belșugului de bunătăți pe care 
mâna Celui Atotputernic le oferă.  Iată cum zice el: „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).  Adică și natura sărbătorește faptele providențiale.  
 

 Sărbătoare și a sărbători în contextul nostru nu înseamnă numaidecât zi sau zile, date 
calendaristice de marcat și observat, ci înseamnă, în esență, celebrare, comemorare, 
evocare, aducere aminte, proslăvire, înseamnă actul de recunoștință în sine, înseamnă 
atitudinea și spiritul de mulțumire pentru lucrările Domnului.  Atât Biblia cât și Spiritul 
Profetic ne invită să păstrăm în minte în permanență bunătățile Domnului, faptele Sale 
mărețe în favoarea noastră.  Sărbătoare nu neapărat dependentă de zile și ore, ci 
prețuire continuă și respectuoasă a relației noastre cu Dumnezeu, recunoaștere sinceră 
a dependenței noastre de El, recitare a istoriei binecuvântate care a înregistrat 
intervențiile Sale iubitoare în viața noastră și a poporului lui Dumnezeu în general.   
 

 Sărbătoarea recunoștinței, la care mă refer și despre care vorbesc în această predică, 
înseamnă pomenirea cu entuziasm a binecuvântărilor providenței: „Cântați, cântați în 
cinstea Lui!  Vorbiți despre toate minunile Lui!”  (1 Cron 16,9).  „Voi lăuda pe Domnul 
din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui” (Ps 9,1).  „Dumnezeule, Tu m-ai 
învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale” (Ps 71,17).  „Te lăudăm, 
Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale!”  (Ps 
75,1).  „Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de 
odinioară” (Ps 77,11).  „Cântați, cântați în cinstea Lui!  Vorbiți despre toate minunile 
Lui!”  (Ps 105,2).  „Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale și voi cânta minunile Tale” 
(Ps 145,5).     
 

 Ce se întâmplă însă cu cei care nu au prosperat în anul acela, când poporul Domnului se 
adună să sărbătorească binefacerile Sale?  Ei să stea acasă?  Să fie morocănoși?  Pot și ei 
să sărbătorească împreună cu cei binecuvântați?  Iov ar putea; el ar zice: „Gol am ieșit 
din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului.  Domnul a dat și 
Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului!”  (Iov 1,21).  Domnul a dat, însă nu 
Domnul, ci Satana a luat.  Dar Domnul a îngăduit; deși nu era conștient de lucrul acesta, 
Iov L-a lăudat pe Dumnezeu și I-a mulțumit.  După ce Satana i-a răpit sănătatea și când 
soția lui îl îndemna să-L blesteme pe Dumnezeu și să moară, el a răspuns: „Vorbești ca o 
femeie nebună.  Ce!  Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul?”  (2,1-10; 
citatul este din versetul 10) 
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 Într-o anumită parte a României, există o zicală care sună așa: „Când îi dai, îi fată iapa; 
când îi ceri, îi moare mânzul.”  Aș parafraza-o așa: „Când li se dă din belșug, sunt 
bucuroși și mulțumesc Domnului; când nu le merge prea bine, Îl uită!”  Creștini de zile 
bune.  Unii Îl acuză pe Dumnezeu de nereușite, de suferințe, de necazuri.  Eu aș întreba: 
„De ce nu ne comportăm, în timpuri de adversitate, măcar așa cum se comportă ateii, 
care niciodată nu-L acuză  pe Dumnezeu pentru necazurile lor?  De ce n-o fac?  Pentru 
că ei nu cred că El există.”  Măcar ca ateii!  Ciudat!  Dar noi suntem copiii lui Dumnezeu.  
Interesant este că, în toiul suferințelor și încurcăturilor, cei mai mulți oameni Îl 
învinuiesc și Îl critică pe Dumnezeu, când autorul nevăzut al tuturor relelor este diavolul.  
El scapă ușor, cei mai mulți parcă uită că și el există. 
 

 O poezie nu tocmai superbă din punct de vedere literar începea așa: „Spun bătrânii că 
pe vremuri, / în ce țară nu mai știu, / ar fi viețuit odată, / un creștin giuvaergiu, / care-n 
orișice-ntâmplare, / și la bine și la greu, / el zicea întotdeauna: / ‚Mare este 
Dumnezeu!’”  Și la bine și la greu sau și la bine și la rău.  Așa, dragii mei, Dumnezeu este 
mare, o putem spune și noi, și la bine și la rău.  Aduceți-vă aminte de „vechea zicală” 
citată de David în apelul său față de Saul pe munte: „Răul de la cei răi vine” (1 Sam 
24,13), sau de la cel rău.  Dar de la Dumnezeu vine binele și chiar răul El îl poate schimba 
în bine. 
 

 Avem suficiente motive să celebrăm încontinuu bunătățile Domnului, așa cum zicea 
profetul Habacuc: „Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul 
măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi 
în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii 
mele!  Domnul Dumnezeu este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face 
să merg pe înălțimile mele” (Hab 3,17-19).  Profetul descrie o situație posibilă, dar 
dezastruoasă; dacă aceasta intervine, el tot se bucură, nu de situația însăși, ar fi o 
bucurie schizofrenică, diabolică, ci el s-ar bucura în Domnul.  Orice ni s-ar întâmpla în 
viață, Domnul rămâne partea noastră de moștenire, bogăția noastră, comoara noastră, 
bucuria noastră nemărginită.                     
 

 În cele mai crunte împrejurări, când Ierusalimul fusese devastat de babilonieni, profetul 
Ieremia, care scria renumitele sale Plângeri, a zis și așa: „Iată ce mai gândesc în inima 
mea și iată ce mă face să mai trag nădejde: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, 
îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață.  Și credincioșia Ta este 
atât de mare!  ‚Domnul este partea mea de moștenire’, zice sufletul meu; ‚de aceea  
nădăjduiesc în El.  Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care-L caută.  
Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului’” (Plângeri 3,21-26).   
 

 Dar mai mult decât atât, privind dincolo de nori și de zări la răsplata ce ne așteaptă, 
putem jubila, așa cum ne cheamă psalmiștii: „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 
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Împărat mare mai presus de toți dumnezeii” (Ps 95,1-3).  Sau: „Strigați de bucurie către 
Domnul, toți locuitorii pământului!  Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie 
înaintea Lui!  Să știți că Domnul este Dumnezeu!  El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi 
suntem poporul Lui și turma pășunii Lui.  Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări 
în curțile Lui!  Lăudați-L și binecuvântați-I numele!  Căci Domnul este bun, bunătatea Lui 
ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam” (Ps 100,1-5).  Să contemplăm și 
propoziția din Psalmul 136, care este repetată în toate cele 26 de versete: „(Lăudați pe 
Domnul, căci este bun, versetul 1), căci în veac ține îndurarea Lui!” 
 

 Pentru că în veac ține îndurarea Lui, pentru că este bun, pentru că suntem poporul Lui și 
credincioșia Lui ține în veci: să intrăm cu laude pe porțile Lui!  Care porți?  Iată-le: 
„Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în 
cetate!”  (Apoc 22,14).  Porțile își vor mai ridica o dată capetele, ca să intre Domnul, 
Împăratul slavei (vezi Psalmul 24,7-10).  Să intre însoțit de miliarde de răscumpărați de 
pe pământ, de cei care vin din necazul cel mare (vezi Apocalipsa 7,14), pentru a se 
bucura, la marea de cristal, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini (vezi 
versetul 9), de Sărbătoarea Corturilor, de victoria definitivă asupra forțelor întunericului, 
de inaugurarea veșniciei.  Ei sunt recolta, secerișul pământului (vezi Apocalipsa 14,14-
16), roadele jertfei Sale, ale „muncii sufletului Lui” (conform cu Isaia 53,11).   
 

 Nu va fi numai bucuria lor, ci a cerului, a universului întreg.  Chiar îngerii, „duhurile 
slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea” (Evr 
1,14), care i-au asistat pe copiii Domnului în viața lor de credință, vor jubila la acea 
sărbătoare: „Ci v-ați apropiat de Muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, 
Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor” (Evr 12,22).  
Bucurie îngerească!  Nici nu poate fi altfel, pentru că ei s-au bucurat la convertirea 
fiecărui păcătos (vezi Luca 15,10).     
 

 Toți cei prezenți suntem invitați la acea măreață sărbătoare din împărăția cerurilor.  Să 
ne ajute Bunul Tată ceresc să fim acolo, cu toți cei salvați, pentru comemorarea 
realizărilor planului de mântuire, și să strigăm cu glas tare: „Mântuirea este a 
Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!”  (Apoc 7,10).  
Amin!    

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 192: „Doresc a Ta prezenţă!” 

Cântarea de închidere, 563: „O, ce ţară minunată!”   
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„CHEMAREA ȘI ALEGEREA” (I) 

 Cuvintele acestui titlu sunt luate din 2 Petru 1,10, unde apostolul , după ce a prezentat 
scara virtuților creștine care trebuie să fie urcate una după alta, a zis: „De aceea, fraților, 
căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, dacă faceți 
lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată.”   
 

 Chemarea și alegerea.  Pe ce cale ne-a chemat Dumnezeu?  Biblia ne răspunde în multe 
feluri, precum putem vedea din textele următoare:                                                                                                                                                      

- „Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă 
evanghelie” (Gal 1,6).                                                                                                                                         

- „Dar, când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat 
prin harul Său, a găsit cu cale să-L descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între 
neamuri . . .” (Gal 1,15.16).                                                                                                                                                                                                                                 

- „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea 
Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui” (2 Pet 1,3).                                                                                                                                 

 Deci, am fost chemați prin harul lui Hristos, prin slava și puterea Lui.  Ne-a chemat, de 
unde?  A răspuns Domnul Isus Hristos: „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” (Ioan 15,19).  Hristos ne-a ales din mijlocul lumii, ne-a scos de acolo.  Și 
unde urma să ajungem?  Ne răspunde Petru: „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).  Chemați din întuneric, din mijlocul lumii, pentru a ajunge la 
lumina Sa minunată.  Vedem aici chemarea și alegerea.    
 

 Deși termenii „chemare” și „alegere” sunt părțile diferite ale unei medalii, ei sunt două 
etape ale unui demers dumnezeiesc; există între ei și o anumită zonă de sinonimie, de 
aceea, într-un fel, îi putem lua împreună: Domnul m-a chemat, Domnul m-a ales – în 
subconștient se concepe o anumită similaritate, deși termenii nu se pot confunda.  Aș 
simplifica lucrurile, spunând astfel:    

- chemarea vizează mai ales originea, locul de unde Dumnezeu ne-a scos, deci ne-a 
chemat, cum l-a chemat pe Avram din Ur, din Haldea;                                                                                                      

- alegerea are deja în vedere direcția, scopul chemării, de exemplu pentru viața veșnică 
sau, când este vorba de slujire, pe cei doisprezece apostoli i-a chemat „ca să-i aibă cu 
Sine și să-i trimită să propovăduiască” (Marcu 3,14).        
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 Scuza sau prejudecata unora este: „Dacă n-oi fi fost eu chemat . . .”.  Ce eroare! 
Chemarea la mântuire este universală, așa cum reiese foarte clar din astfel de texte:                                                                  

- „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).                                                            

- „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh” (Mat 28,19).                                                                                                                      

- „Apoi le-a zis: ‚Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură’” 
(Marcu 16,15).                                                                                                                                                                       

- „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Mat 11,28).                                          

- „Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine și pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară” 
(Ioan 6,37).                                                                                                                                                                             

- „Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri” (Rom 9,24).   

 Ce înțelegem din aceste versete?  Că Dumnezeu a iubit lumea, ceea ce înseamnă tot 
neamul omenesc, și, astfel, este de neconceput ca El să aibă dorința de a exclude pe 
cineva de la mântuire.  Oricine crede în Hristos are perspectiva vieții veșnice; nimeni, 
absolut nimeni, nici chiar Dumnezeu, nu i-o poate refuza.  Hristos i-a trimis pe urmașii 
Săi să vestească evanghelia la orice făptură, fără nicio excepție, fără nicio excludere, la 
orice făptură omenească din toate neamurile pământului.  Toți aceia care vin la Hristos, 
care Îl acceptă ca Mântuitor al lor personal, vor fi acceptați și vor primi odihna mântuirii; 
niciunul nu va fi izgonit afară, adică refuzat.  Astfel, Dumnezeu îi cheamă pe toți la 
mântuire, dar îi alege pe aceia care au răspuns pozitiv și cu toată inima chemării Sale.     
 

 Faptul trist este că majoritatea absolută a muritorilor resping chemarea, iar biserica este 
formată din cei ascultători, printre care sunt oameni pe care nimeni nu se aștepta să-i 
vadă acolo.  Unele texte dau impresia că Dumnezeu i-a preferat pe unii și i-a evitat pe 
alții, dar aceasta este doar aparența.  Adevărul este că răspunsul lor a fost decisiv.  Iată-i 
pe Pavel și pe Iacov, referindu-se la acest paradox:                                                                                               

- „De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați: printre voi nu sunt mulți 
înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales.  Dar Dumnezeu a ales 
lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele înțelepte.  Dumnezeu a ales 
lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele tari.  Și Dumnezeu a ales lucrurile 
josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să le nimicească 
pe cele ce sunt” (1 Cor 1,26-28).                                                         

- „Ascultați, prea iubiții mei frați: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii 
acesteia, ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției, pe care a făgăduit-o 
celor ce-L iubesc?”  (Iac 2,5)   
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 Pe ce bază îi cheamă Dumnezeu pe oameni?  La mântuire, absolut pe toți.  În 
continuare, pentru realizarea planurilor Sale cu omenirea, El procedează în conformitate 
cu preștiința Sa divină: „Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat; și pe 
aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți” (Rom 8,30).  Nu este vorba de o 
predestinare arbitrară, ci de una bazată pe cunoștința Sa prealabilă și desăvârșită, 
pentru că El știe toate lucrurile.    
 

 Astfel, chemarea la slujire se bazează pe preștiința absolută a lui Dumnezeu.  În unele 
cazuri, Dumnezeu „a lăsat jocul să curgă”, adică le-a dat oamenilor ocazii să lucreze 
pentru El, să se dovedească loiali, deși ei nu au confirmat așteptarea, iar El știa dinainte 
acest lucru; așa a fost cazul cu Saul, fiul lui Chis.  În altele, Dumnezeu a evitat cu 
hotărâre promovarea celor necorespunzători.  Iată un exemplu: după ce Domnul l-a 
informat pe profet că Eliab, întâiul născut al lui Isai, nu este cel ales ca să fie împărat, ci a 
fost lepădat, „Isai l-a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel; și Samuel 
a zis: ‚Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.’  Isai l-a trecut pe Șama și Samuel a zis: ‚Nici pe 
acesta nu l-a ales Domnul.’  Și așa i-a trecut Isai pe cei șapte fii ai lui pe dinaintea lui 
Samuel; și Samuel i-a zis lui Isai: ‚Domnul nu l-a ales pe niciunul din ei’” (1 Sam 16,6-10; 
citate sunt versetele 8-10).  
 

 Ce înseamnă această chemare, despre care vorbește Biblia în multe locuri și la care se 
referă și apostolul Petru în 2 Petru 1,10?  Iat-o definită de apostolul Pavel în 1 Corinteni 
1,9: „Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, 
Domnul nostru.”  Obiectivul fundamental al chemării este părtășia cu Isus Hristos sau 
conformarea cu chipul Fiului lui Dumnezeu: „Toate lucrurile lucrează împreună spre 
binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după 
planul Său.  Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte 
să fie asemenea chipului Fiului Său” (Rom 8,28.29).  Așa se ajunge la starea dinainte de 
căderea în păcat.     
 

 Ce alte scopuri urmăresc această chemare și această alegere?  Iată unele din ele:                                                                                                                  

- „El mi-a zis: ‚Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să-L vezi pe Cel 
Neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui’” (Fapte 22,14).                                                                         

- „Noi, însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să-I mulțumim totdeauna lui Dumnezeu 
pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și 
credința adevărului” (2 Tes 2,13).                                                                                                                     

- „Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire” (1 Tes 4,7).                                                 

- „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană 
înaintea Lui” (Efes 1,4).                                                                                                                                      
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- „Ascultați, prea iubiții mei frați: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii 
acesteia, ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției, pe care a făgăduit-o 
celor ce-L iubesc?”  (Iac 2,5)                                                                                                                              

- „Luptă-te lupta cea bună a credinței; apucă viața veșnică, la care ai fost chemat” (1 Tim 
6,12).                                                                                                                                                                       

- „Iată la ce v-a chemat El, prin evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru 
Isus Hristos” (2 Tes 2,14).                                                                                                                   

- „Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce 
veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face 
neclintiți” (1 Pet 5,10).   

 Să recapitulăm aceste scopuri ale chemării și alegerii divine: să cunoaștem voia Lui; să-L 
vedem pe Cel Neprihănit și să auzim cuvinte din gura Lui; pentru mântuire; pentru 
sfințire, adică să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui; să ne facă bogați în credință și 
moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc; la viața veșnică; să 
căpătăm slava veșnică a Domnului nostru Isus Hristos.  Așa spun toate aceste texte luate 
împreună.   
 

 Nu există alegere fără chemare, care este o inițiativă după planul de mântuire al lui 
Dumnezeu.  Dar nu este suficientă chemarea pentru a fi mântuit, trebuie să aibă loc și 
alegerea.  Petru zice că trebuie întărită nu numai chemarea, ci și alegerea.  De ce trebuie 
întărită alegerea?  Dacă e alegere, nu e o încheiere a lucrării divine?  Această întărire a 
alegerii înseamnă ca alegerea să fie făcută posibilă, cei chemați trebuie să lucreze în 
sensul acela, pentru ca astfel chemarea să nu ajungă zadarnică.  Chemarea și alegerea 
sunt un cuplu care trebuie realizat în mod armonios, perfect și definitiv.  
 

 Scara lui Petru nu este o scară materială, din lemn sau din altceva, care s-ar afla undeva 
pe glob.  Ea este o suită de opt virtuți dumnezeiești arătate de apostol în 2 Petru 1,5-7 și 
anume: credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, 
iubirea de oameni.  Acestea constituie „firea dumnezeiască” (amintită în versetul 4), de 
care „dumnezeiasca Lui putere” (cu care începe versetul 3) vrea să ne facă „părtași” (din 
nou versetul 4).   
 

 După ce citează în întregime textul din 2 Petru 1,2-10, sora White explică: „Aici este 
condiția unicei alegeri mântuitoare din Cuvântul lui Dumnezeu.  Trebuie să devenim 
părtași de fire dumnezeiască, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin 
pofte.  Trebuie să adăugăm har după har și făgăduința este: ‚Dacă faceți lucrul acesta, nu 
veți aluneca niciodată.  În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în 
împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.’”  (Manuscrisul 57 din 
1900, publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist 
de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 1114)  
 



 

 

P
ag

e2
4

7
 

 „Ales este fiecare suflet care va lucra pentru propria sa mântuire cu frică și cutremur.  
Ales este cel care va lua armătura și va duce lupta cea bună a credinței.  Ales este cel 
care va veghea în vederea rugăciunii, care va cerceta Scripturile și va fugi de ispită.  
Acela este ales, care va avea credință încontinuu și care va fi ascultător față de orice 
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.  Proviziile răscumpărării sunt gratuite pentru 
toți; de rezultatele răscumpărării se vor bucura aceia care s-au supus condițiilor.”  
(Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 208)  
 

 Dar chemarea nu este singură, planul lui Dumnezeu nu se limitează la ea.  Există a doua 
parte a ecuației acesteia divine și anume alegerea.  Chemarea la mântuire, chiar 
acceptată, nu este o garanție a obținerii vieții veșnice, ci este o înrolare pentru 
realizarea acestei experiențe, ca la concursul de admitere într-o școală: mulți se înscriu, 
dar numai cei care corespund standardului stabilit sunt aleși.  Acest principiu 
fundamental a fost formulat de Hristos în cuvintele bine cunoscute: „Căci mulți sunt 
chemați, dar puțini sunt aleși” (Mat 22,14).   Astfel, în procesul mântuirii, oamenii pot fi:                    

- chemați și nealeși;                                                                                                                                             
- chemați și aleși. 

Nu există o a treia categorie și nu există nimeni nechemat deloc.   

 Pentru analiza acestui raport dintre chemare și alegere, ne putem orienta foarte bine 
după parabola nunții fiului de împărat.  „I-a trimis pe robii săi să-i cheme pe cei poftiți la 
nuntă, dar ei n-au vrut să vină” (Mat 22,3).  Aici nu sunt două faze – poftire și chemare, 
ci este vorba de o chemare repetată.  Cei chemați au refuzat să vină.  Există această 
posibilitate, o au toți cei chemați la mântuire: oricine vrea să refuze poate refuza, nu 
există constrângere în lucrarea de mântuire.  Aceasta a fost o categorie de chemați, cei 
care au refuzat să vină.  Dar împăratul nu a anulat nunta din cauza lor.  A făcut alte 
chemări sau invitații: „Atunci a zis robilor săi: ‚Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost 
vrednici de ea.  Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați-i la nuntă pe toți aceia 
pe care-i veți găsi’” (versetele 8 și 9).  Robii lui au făcut așa: chemarea a fost continuată 
și lărgită.  
 

 Respingerea chemării nu este fără consecințe; cei care s-au comportat așa au fost 
nimiciți.  Dar Isus a spus mai mult decât atât.  Cineva a fost dat afară din sala de nuntă 
(vezi versetele 11-13), adică a fost chemat, dar nu a fost ales.  Să reținem, deci, aceste 
alternative:                                                                                                     

- oameni care au fost chemați, dar au refuzat să asculte de chemare, deci, nu au      
întărit-o – aceștia nu au fost aleși, ci au pierit;                                                                                                                                                 
- oameni care au primit chemarea, s-au prezentat la nuntă și au rămas în sala de nuntă, 
deci, și-au întărit chemarea și au fost aleși;                                                                                                                                 
- oameni care au acceptat chemarea, s-au prezentat la nuntă, dar nu și-au întărit 
chemarea, de aceea nu au fost aleși; în parabolă apare un singur om care nu a respectat 
condițiile pentru a fi ales, chiar dacă a acceptat chemarea, dar el reprezintă o clasă de 
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oameni din rândurile celor chemați: aceștia sunt trimiși în întunericul de afară, în chin, și 
vor pieri.  Putem fi siguri că aceștia sunt membri ai bisericii Domnului Hristos!   

 Așadar, chemarea nu este suficientă pentru a fi mântuit, chiar atunci când oamenii 
răspund la chemare.  Ei trebuie să fie și aleși, iar pentru aceasta trebuie să îmbrace 
haina de nuntă: aceasta este întărirea chemării.  Fără ea, degeaba au răspuns la 
chemare: ei vor fi pierduți.   
 

 Să luăm în considerare și parabola năvodului: „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.  Tot așa 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” (Mat 13,47-50).  
Năvodul este predicarea evangheliei; marea unde este aruncat este lumea întreagă.  
Năvodul se umple, dar nu tot ce se află în el se acceptă, ci se face o selecție: ce este bun 
este păstrat în vase, iar ce este rău este aruncat afară.  Nu toți cei ce răspund la 
chemarea evangheliei vor fi mântuiți, nu toți cei chemați; este absolut necesară și 
alegerea.  Astfel, cei aleși sunt puși în vasele cerului, cei nealeși sunt aruncați în cuptorul 
aprins și vor pieri. 
 

 „În Cuvântul lui Dumnezeu nu există o alegere necondiționată – odată în har, totdeauna 
în har.  În al doilea capitol al celei de a doua epistole a lui Petru, subiectul este făcut clar 
și deslușit.  După o istorie a unora care au mers pe un drum greșit, este dată explicația:    
‚. . . după ce au părăsit calea cea dreaptă, . . . au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, 
care a iubit plata fărădelegii.’  Aici este clasa față de care apostolul avertizează: ‚Ar fi fost 
mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să 
se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată.’”  (Manuscrisul 57 din 1900, 
publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a șaptea, volumul 6, pagina 1114)  
 

 Alegerea poate fi întărită și, astfel, menținută; sau poate fi slăbită și pierdută.  Nu există 
stare pe loc, poziție neutră.  Iată exemple de oameni care nu și-au întărit alegerea, ci    
și-au slăbit-o și au pierdut-o:                     
 
- Esau era întâiul născut al lui Isaac, chiar dacă la o diferență de numai câteva minute de 
fratele său Iacov; el avea dreptul de întâi născut, pe care l-a nesocotit și l-a vândut pe o 
ciorbă de linte.  Astfel, el a pierdut acest drept, care era un aranjament hotărât de 
Dumnezeu, cuprinzând următoarele privilegii: de a primi o parte dublă de avere, de a 
îndeplini rolul de preot al familiei aceleia lărgite și de a fi un strămoș al lui Mesia.  Pentru 
această purtare a sa, Esau este numit „curvar sau lumesc” (Evr 12,16.17; citatul este din 
versetul 16).                                                     
 
- Balaam a fost cu adevărat un profet al Domnului, dar „a iubit plata fărădelegii” (2 Pet 
2,15); el „l-a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel”, ca 
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să-i ducă la păcat (Apoc 2,14), și a fost „ucis cu sabia” de armata lui Israel (vezi Numeri 
31,8).                                                                                                                                                                       

- Samson și-a slăbit alegerea, jucându-se cu păcatul și trădând secretul puterii sale.  Cum 
știm că alegerea sa a fost slăbită?  Ni se spune că „Domnul Se depărtase de el” (Jud 
16,20).  El este înregistrat printre eroii credinței în Evrei 11, dar înseamnă lucrul acesta 
că are și viața veșnică asigurată?  Când a făcut lucrurile mărețe pe care le-a făcut, a 
acționat prin credință, dar după aceea?  Și Balaam a făcut profeții valabile, înainte de a-i 
da lui Balac sfaturi criminale (vezi, de exemplu, profeția despre „steaua din Iacov”, în 
Numeri 24,17, și despre diferite națiuni în restul capitolului, deși în Noul Testament este 
prezentat numai în mod negativ).                                                                                                                                             

Ar fi două argumente în favoarea ideii că va Samson va avea viața veșnică:                                                                                                                                                                   

(01) că Dumnezeu l-a ascultat în ultimele clipe ale vieții sale, ceea ce ar însemna că s-a 
pocăit în închisoare (vezi Judecători 16,28-30);                                                                                           

(02) că în Evrei 11,39.40, se spune: „Toți aceștia (Samson este amintit în versetul 32), 
măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit , 
pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la 
desăvârșire fără noi.”  Deci, Dumnezeu avea de gând să-i ducă la desăvârșire, ceea ce 
înseamnă, în acest context, să le dea ce le fusese făgăduit, adică ei să primescă viața 
veșnică, numai nu înaintea noastră.  

Dacă aceste argumente sunt valabile, vom afla în împărăția lui Dumnezeu.                                                   

 - Saul a fost ales ca împărat al lui Israel prin decizie dumnezeiască, dar el și-a slăbit 
alegerea prin neascultare repetată, până când a pierdut-o, pentru că a fost lepădat ca să 
mai fie împărat.  Lepădat și de la mântuire?  Poate că nu în momentul acela, însă, 
nepocăindu-se, neregretând faptele sale de neascultare, a ajuns stăpânit de un duh rău, 
a săvârșit fapte nedemne de un împărat, prigonindu-l pe David, alesul Domnului, a ajuns 
să o viziteze pe o vrăjitoare, cerând astfel sfatul lui Satana, și a terminat-o prin a se 
sinucide pe Muntele Ghilboa, în toiul unei lupte cu filistenii (vezi 1 Samuel 15,23; 31,2-6; 
1 Cronici 10,13.14).                                                                                                                                                                                                                   

- Ieroboam a fost chemat și ales de Dumnezeu să fie împăratul a zece seminții, după 
moartea lui Solomon (vezi 1 Împărați 11,26-39), dar imediat ce a preluat domnia s-a 
dedat la idolatrie și a condus poporul la o apostazie dezgustătoare (vezi 1 Împărați 
12,25-33), iar Dumnezeu a exterminat casa lui prin Baeșa, fiul lui Ahia (vezi 1 Împărați 
14,7-16; 15,27-30).                                                                                                                                                             

- Iuda Iscarioteanul a fost ales de Mântuitorul ca unul din cei doisprezece apostoli, chiar 
dacă inițial nu-l acceptase.  Despre includerea lui între cei doisprezece citim în Ioan 6,70 
și Luca 6,13-16.  El avea aceleași privilegii ca și ceilalți, însă, prin cârtire repetată, și-a 
slăbit alegerea.  El s-a înțeles cu conducătorii să li-L vândă pe Isus (vezi Matei 26,14-16), 
iar după osândirea Domnului s-a dus și s-a spânzurat (vezi Matei 27,3-5; Fapte 1,16-20).  
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A fost ultima faptă la care l-a condus Satana, care intrase în el; deci, Iuda era acum 
demonizat și așa s-a spânzurat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Observați că oamenii pot fi chemați, aleși, pot să facă lucruri mari pentru Dumnezeu, dar 
apoi să părăsească adevărul și să se piardă.     

 Încercarea de a lucra fără chemare sau de a fi credincios în lucrul altuia poate fi fatală.  
Iată în continuare trei asemenea exemple:                                                                                                                                    

- Când David a încercat să mute chivotul din Baale-Iuda la Ierusalim, în locul pregătit de 
el, s-a întâmplat o nenorocire pe drum: „Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins 
mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că erau să-l răstoarne boii.  
Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru 
păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu” (vezi 2 Samuel 6,1-7; citate sunt 
versetele 6 și 7).  Care a fost păcatul lui Uza?  A pus mâna pe chivotul Domnului, ca să nu 
fie răsturnat de boi; bună intenție, dar în capul unui om nechemat, pentru că el nu era 
preot, de aceea nu avea voie să atingă chivotul; vedeți, Dumnezeu nu S-a mâniat pe boi, 
pentru erau să-l răstoarne, ci pe omul Uza, care și-a permis un gest ce nu i se cuvenea.   

- Ozia s-a încumetat să intre în templul Domnului, ca să ardă tămâie, lucrare pentru care 
nu avea o chemare, pentru că nu era preot, ci împărat (vezi 2 Cronici 26,15-21).  Preoții, 
optzeci și unu la număr, au avut curajul să-l avertizeze, deși zadarnic: „N-ai drept, Ozia, 
să aduci tămâie Domnului!  Dreptul acesta îl au preoții, fiii lui Aaron, care au fost sfințiți 
ca s-o aducă.  Ieși din sfântul locaș, căci faci un păcat!  Și lucrul acesta nu-ți va face cinste 
înaintea Domnului Dumnezeu” (versetul 18).  Care a fost consecința încumetării 
împăratului: „Ozia s-a mâniat.  În mână avea o cădelniță.  Și, cum s-a mâniat pe preoți,    
i-a izbucnit lepra pe frunte, în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii.                    
. . .  Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca 
lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului” (versetele 19 și 21).                                                            

- Exorciștii iudei, fiii preotului Sceva, au încercat ca, în numele lui Isus, pe care-L 
propovăduia Pavel, să alunge duhuri rele, dar au fost schingiuiți de omul demonizat (vezi 
Fapte 19,13-17).   

 Satana este autorul și inspiratorul tuturor extremelor: a lucra nechemat, a nu lucra când 
ești chemat.  Sigur că ne vom feri de imprudența întreprinderii de acțiuni care nu 
pornesc din Duhul Domnului și vom răspunde cu bucurie la glasul Domnului nostru.  O 
chemare avem, o alegere, de asemenea.  Să le întărim prin ascultare desăvârșită de 
voința Sa clar exprimată în Sfintele Scripturi.  El ne-a chemat pe toți la mântuire și viață 
veșnică, pentru care veșnicia este insuficientă spre a-I mulțumi destul.  În planul Său de 
răscumpărare a prevăzut salvarea noastră pentru veșnicie: această chemare devine 
alegere pentru totdeauna prin rămânerea noastră în adevărata Viță.   
 

 „Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos?  Necazul sau strâmtorarea sau 
prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia?  . . .  Căci 
sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, 
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nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură 
nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, 
Domnul nostru” (Rom 8,35.38.39).  Adică nimeni, în afară de noi, nu poate zădărnici 
chemarea și alegerea noastră.  Să fim fericiți pentru aceasta!         
 

 Iar tuturor slujitorilor Săi devotați, care au fost credincioși în lucrul încredințat lor, 
pentru care au fost chemați și aleși, care astfel au prețuit chemarea și alegerea și le-au 
întărit, Dumnezeu le va spune într-o zi: „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios în 
puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria Stăpânului tău” (Mat 
25,21).  Doresc fiecăruia din cei prezenți să audă din gura Domnului un astfel de cuvânt 
binecuvântat!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 18: „Iehova-i din veac” 

Cântarea de închidere, 184: „La a Ta chemare vin!” 
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„CHEMAREA ȘI ALEGEREA” (II)                                                                                                                                                 

 Dumnezeu nu interzice dorințele pioase și nu ne oprește să le nutrim.  De exemplu, în 1 
Timotei 3,1, Pavel zice: „Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun.”  Ați 
auzit?  „Râvnește”, adică dorește, are o aspirație, un ideal.  E păcat?  Nu este, dar apoi 
vin condițiile de calificare.  Și mai mult: dacă, în politică, cei care doresc să ajungă în 
unele poziții candidează la ele, cheltuiesc bani, uneori sume fabuloase, și îi denigrează 
pe oponenți pentru a-i opri din cursă, în viața de credință și în lucrarea lui Dumnezeu 
trebuie să funcționeze cuvântul zis de Iacov, fratele Domnului: „Nu trebuie să fie așa, 
frații mei” (Iac 3,10).   
 

 Nimeni nu se poate chema singur, nu se poate alege singur în lucrările lui Dumnezeu, ci 
trebuie să fie chemat sau chemată.  Autochemarea este luciferică și este un blestem 
pentru biserică.  Vorbind despre poziția de mare preot, scriitorul Epistolei către Evrei a 
zis: „Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum 
a fost Aaron” (Evr 5,4).  Chemarea și alegerea – chemat de Dumnezeu, prin biserica Sa, 
ales de El, prin biserica Sa.  Acesta este modul normal și sănătos de comportare a 
creștinilor.   
 

 „Cine sunt supușii împărăției lui Dumnezeu?  Toți aceia care fac voia Lui.  Ei au 
neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt.  Membrii împărăției lui Hristos sunt fiii lui 
Dumnezeu, părtași în marea Lui firmă.  Aleșii lui Dumnezeu sunt o seminție aleasă, un 
popor deosebit, un neam sfânt, ca să vestească laudele Celui ce i-a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată.  Ei sunt sarea pământului, lumina lumii.  Ei sunt pietre vii, o 
preoție împărătească.  Ei colaborează cu Isus Hristos.  Ei sunt cei ce-L urmează pe Miel 
oriunde merge El.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 422) 
 

 „Dumnezeu îi ia pe oameni așa cum sunt, cu trăsăturile lor omenești de caracter, și îi 
instruiește pentru serviciul Său, dacă ei acceptă disciplina Sa și învață de la El.  Ei nu sunt 
aleși pentru că sunt perfecți, ci în ciuda nedesăvârșirilor lor, pentru ca, prin cunoașterea 
și practicarea adevărului, prin harul lui Hristos, ei să ajungă transformați după chipul 
Său.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 294) 
 

 „Alegerea de către Dumnezeu există cu condiția practicii și nu există nicio altă alegere în 
Biblie.  Alegerea ne este accesibilă.  ‚Dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată’” 
(Manuscrisul 49 din 1894, publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 944)  
 

 De la cei chemați se așteaptă, în primul rând, ascultare deplină, așa cum s-a așteptat de 
la Saul, fiul lui Chis.  Dacă ei dau dovadă de ascultare, atunci chemarea este definitivă și 
Domnul nu va avea niciodată de ce să regrete că a emis chemarea aceea.  A zis 
Dumnezeu, prin profetul Isaia: „Ascultă-Mă, Iacove!  Și tu, Israele, pe care te-am 
chemat!  Eu, Eu sunt Cel dintâi și tot Eu sunt și Cel din urmă” (Isa 48,12).   
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 „Dacă ne supunem condițiilor pe care le-a stabilit Domnul, ne vom asigura alegerea 
pentru mântuire.  Ascultarea desăvârșită de poruncile Sale este dovada că Îl iubim pe 
Dumnezeu și nu suntem împietriți în păcat.  Hristos are o biserică în fiecare veac.  Există 
în biserică unii care nu sunt făcuți deloc mai buni prin legătura lor cu ea.  Ei înșiși 
violează termenii alegerii lor.  Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu ne dă dreptul la 
privilegiile bisericii Sale.”  (Manuscrisul 166 din 1898, publicat în Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 
1079)  
 

 Trebuie să înțelegem cu absolută siguranță și claritate că această chemare și alegere, 
despre care vorbim, înseamnă, în primul rând, aplicarea și realizarea planului de 
mântuire.  Toți sunt chemați la mântuire, fără îndoială.  Există însă și o altă chemare 
urmată de alegere, și anume la slujire.  Aceasta este o altă formă de chemare și se 
deosebește de cea discutată mai înainte.  Duhul lui Dumnezeu îi înzestrează pe cei 
credincioși cu daruri spirituale, El „dă fiecăruia în parte cum voiește” (1 Cor 12,11; cum 
voiește Duhul Sfânt).  Există și aici o chemare și o alegere: Dumnezeu îi cheamă pe copiii 
Săi să slujească în diferite capacități, după cum sunt înzestrați și după cum este nevoie.  
Oamenii pot refuza sau pot accepta.  El îi alege pentru anumite activități pe cei care 
primesc această chemare la slujire.   
 

 La scurt timp după botez și experiențele din pustie, Hristos i-a văzut pe Petru și pe 
Andrei, când aceștia pescuiau în Marea Galileii, și le-a zis: „Veniți după Mine și vă voi 
face pescari de oameni.”  Mergând puțin mai departe, i-a văzut pe alți doi, Iacov și Ioan, 
reparându-și mrejile.  „El i-a chemat.  Și, îndată, ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au 
mers după El” (vezi Matei 4,18-22; citatele sunt din versetele 19, 21 și 22).   
 

 Mântuitorul a petrecut o noapte în rugăciune pentru o decizie foarte importantă: „În 
urmă, Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El.  A rânduit 
dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită să propovăduiască” (Marcu 
3,13.14).  Aceasta nu era chemare la mântuire, nu alegerea pentru veșnicie înscrisă în 
planul mântuirii, întocmit înaintea de facerea lumii, ci chemare de a lucra pentru 
Dumnezeu și spre binele oamenilor.   
 

 Iată un alt raport despre această lucrare: „În zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se 
roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.  Când s-a făcut ziuă, i-a 
chemat pe ucenicii Săi și a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli” (Luca 
6,12.13).  Isus a avut mulți ucenici, nu știm câți; dintre toți aceștia, a ales doisprezece; 
pentru ce?  „. . . ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită să propovăduiască” (Marcu 3,14).  
Dintre toți ucenicii, toți chemați, toți cu anumite sarcini, El a ales acum doisprezece, în 
primul rând „ca să-i aibă cu Sine”, să fie permanent cu Sine, grupul cel mai apropiat și în 
permanență angajat în colaborare cu El.  Chemați să fie ucenici, chemați să-I fie cei mai 
intimi conlucrători.   
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 Deci, cei chemați de Dumnezeu la mântuire sunt chemați și la slujire, în diferite poziții și 
împrejurări, așa că putem distinge multiple chemări urmând chemării fundamentale din 
întuneric la lumina adevărului.  Astfel, având deja un grup chemat și ales de doisprezece 
ucenici, El i-a trimis într-o anumită lucrare: „Apoi, Isus i-a chemat pe cei doisprezece 
ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice 
fel de boală și orice fel de neputință” (Mat 10,1).   
 

 Hristos a procedat așa când era pe pământ.  Dar acum?  El lucrează prin biserica Sa, 
lansând chemări și procedând la alegeri de indivizi pentru lucrarea Sa: „Pe când slujeau 
Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: ‚Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul 
pentru lucrarea la care i-am chemat’” (Fapte 13,2).     
 

 „Cel ce i-a chemat pe pescarii din Galilea încă mai cheamă oameni în serviciul Său.  Și El 
este tot atât de dispus să-Și manifeste puterea prin noi ca și prin primii ucenici.  Oricât 
am fi de nedesăvârșiți și de păcătoși, Domnul ne face oferta de părtășie cu El, de 
ucenicie la Hristos.  El ne invită să ne încadrăm în instruirea divină, pentru ca, unindu-ne 
cu Hristos, să putem săvârși lucrările lui Dumnezeu.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 297)   
 

 Așa cum a scris apostolul Pavel, „cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui” 
(Rom 12,7).  Să se țină de slujba lui înseamnă: să fie statornic, perseverent în lucrarea 
lui; să nu fie doar un teoretician, ci să-și îndeplinească obligațiile; să nu se amestece în 
slujbele altora, chiar dacă va colabora cu ei.  De asemenea, apostolul a zis: „Încolo, ce se 
cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui” (1 Cor 
4,2).   
 

 Demersul acesta al chemării și alegerii poate funcționa și în sens invers: oamenii cheamă 
și aleg.  Dumnezeu recomandă în Psalmul 50,15: „Cheamă-Mă în ziua necazului și Eu te 
voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!”  „În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, 
căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă” (Rom 
10,12).  Este vorba de chemare: oamenii Îl cheamă pe Dumnezeu, cheamă numele Lui, Îl 
cheamă în general sau în zile de necaz.  Dar și alegerea funcționează așa; iată texte care 
confirmă lucrul acesta:                                                     

- „Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului” (Prov 1,29).                                                          

- „Iosua a zis poporului: ‚Voi sunteți martori împotriva voastră înșivă că L-ați ales pe 
Domnul, ca să-I slujiți’” (Ios 24,22).  Domnul îl alege pe om, omul Îl alege pe Domnul, 
alegere reciprocă, numai așa poate funcționa această legătură.                                                                                                                 

- În răspunsul dat îngrijoratei Marta, Domnul Isus a zis: „. . . dar un singur lucru 
trebuiește.  Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua” (Luca 10,42).  Și care era 
partea cea bună?  Ea L-a ales pe Hristos ca să fie Domnul vieții ei: „‚Femeie’, i-au zis ei 
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(îngerii), ‚pentru ce plângi?’  Ea le-a răspuns: ‚Pentru că L-au luat pe Domnul meu și nu 
știu unde L-au pus’” (Ioan 20,13).  Pe Domnul meu!        

 În 2 Petru 1,10, se vorbește despre chemare și despre alegere: cine face chemarea și 
cine face alegerea?  Nu mă pot chema singur și nu mă pot alege singur, dar pot alege 
ceva eu însumi (vezi Maria, partea cea bună).  Ar fi aici două variante:                          

- Dumnezeu m-a chemat și eu aleg să accept oferta Sa;                                                                                                 
- Dumnezeu m-a chemat și El m-a și ales, pentru mântuire și pentru lucrare.  

 În a prima variantă, când eu am ales partea cea bună, sunt chemat să nu-mi schimb 
părerea, să nu abandonez alegerea pe care am făcut-o, ci să o consolidez în 
permanență.  În a doua variantă, a întări alegerea înseamnă a mă strădui să fiu demn de 
acea alegere, a intensifica legăturile mele cu Atotputernicul, pentru ca alegerea să 
rămână, să fie confirmată și să aibă urmări veșnice. 
 

 „Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și de chemarea făcută” (Rom 11,29).  Dar 
Saul, fiul lui Chis?  Auziți: „Domnul i-a vorbit lui Samuel și i-a zis: ‚Îmi pare rău că l-am 
pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine și nu păzește cuvintele Mele’” (1 Sam 
15,10.11).  De asemenea: „Dar Samuel îl plângea pe Saul, pentru că Domnul Se căise că-l 
pusese pe Saul împărat peste Israel” (versetul 35).  „Îmi pare rău”, „Domnul Se căise”; 
cum așa?  Aici este un tâlc lingvistic și logic: regretul era nu în sensul de „vai, ce am 
făcut?”, ci Dumnezeu era îndurerat de rătăcirile lui Saul de la calea Sa.  Hotărârea divină 
nu fusese greșită, pentru că Dumnezeu nu greșește niciodată; greșită era orientarea 
celui chemat la slujbă și ales să conducă poporul; așa ceva deplângea Dumnezeu.     
 

 Chemarea divină nu este ireversibilă, orice ar face omul; „odată mântuit, pentru 
totdeauna mântuit” este o doctrină falsă.  Cel chemat trebuie să onoreze chemarea, 
care este nu numai un privilegiu bazat pe har, ci și o înfricoșătoare răspundere: „Vă 
sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de 
chemarea pe care ați primit-o” (Efes 4,1).    
 

 Nu există niciun fel de imunitate în statutul de oameni aleși; diavolul nu îi înscrie pe o 
listă de excepții de la atacurile lui criminale.  Dimpotrivă, Mântuitorul a profetizat că și 
aleșii sunt vulnerabili: „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).  Și atunci?  Să ținem cont de avertismentul apostolului Pavel: „Astfel 
dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă” (1 Cor 10,12).  Dar nici nu 
trebuie să ne speriem sau să ne descurajăm; apostolul Petru ne vine în ajutor cu 
făgăduința: „Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea 
gata să fie descoperită în vremurile de apoi!”  (1 Pet 1,5).  Avem această protecție 
impenetrabilă, dacă rămânem cu credincioșie în perimetrul ei.  
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 Dumnezeu este îndelung răbdător cu oamenii, El insistă în chemarea Sa, care se 
realizează prin îndemnurile Duhului Sfânt.  Iată cazul unui copilaș chemat de Dumnezeu: 
„Domnul a venit, S-a înfățișat și l-a chemat, ca și în celelalte dăți: ‚Samuele, Samuele!’  Și 
Samuel a răspuns: ‚Vorbește, căci robul Tău ascultă!’”  (1 Sam 3,10).  Domnul îl chemase  
încă de trei ori, așa cum ne arată versetele 4, 6, 8; versetul 7 zice: „Samuel nu-L 
cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit.”  Samuel era 
un copil; dar cei care nu sunt copii?  Când cel chemat nu înțelege că a fost chemat sau 
nu răspunde la chemare, Dumnezeu repetă chemarea, dar nu o face la infinit când este 
vorba de îndărătnicie.   
 

 Este imposibil să ne întărim chemarea și alegerea, dacă nu suntem conștienți de ele.  
Apostolul neamurilor nu avea nicio îndoială și nicio incertitudine; el știa cine este, ce 
chemare are și ce are de făcut: „Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus 
deoparte ca să vestească evanghelia lui Dumnezeu” (Rom 1,1).   
 

 O alegere divină nu rămâne secretă, ci ea ajunge să fie cunoscută și recunoscută de 
biserică: „Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră” (1 Tes 1,4).  Iar biserica 
acționează în consecință: „Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: 
‚Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.’  Atunci, 
după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece.  Barnaba 
și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la 
Cipru.  Ajunși la Salamina, au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor.  Aveau 
de slujitor pe Ioan” (Fapte 13,2-5).     
 

 „Într-un chip vrednic de chemare”.  Această vrednicie se poate pierde: „. . . îngerii care 
nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința” (Iuda 6).  „De aceea, ne rugăm 
necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui” (2 
Tes 1,11).  Dar cum ajungem vrednici?  Nu există în noi în mod firesc, de la natură, nicio 
vrednicie; aceasta trebuie să ne fie dată din afară și Dumnezeu face lucrul acesta dacă 
acceptăm și dorim: „. . . mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de 
moștenirea sfinților, în lumină” (Col 1,12).  Acest adevăr este explicat mai departe astfel: 
„El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după 
hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii” (2 Tim 
1,9).   
 

 Dacă apropiem termenii „vrednicie” și „destoinicie”, atunci textul următor ne ajută de 
minune: „Nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi.  
Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu” (2 Cor 3,5).  Nu vrednicia sau 
destoinicia noastră ne-au recomandat pentru emiterea scrisorii de chemare, ci 
hotărârea Sa, bazată pe harul Său.        
 

 Biblie vorbește despre alegerea operată de Dumnezeu pentru indivizi, dar și pentru 
poporul Său special.  Iată indivizi aleși de Dumnezeu în diferite scopuri:                                                                                        
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- Avraam: „Tu, Doamne Dumnezeule, l-ai ales pe Avram, l-ai scos din Ur din Haldea și       
i-ai pus numele Avraam” (Neem 9,7).                                                                                                                             

- Moise: „Și El a vorbit să-i nimicească, dar Moise, alesul Său, a stătut la mijloc înaintea 
Lui, ca să-L abată de la mânia Lui și să-L oprească să-i nimicească” (Ps 106,23).                                                 

- Bețaleel: „Domnul i-a vorbit lui Moise și i-a zis: ‚Să știi că l-am ales pe Bețaleel, fiul lui 
Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda.  L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un 
duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări”’ (Exod 31,1-3).                                            

- David: „Domnul Și-a ales un om după inima Lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia 
poporului Său” (1 Sam 13,14).  „Să știți că Domnul Și-a ales un om, pe care-l iubește” (Ps 
4,3).  „L-a ales pe robul Său David și l-a luat de la staulele de oi.  L-a luat dindărătul oilor, 
care alăptau, ca să-l pască pe poporul Său Iacov și pe moștenirea Sa Israel” (Ps 
78,70.71).                                                                                                                                                                              

- Solomon: „El mi-a zis: ‚Fiul tău, Solomon, Îmi va zidi casa și curțile; căci l-am ales ca fiu 
al Meu și-i voi fi Tată’” (1 Cron 28,6).                                                                                                            

- Zorobabel: „‚În ziua aceea’, zice Domnul oștirilor, ‚pe tine, Zorobabele, fiul lui Șealtiel, 
robul Meu’, zice Domnul, ‚te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete; căci Eu te-am ales’, 
zice Domnul oștirilor” (Hag 2,23).                                                                                                                                    

- Saul/Pavel: „Dar Domnul i-a zis (lui Anania despre Saul): ‚Du-te, căci el este un vas, pe 
care l-am ales, ca să ducă numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și 
înaintea fiilor lui Israel’” (Fapte 9,15).  Solomon a scris despre un interesant gen de 
purificare: „Scoate zgura din argint și argintarul va face din el un vas ales” (Prov 25,4).  
Așa a făcut Dumnezeu cu Pavel: a scos toată zgura din el și a făcut din el un vas ales, 
apostolul neamurilor.  Generalul oștirilor întunericului a trecut de partea Domnului și a 
devenit un iscusit general în oastea Mântuitorului, ca să ducă evanghelia la mii de 
oameni pierduți în păcatele lor.     

 Iată în continuare cum vorbește Sfânta Scriptură despre poporul ales al lui Dumnezeu, 
atât cel dinainte de nașterea Mântuitorului, cât și cel de după înălțarea Sa la cer:                                                                                                                                                                  

- „Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avraam, prietenul 
Meu . . .” (Isa 41,8).                                                                                                                                                                                                   

- „Ascultă acum, Iacove, robul Meu, Israele, pe care te-am ales!  Așa vorbește Domnul, 
care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău: ‚Nu te teme de 
nimic, robul Meu Iacov, Israelul Meu, pe care l-am ales’” (Isa 44,1.2).                                                       

- „Și numai de părinții tăi S-a alipit Domnul, ca să-i iubească; și, după ei, pe sămânța lor, 
pe voi, v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeți azi” (Deut 10,15).                                                  
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- „Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău, și Domnul, Dumnezeul 
tău, te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului” 
(Deut 14,2).                                                                                                                                                             

- „Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău; Domnul, Dumnezeul tău, 
te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului.  Nu doar 
pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a 
ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele.  Ci pentru că Domnul vă 
iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri” (Deut 7,6-
8).                                                                                                                                                                                                              

 Unii se poticnesc la ideea existenței unui popor ales: adică Dumnezeu e părtinitor?  
Există unii oameni mai importanți decât alții?  Există o rasă specială, superioară, în timp 
ce toate celelalte sunt de neglijat sau chiar de disprețuit?  Absolut deloc.  Apostolul 
Pavel a arătat lucrul acesta în mod clar: „Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul 
iudeilor?  Nu este și al neamurilor?  Da, este și al neamurilor” (Rom 3,29).  La aceeași 
concluzie a ajuns Simon Petru, când a fost chemat să vorbească despre mântuire în casa 
sutașului Corneliu: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, 
cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El” (Fapte 10,34.35).   
 

 Atunci pentru ce un popor ales?  Nu pentru a practica exclusivitatea, pentru a nutri  
sentimente de înfumurare și izolare, ci ca instrument al Său care să lucreze pentru 
binele celorlalți oameni.  Nu superioritate, ci avantaje oferite pentru o misiune.  Iată ce 
zice Pavel: „Care este, deci, întâietatea (atenție, nu superioritate!) iudeului sau care este 
folosul tăierii împrejur?  Oricum, sunt mari.  Și, mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au 
fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu” (Rom 3,1.2).  Deci, întâietate în sens de 
chemare de a fi depozitarii cuvintelor lui Dumnezeu, adică ai adevărului mântuitor.  Dar 
acest depozit nu era destinat să le aparțină numai lor. 
 

 Când l-a chemat pe Avram, Dumnezeu i-a spus clar, de la început, pentru ce îl cheamă: 
„Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare și vei fi 
o binecuvântare.  Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce 
te vor blestema; și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Gen 12,2.3).  
Deci: „vei fi o binecuvântare”; pentru cine?  Bineînțeles că pentru alții.  Care sunt aceia?  
„. . . și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.”  Același lucru l-a spus și 
mai târziu: „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai 
ascultat de porunca Mea!”  (22,18).  „Sămânța” aceea este interpretată de Pavel ca fiind 
Hristos (vezi Galateni 3,16).   
 

 Prin adevărul divin descoperit lui Israel și prin „sămânța” femeii (conform cu Geneza 
3,15) și „sămânța lui Avraam”, adică prin Hristos, întreaga lume avea să fie 
binecuvântată, ceea ce înseamnă să fie chemată la mântuire.  Pentru că Dumnezeu nu   
l-a iubit numai pe Israel, ci „lumea” (vezi Ioan 3,16), adică întreaga omenire.  Din cei 
doisprezece patriarhi a rezultat Israelul trupesc, căruia Dumnezeu i-a încredințat 
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misiunea de a evangheliza lumea, așa cum au scris profeții.  De exemplu: „Eu, Domnul, 
te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca 
legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor” (Isa 42,6).  De asemenea: „De aceea, 
te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului” 
(49,6).  Că aceste texte se aplică la Israelul fizic, a arătat apostolul Pavel în Antiohia 
Pisidiei: „Căci așa ne-a poruncit Domnul: ‚Te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să 
duci mântuirea până la marginile pământului’” (Fapte 13,47).  Israel, chemat să fie 
lumina neamurilor.   
 

 Și-a îndeplinit Israelul trupesc misiunea aceasta?  Prea puțin.  În loc să influențeze 
popoarele dimprejur, el a fost influențat de ele ca să se dedea la idolatrie și la toate 
urâciunile.  După captivitatea babiloniană, rămășița lui Israel întoarsă acasă nu a mai 
practicat idolatria, dar s-a închis în sine, de teama repetării apostaziei și a captivității.  A 
socotit că toate binecuvântările legământului sunt numai pentru ei, că ei sunt aleși ca să 
fie în exclusivitate copiii lui Dumnezeu, în timp ce neiudeii sunt necurați, nevrednici de 
împărăția cerurilor.  Nu așa a interpretat Hristos lucrurile, de aceea afirmațiile Sale i-au 
șocat pe compatrioți: „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.  Iar fiii împărăției vor fi aruncați 
în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților” (Mat 8,11.12).  Și mai 
clar: „De aceea, vă spun că împărăția cerurilor va fi luată de la voi și va fi dată unui neam 
care va aduce roadele cuvenite” (21,43).       
 

 Luată de la ei și dată altui neam: când și cum a fost luată?  Șaptezeci de săptămâni (vezi 
Daniel 9,24), după numărul anilor de robie în Babilon și Persia, le-a hărăzit Dumnezeu ca 
un ultim timp de probă, de la 457 toamna înainte de Hristos, până în toamna anului 34 
după Hristos.  La jumătatea ultimei săptămâni de ani, în primăvara anului 31, ca națiune, 
ei L-au lepădat pe Mântuitorul, cerând răstignirea Lui, iar în toamna anului 34 au lepădat 
apelul făcut de Ștefan față de Sinedriu de a-L primi pe Hristos.  De atunci, au ajuns un 
popor ca oricare alt popor. 
 

 Dar când și cum a fost dată altui neam?  Hristos a ales 12 apostoli, ca temelie umană a 
unui nou popor ales, Israelul spiritual.  Două popoare?  Nu, un singur popor, în 
continuare: Israel a fost înnoit.  Planul lui Dumnezeu nu a eșuat niciodată: ce nu a făcut 
Israelul trupesc a făcut și face Israelul spiritual: duce lumina adevărului mântuitor la 
toate neamurile pământului.  Isus este Adevărul întrupat, El este Lumina lumii.  Dar Isus 
a lucrat aproape numai în Palestina în cei trei ani și jumătate de activitate pe pământ; El 
nu S-a dus până la marginile pământului.   Iată însă ce le-a poruncit El ucenicilor Săi: „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).  
Această misiune a încredințat-o Hristos urmașilor Săi.    
 

 Vorbind despre Israelul nou-testamentar, apostolul Petru afirmă cu certitudine și 
bucurie: „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” (1 Pet 2,9).  Era așa în primul 
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secol și o rămășiță a purtat mereu drapelul adevărului în secolele de apostazie și 
întunecime spirituală.  La încheierea istoriei, o nouă evanghelizare universală produce 
un popor deosebit, care pregătește lumea pentru cea de a doua venire a Mântuitorului: 
„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. . . .  Apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care 
semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită” 
(Apoc 14,6.14).  După vestirea evangheliei la orice popor, Se arată în nori Fiul omului 
pentru secerișul final.     
 

 „Nu există ființă omenească sfințită și pregătită pentru împărăția cerurilor care să nu fie 
aleasă pentru acea împărăție.  Dumnezeu îi alege pe aceia care au lucrat în planul 
adăugării.  Explicația este dată în primul capitol din A Doua Petru.  Pentru fiecare ființă 
omenească, Hristos a plătit prețul alegerii.  Nimeni nu trebuie să se piardă.  Toți au fost 
răscumpărați.  Acelora care Îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal li se va da putere 
să devină fiii și fiicele lui Dumnezeu.  O poliță de asigurare la viață veșnică a fost emisă 
pentru toți.  Pe aceia pe care Dumnezeu îi alege, Hristos îi răscumpără.  Mântuitorul a 
plătit prețul răscumpărării pentru fiecare suflet.  Noi nu suntem ai noștri înșine, pentru 
că am fost cumpărați cu un preț.  De la Răscumpărătorul, care ne-a ales de la 
întemeierea lumii, noi primim polița de asigurare care ne dă dreptul la viața veșnică.”  
(Scrisoarea 53 din 1904, publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 944) 
 

 „(Ioan 15,4 citat).  Aici sunt cele mai valoroase giuvaiere ale adevărului pentru fiecare 
suflet dintre noi în mod individual.  Aici este singura alegere din Biblie și poți dovedi că 
ești ales de Hristos fiind credincios; poți dovedi că ești ales de Hristos rămânând în viță.”  
(Manuscrisul 43 din 1894, publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 1079)  
 

 Fără chemarea divină, nimic nu este posibil în viața spirituală, pentru că totul pornește 
de la legătura cu Mântuitorul; iată cum suntem îndemnați: „De aceea, frați sfinți, care 
aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul și Marele Preot al 
mărturisirii noastre, adică Isus” (Evr 3,1).  Această ațintire a privirilor la Apostolul și 
Marele Preot Hristos are urmări fenomenale în viața indivizilor: „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).    
 

 Scriind despre sfințirea deplină a vieții credincioșilor în 1 Tesaloniceni 5,23, Pavel afirmă 
în versetul următor: „Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucru acesta.”  Cel care 
ne-a chemat este credincios, adică este cinstit, hotărât, consecvent, statornic.  Și va face 
lucrul acesta, adică ne va sfinți pe deplin.  Mă rog ca aceasta să fie experiența noastră a 
tuturor!  Amin!   

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

Cântarea de închidere, 526:„ Luminezi tu, oare?” 
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„CINE ESTE MAI MARE . . .?” 

 Înțelepciunea a strigat și ucenicii Domnului s-au arătat.  În număr mare, impresionant și 
încurajator.  Pentru primul Sabat de dimineață în anul acesta.  Pentru unii nu este nicio 
mirare că au apucat acest an ; cum să fie altfel?  Alții însă se bucură mai mult: încă unul, 
cât din el?  Să ne ajute Domnul să-l trăim în întregime, dacă vrea El așa; dacă nu, să-I 
mulțumim pentru oricât din el.  Oricum, este primul Sabat.  Bine ați venit aici, pentru 
auzirea Cuvântului lui Dumnezeu!   
 

 Zicea cineva la Congresul din Phoenix al tineretului, un vorbitor german care parcă este 
profesor la Universitatea de Sud-Vest din Keene, Texas: „It’s OK to be SDA!”  Și a 
repetat: „It’s OK to be SDA!”  Adică: „Este bine să fii adventist de ziua a șaptea!”  Vă rog 
să ridicați mâna toți aceia cărora vă pare rău că sunteți adventiști de ziua a șaptea!  Să 
știți că e riscantă întrebarea mea: dar dacă ridică unul mâna?  Nu, nu glumim, vorbim 
serios: vă pare bine, fraților, că faceți parte din această biserică?  Da?  Care sunt 
avantajele?  Mari, mari, mari de tot!   
 

 Au venit ucenicii înaintea Domnului și I-au pus o întrebare; așa scrie în Matei, capitolul 
18, versetul 1.  Deci, Matei 18, primul verset: „În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de 
Isus și L-au întrebat: ‚Cine este mai mare în împărăția cerurilor?’”  Cine este mai mare în 
împărăția cerurilor?  De altfel, nu știm: toți ucenicii au pus întrebarea aceasta, toți 
odată, în cor, e greu de crezut.  Sau l-au delegat pe unul să întrebe, care era mai 
vorbăreț, nu-i spun numele, sau poate nici nu era întrebarea tuturor, numai a unora 
dintre ei.  Oricum, zice că ucenicii s-au apropiat de El și L-au întrebat, ceea ce înseamnă 
că nimeni nu era contra să se pună această întrebare: „Doamne, cine este mai mare în 
împărăția cerurilor?”   
 

 Mare, mai mare, cel mai mare.  Gradele de comparație ale adjectivelor: pozitiv, 
comparativ, superlativ.  Aici este comparativul, „mai mare”, dar vreau să vă previn că, în 
limba greacă a Noului Testament, comparativul se folosește și pentru superlativ.  Am 
terminat recent citirea pentru a 43-a oară a Noului Testament în limba greacă și am 
constatat că, într-adevăr, așa cum spun și lingviștii, comparativul este folosit de multe 
ori și ca superlativ.  Adică, atunci când întrebau: „Cine este mai mare în împărăția 
cerurilor?”, ucenicii întrebau, de fapt: „Cine este cel mai mare?”   
 

 De altfel, știți că și în românește procedăm așa, folosind uneori comparativul pentru 
superlativ?  Întrebarea: „Cine este mai mare aici?”  înseamnă cine este primul, cine are 
răspunderea principală, „mai mare” înlocuind expresia „cel mai mare”; este o 
simplificare făcută din comoditate.     
 

 Dacă vi s-ar pune dumneavoastră întrebarea: „Cine este cel mai mare în împărăția 
cerurilor?”, ce ați răspunde?  Eu am un răspuns scurt, simplu, într-un singur cuvânt: 
„Dumnezeu!”  Ce, se mai pune problema?!  Nu vreau să profit de răbdarea 
dumneavoastră și în niciun caz să vă pun în situația să începeți cu îndelunga răbdare, dar 
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vă voi citi câteva texte despre Dumnezeu ca fiind mare.  Le am aici pe toate, tipărite, nu 
le caut, ca să câștig timp.  Iată aceste texte:                                                                                                                            
 
- „Mare este Domnul și lăudat de toți, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel 
sfânt!”  (Ps 48,1) 

- „Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele” (Ps 99,2).                                                                             
 
- „Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai presus de toți dumnezeii” (Ps 
135,5).                                                                                                                                                                         
 
- „Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă.  El este mai de temut decât toți 
dumnezeii” (Ps 96,4).                                                                                                                                           
 
- „Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă” (Ps 
145,3).                                   
 
- „Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini” 
(Ps 147,5).                                                                                                                                                                  
 
- „Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul” 
(Ps 47,2).                                                                                                                                                                
 
- „Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai presus de toți 
dumnezeii” (Ps 95,3).                                                                                                                                           
 
- „Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte!  Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul 
nostru?”  (Ps 77,13)                                                                                                                                              
 
- „Căci Tu ești mare și faci minuni, numai Tu ești Dumnezeu” (Ps 86,10).                                                      
 
- „Binecuvintează, suflete, pe Domnul!  Doamne, Dumnezeule, Tu ești nemărginit de 
mare!”  (Ps 104,1)   

 

 S-au apropiat ucenicii de Domnul nostru Isus Hristos și ne apropiem și noi de El cu 
întrebarea: „Cine este cel mai mare în împărăția cerurilor?”  Biblia zice: Dumnezeu este; 
nu poate fi nimeni atât de mare ca El.  Mai mare?  Nici discuție!  Deci, Dumnezeu este 
mare, cel mai mare, foarte mare!  În împărăția cerurilor și peste tot!   
 

 Da, dar asta știau și ucenicii.  N-aveau nicio îndoială, dar nu la așa ceva se gândeau ei.  
Nu așa ceva urmărea întrebarea lor: „Cine este cel mai mare?  Bine înțeles că 
Dumnezeu.  Dar după El, așa dintre noi, de exemplu: care ar fi?”  Ei gândeau că Isus a 
venit pe pământ ca să ridice Israelul la rang de superputere, singura superputere, să 
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domine tot pământul, o împărăție fantastică, formidabilă, iar ei?  Cu El, guvernul.  Și, 
care va fi cel mai mare dintre ei?  Stăteau cu sufletul la gură să audă răspunsul.   
 

 Observați că ucenicii nu au întrebat: „Doamne, cine este cel mai mic în împărăția 
cerurilor?”  Nimeni nu voia să fie mic!  Nu!  Mare, cel mai mare.  Ne aducem aminte, 
acesta este capitolul 18.  În capitolul 16, după ce Petru, Simon Petru, a zis „Tu ești 
Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!”  (Versetul 16), Mântuitorul l-a apreciat, apoi a zis: 
„Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica Mea!”  (Versetul 18).  Cea mai 
numeroasă biserică de pe pământ a preluat textul acesta și a zis: „Bine, domnule, 
biserica creștină este zidită pe Simon Petru!  Și el a avut un urmaș, și altul, și altul, și 
altul, și cel care acum are cap încoronat în Roma nu este altceva decât un succesor al lui 
Petru, pe care Hristos a zidit biserica creștină!”   
 

 Absolut fals, greșit, și de ce?  Din multe puncte de vedere, dar eu mă refer numai la 
lingvistică.  Acolo, în capitolul 16, versetul 18, din Matei, sunt folosite două cuvinte 
pentru „piatră”: „tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica Mea”.  Petros, care e 
masculin, și petra, care e feminin.  Petros nu este totuna cu petra după cum „foc” nu 
este totuna cu „focă”.  Dacă arunci foca în apă, înoată; dacă arunci focul în apă, se 
stinge.  Doar o literă.  Petros înseamnă o piatră mai mică, nestabilă, care se 
rostogolește; așa era Simon – tu ești petros.  Dar pe această petra, pe El, a fost zidită 
biserica; probabil Domnul a arătat spre Sine, nu avem gesturi în Biblie, dar El este Stânca 
veacurilor (vezi 1 Corinteni 10,4).   
  

 Dar, în sfârșit, să ne gândim și așa: când au venit la El ucenicii, la scurt timp după 
aceasta, și L-au întrebat: „Doamne, cine este mai mare în împărăția cerurilor?”, dacă ar 
fi adevărat că în capitolul 16 Mântuitorul l-a desemnat pe Petru să fie capul bisericii, El 
ar fi zis: „Dar ce mai întrebați?  Doar v-am spus: Petru e cel mai mare!”  „A, da!”  Nu, n-a 
fost așa! 
 

 Auziți: „Între apostoli”, ni se spune, „s-a iscat și o ceartă” (Luca 22,24), „ca să știe care 
din ei avea să fie socotit ca cel mai mare.”  Între apostoli s-a iscat o ceartă!  S-au certat 
apostolii!  Doamne, cine a mai auzit așa ceva?  Nu se ceartă ei membrii de rând, dar 
apostolii!  S-au certat, care să fie mai mare.  Și Mântuitorul le-a dat niște sfaturi; a zis 
așa: „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” (versetele 25 și 26).  Nu le-a zis: „Da ce vă mai certați, 
oameni buni, nu v-am spus Eu că Petru este cel mai mare?”  Nu, deloc, absolut.  A fi 
mare în sensul sfaturilor date de Mântuitorul înseamnă să pui mâna pe mătură, 
înseamnă să pui mâna pe perie să speli dușumeaua.  Să fii serv, să fii mic, atunci ești 
mare!  Mare, foarte mare! 
 

 Nu tot ce numesc oamenii mare este mare și nu tot ce numesc ei mic este mic.  Poate fi 
și exact invers: „Noi avem standardul nostru și prin el pronunțăm un lucru mare și altul 
mic, dar Dumnezeu nu estimează potrivit cu regula noastră.  Nu trebuie să presupunem 
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că ceea ce este mare pentru noi trebuie să fie mare pentru Dumnezeu sau ce este mic 
pentru noi trebuie să fie mic pentru El” (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului 
Hristos, pagina 364).  Ucenicii trebuie să fi fost surprinși de răspunsul Domnului Hristos, 
dar tocmai pentru că unitățile de măsură omenești nu se suprapun neapărat cu cele ale 
Cerului.     
 

 Doi dintre ucenicii Domnului Isus Hristos au considerat că sunt foarte prudenți și foarte 
înțelepți, dacă pun mâna pe locurile de frunte, înaintea celorlalți.  Iacov și Ioan, ei au 
venit, ajutați și de mama, și au zis: „Vrem să ne faci ceva, ce Te rugăm!”  „Și anume, ce?”  
„Ei, în împărăția Ta, noi să stăm unul la dreapta, altul la stânga Ta!”  „Nu știți ce cereți!”, 
a zis Isus.  Și apoi le-a dat același sfat, că, anume, cine vrea să fie mare să fie mic, cine 
vrea să cârmuiască să fie rob (vezi Matei 20,20-28 și Marcu 10,35-45).                                                     
 

 Deci, au întrebat ucenicii: „Cine este mai mare în împărăția cerurilor?”  Ce a făcut 
Mântuitorul?  Cum a început răspunsul Său?  Nu cu cuvinte, ci practic.  A chemat la Sine 
un copilaș, l-a pus în mijlocul lor, i-a lăsat să se uite la el bine, bine, bine, că ai ce să vezi 
la un copilaș, te-apucă zâmbetul, când chiar e un copilaș așa drăgălaș.  Și apoi a zis: 
„Adevărat vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște 
copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor.”  Un copilaș. 
 

 Acum, eu nu am să fac cum a făcut Domnul Isus Hristos, să chem un copilaș, să-l pun aici 
și să vă uitați la el, dar vă arăt unul pe ecran, un copilaș.  Să vedem, apare?  O imagine, și 
încă una, și încă una, și încă una, și ultima (am arătat cinci fotografii ale nepoatei mele în 
vârstă de circa șase luni).  Asta este.  Copilaș.  Dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu și nu 
vă faceți ca niște copilași, în niciun caz nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu.  
Mântuitorul a declarat despre Ioan Botezătorul că este cel mai mare om născut din 
femeie (vezi Matei 11,11).  Și de ce?  Pentru mai multe motive, dar declarația lui Ioan 
despre raportul dintre sine și Mesia depășește tot ce ar fi putut spune oamenii mai 
frumos: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez” (Ioan 3,30).  Dar tocmai zicând 
așa, Ioan a dat pe față măreția sa de caracter.    
 

 Dar cum să te faci, domnule, ca un copilaș?  Să te faci așa mic, să te condensezi ca el,     
n-ai cum și n-ar avea rost.  Mie o dată îmi ajunge, n-aș mai lua-o de la capăt.  Să te faci 
frumos ca el?  Hm!  Nu merge, și ce-ți trebuie?  Frumusețea de caracter e mai bună 
decât cea fizică, iar cea fizică este cea naturală, care vine dinăuntru, roșeața feței care 
este dată de morcovi, de alimentația sănătoasă.  Când îmbunătățirile se fac pe afară, se 
șterg repede și sunt absurde și ridicole.   
 

 Cum să te faci ca un copilaș?  Acum, înainte de a merge în direcția aceea, dați-mi voie să 
dezvolt altă idee în ce privește copilașii.  Altă idee.  Știți că Biblia nu vorbește numai 
pozitiv despre copilași?  Nu!  Iată, de exemplu, ce zice Pavel, în Efeseni 4,14: „. . . 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”.  Ce înseamnă aceasta?  
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Copiii pot să fie ușor păcăliți, foarte ușor.  Ei, nu așa, nu în această privință trebuie să 
devenim ca niște copilași.   
 

 Sau, când se referea la vorbirea în limbi, în capitolul 14 din 1 Corinteni, a zis Pavel în 
versetul 20, pentru că începuseră și ei cu bolboroseală: „Fraților, nu fiți copii la minte, ci, 
la răutate, fiți prunci, iar la minte, fiți oameni mari.”  Suntem și noi uneori deranjați când 
vedem printre noi manifestări de imaturitate, și atunci ne vine să zicem: „Parcă ați fi 
niște copii.  Parcă ați fi niște copii!”  Chiar așa să se poarte ucenicii Domnului, slujitorii 
Celui Preaînalt?!   
 

 Apoi a mai zis Pavel în Evrei, capitolul 5: „Voi de mult trebuia să fiți învățători”, dar „ați 
ajuns să aveți nevoie de lapte”, biberonul, știți, îi dai acolo să sugă.  Chiar așa, în loc să 
ajungeți să vă hrăniți cu „hrană tare”!  Pentru că „oricine nu se hrănește decât cu lapte 
nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc.”  Prunc!  „Dar hrana 
tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin 
întrebuințare (exercițiu), să deosebească binele și răul” (vezi versetele 12-14).  Aici este 
vorba de a fi copilăros sau a fi matur, pipernicire mintală sau maturitate de gândire. 
 

 Același apostol a făcut o splendită comparație între starea de copil și cea de om matur; 
el a zis: „Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un 
copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc” (1 Cor 13,11).  Prin 
urmare, iată-l pe Pavel, care nu mai este copil, ca să mai aibă nevoie de lapte, ci om 
mare, care se folosește de hrană tare.  Cel care îi învață pe alții s-a învățat mai întâi pe 
sine.  Altfel decât cei cărora le scria el în Romani 2,17-24: „Tu, care te numești iudeu, . . . 
care îi înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți?”  (Citatele sunt din versetele 17 și 21.)    
 

 Încă un text al lui Pavel: „Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni 
duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în 
Hristos.  V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum 
chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți.  În adevăr, când între voi sunt 
zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți 
oameni?”  (1 Cor 3,1-3).  A, lumești!  Deci, omul a venit la credință, dar nu a venit de tot, 
nu e bine fondat, încă mai are elemente lumești în viața lui, în gândire și în practică.  
 

 Fraților, să fim clari, copiii pot să fie și răi; da, da, da, vă rog să mă credeți.  Pot să fie 
încăpățânați, pot să fie obraznici, pot să fie geloși, pot să facă stricăciuni, pot să facă 
multe rele.  Ce, nu e așa?  Ba e!  Dar nu la aceste aspecte S-a referit Domnul Isus Hristos, 
când a zis că trebuie să ne facem ca niște copilași.   
 

 Dar ce este admirabil la un copil?  Mântuitorul zice că noi trebuie să copiem neapărat 
acele trăsături.  Atunci, trebuie să le cunoaștem.   
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 Nu știm ce copil era acela, pe care l-a invitat Mântuitorul, pe care l-a pus în mijlocul 
ucenicilor, și o să vedeți din Spiritul Profetic că l-a luat și în brațe până la urmă.  De 
altfel, chiar evanghelistul Marcu ne spune lucrul acesta: „Și a luat un copilaș și l-a așezat 
în mijlocul lor, apoi, l-a luat în brațe și le-a zis . . .” (Marcu 9,36).  Nu știm.  Era băiat?  Era 
fată?  Câți anișori avea?  Nu știm, dar adult nu era, pentru că era copil.  Iată în 
continuare unele caracteristici de bază ale copilașilor, la care să ne oprim îngândurați și 
admiratori.   
 
(01) Smerenia.  Copii.  Să ne facem ca niște copilași.  Cum?  am întrebat.  Mântuitorul a 
zis imediat așa: „Oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția 
cerurilor” (Mat 18,4).  Punctul întâi din toată gama discuției referitoare la comparația cu 
copilașii este smerenia.  Este smerenia.  Apoi altele; le-am eșalonat aici pe lista mea și 
vreau să le discut pe rând, fără a depăși timpul.   
 
(02) Se remarcă la copii bunătate, căci nu degeaba a zis Pavel: „La răutate, fiți prunci!”  
Da, știu și ei să țipe, să zgârie, pot să aibă momente nedorite, dar nu fac planuri 
răutăcioase, nu te urmăresc cu înverșunare.  Copilașii nu se pricep la așa ceva.   
 
(03) Apoi încredere, încredere.  Era un zid – nu prea înalt, cam de doi metri înălțime și pe 
el era un copilaș.  Doi bărbați s-au apropiat de zidul acela, s-au uitat la copilaș și unul 
dintre ei a zis către celălalt: „Ia întinde mâinile să-ți sară în brațe!”  El le-a întins, copilul 
n-a vrut să sară.  S-a dus el.  A întins mâinile și copilul a sărit în brațele lui.  „Ei”, a 
întrebat celălalt.  „Ce secret ai?  Cum ai procedat?”  „Niciun secret”, a zis el.  „E copilul 
meu.”  Când e copilul meu, îmi sare în brațe.  Încredere.  Când copiii noștri erau mici, ei 
credeau că eu pot să fac orice.  Tata!  Tata, domnule!  El poate orice!  Încredere. 
 
Alt tip de încredere.  Discutam cu Max, nepotul de la băiat, de la Uwe, acum are aproape 
17 ani.  Era micuț – 4-5 ani, știu eu.  Și-i povesteam despre a doua venire a Domnului 
Isus, că va veni în slavă și-i va lua pe copilași în brațe, îi va duce în împărăția Sa și va fi 
bine și frumos acolo.  El asculta fascinat și a zis: „Abia aștept să vină!  Abia aștept să 
vină!”  Încredere.  N-a pus la îndoială cuvintele mele, n-a venit cu niște chițibușuri 
filosofice sau teologice, întrebându-mă: „Da de unde știi că vine El, ești chiar așa de 
sigur?  Știi din Biblie, cartea aia veche, chiar așa, mai e inspirată toată?”  Nu, nu, nu, ce       
i-am spus eu așa era, și eu i-am spus că așa scrie în Biblie.  Să ne facem ca niște copilași; 
prea multă teologie îi înnebunește pe oameni.  Teologia este religie complicată; nu e 
rea, dar trebuie echilibrată, adică, atunci când Dumnezeu vorbește – da, Doamne, așa e 
cum ai zis.  Să fim mai simpli, să nu complicăm lucrurile. 
 
(04) Apoi, dependență totală de părinți.  Copilașii depind în totul de părinți.  Îl îmbraci, îl 
dezbraci, îl ștergi, îi faci baie, îl hrănești, el e pasiv.  Dacă nu faci astea, moare.  Depinde 
în totul de dumneata.  Și a zis Mântuitorul în Ioan 15,5: „. . . căci despărțiți de Mine nu 
puteți face nimic.”  Adică eu să recunosc dependența mea totală de Dumnezeu, ca un 
copilaș, care depinde de părinții săi.                                                                                                                           
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(05) Nu se îngrijorează de ziua de mâine.  Altceva, nu e un copilaș mic pe aici ca să-l 
întreb pe părinte, dar aveți copii de 3-4 ani, știu eu, 5 ani, 6.  Se îngrijorează de ziua de 
mâine?  O, ce-om mânca mâine, ce-om mânca?  I-ați auzit pe copiii dumneavoastră, 
când erau mai mici, bineînțeles, îngrijorându-se, temându-se că n-au ce să mănânce 
mâine sau poimâine?  Nu le pasă, totul vine în mod automat, ca pe bandă.  A zis 
Mântuitorul în Matei, capitolul 6, versetul 34: „Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, 
căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși.  Ajunge zilei necazul ei.”  Copilașii nu se 
îngrijorează de ziua de mâine.   Fă-mă, Doamne, ca un copilaș, ca să nu mă frământ atât 
și să pierd ore de somn gândindu-mă cu privire la ce facem mâine!                                                                                                 
 
(06) Copilașii iartă ușor.  L-ai pedepsit, nu te ține minte două săptămâni, după câteva 
minute i-a trecut, vine și te pupă.  De-ar face și ăia mari așa, dar nu indiferent de gen, 
nu, nu, nu.  Pe fiecare filieră, normal, nu cum se face astăzi, de câtva timp încoace.         
 
(07) Copilașii nu sunt periculoși.  Bine, în America ce nu se întâmplă?  Recent, un copil 
de doi ani și-a împușcat mama; a avut arma în mână, nu știu cum a apăsat, era chiar spre 
mama, care a murit.  În condiții normale, nu așa.  Când vezi un copil de 4 ani, n-ai motive 
să o iei la fugă sau să te ascunzi.  Nu citim că vreodată vreun copilaș s-a apropiat de 
Domnul Isus ca să-I pună întrebări iscoditoare și periculoase, ca să-L raporteze la 
romani.  Copilașii!  Nu-I creau probleme Domnului Isus.  Adulții au făcut-o, ăia cu 
creierul mai dezvoltat, în rău.                                                                                                                          
 
(08) Într-o anumită măsură, copilașii au gusturi sănătoase.  Să știți că nu m-am pripit, mă 
gândesc la asta de vreo șaizeci de ani; nu, vreo cincizeci și cinci.  Într-o anumită măsură, 
copilașii au gusturi sănătoase, dacă nu le pervertim noi, dacă nu-i învățăm noi rău.  
Adică, ai pomi fructiferi, ai nepoții pe-acolo, îi curăță de fructe.  Îi curăță.  N-am auzit 
niciodată ca un copilaș să pătrundă în cotețul de găini ca să muște din ele sau să le 
coacă.  Nu la asta se gândesc; fructe, gusturi naturale, sănătoase.                                                        
 
A zis Petru, Simon Petru: „Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de 
prefăcătorie, de pizmă și de clevetire, și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți 
laptele duhovnicesc și curat (vedeți gust, gust!), pentru ca prin el să creșteți spre 
mântuire” (1 Pet 2,1.2).  Aici, lapte; așa se începe, chiar dacă nu se rămâne aici, așa cum 
am arătat.  Da, dacă nu sunt pervertite gusturile cu ajutorul generos al celor mari!  
 

 Iată un citat din Hristos, Lumina lumii – nu pot să țin o predică fără nimic din Spiritul 
Profetic, aș fi trădător al Bisericii Advente și nu vreau să fiu.  Citatul la care mă refer zice 
așa: „Nu era suficient pentru ucenicii lui Isus să fie instruiți cu privire la natura împărăției 
Sale” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 437).  Teorie!  „Ce le trebuia lor 
era o schimbare a inimii.”  Fraților, e început de an, avem nevoie de o schimbare a 
inimii.  Și înțeleg că e și rugăciune intensă de azi încolo, un anumit timp; trebuie o 
schimbare a inimii.  Dacă cineva de aici n-are nevoie de o schimbare a inimii, să ridice 
mâna, dar noi toți avem nevoie de ea.   
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 Din nou paragraful pe care l-am început, redat în întregime: „Ce le trebuia lor era o 
schimbare a inimii, care îi va aduce în armonie cu principiile ei (ale împărăției Sale).  
Chemând la El un copilaș, Isus l-a pus în mijlocul lor; apoi, strângându-l pe micuț cu 
gingășie în brațele Sale, El a zis: ‚Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face 
ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor.’  Simplitatea”, auziți, 
sora White, ne dă mură-n gură, trăsăturile copiilor, afară de ce am spus eu, și mult mai 
bine, mult mai bine; sunt următoarele trăsături de bază ale acestor făpturi minunate, 
micuțe, care să se transfere în ființa, caracterul, comportarea noastră.  „Simplitatea, 
uitarea de sine și iubirea încrezătoare ale unui copilaș sunt atributele pe care Cerul le 
prețuiește.  Acestea sunt caracteristicile adevăratei mărimi.”  Simplitate, uitare de sine, 
iubire încrezătoare.  Atunci ești mare.  Ești mare.    
 

 Ați reținut?  El a chemat la Sine un copilaș, l-a pus în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe și 
ce am mai auzit.  S-a constatat că, prin auz, creierul înregistrează și reține nu știu exact 
cât la sută, dar prin văz, mai mult, iar dacă pui și mâna și faci ceva, nu mai uiți ușor, sau 
cei cărora le explici folosind și acțiune nu mai uită ușor.  Aș putea veni cu procente 
exacte, dar unii cercetători consideră că este imposibil să calculezi.  Totuși, raportul 
acesta este adevărat, așa cum se constată din practică.  Mântuitorul era practic – a luat 
copilașul și l-a pus în mijlocul lor.  Cartea pe care în românește o numim Parabolele 
Domnului Hristos are în original titlul Christ’s Object Lessons, adică Lecțiile practice ale 
lui Hristos (sau intuitive).  Aceasta chiar era o lecție practică: l-a chemat la Sine pe 
copilaș și l-a pus în mijlocul lor, ca ei să se uite la el – păi n-au uitat ei toată viața lecția 
aceea: „A, atunci când a pus copilașul în mijloc și a zis ‚să vă faceți ca niște copilași!’”   
 

 Observați un lucru, că El n-a zis numai atât: „Dacă nu vă veți face ca niște copilași, nu 
veți intra în cer”.  Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște 
copilași.  Deci, trebuie să înțelegem că a deveni ca niște copilași înseamnă neapărat să 
ne întoarcem la Dumnezeu.  Să ne întoarcem la Dumnezeu. 
 

 Bun!  Și care sunt consecințele, dacă nu facem așa?  Adică: „Doamne, ai dreptate, așa 
e!”  A avut loc o evanghelizare în Teleorman, știu unde, dar nu vă spun.  Mi-a povestit un 
frate în vârstă, cu care am făcut o evanghelizare în localitatea Plosca.  Dar cealaltă a fost 
în altă parte.  Și a venit acolo un grup de oameni, îi știți dumneavoastră cine sunt, eu nu 
dau descrieri, au venit – o seară, două, trei; i-au invitat și pe ei.  Și, la un moment dat, 
șeful lor a zis așa, șeful de trib: „Domnule predicator, dumneavoastră aveți dreptate, așa 
este.  Așa este cum spuneți.  Dar noi nu putem primi credința.”  „De ce nu?”  „Pentru că 
noi nu putem trăi fără să furăm!”  Am putea și noi să stăm de vorbă cu Domnul și să 
spunem la fel?  Adică: „Doamne, e frumos ce zici.  Să ne facem așa, ca niște copilași.  
Poetic.  Sublim.  Dar noi nu putem.  Noi nu putem, Doamne.”  E posibil să gândim așa?   
 

 Auziți, dacă nu ajungem la această experiență, știți ce se întâmplă?  Vor fi cel puțin două 
consecințe tragice:                                                                                                                                         
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(01) În Matei 11,25, Mântuitorul a izbucnit într-o rugăciune spontană: „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!  Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu 
cale!”  Aha!  Așa face Dumnezeu.  Dacă noi nu ne facem ca niște copilași, Dumnezeu nu 
ne poate descoperi nimic.  Nimic.  Ascunde de noi lucrurile Sale.  Și atunci pierdem,      n-
avem acces la lucrurile spirituale, pentru că numai copilașilor, din punctul acesta de 
vedere, Dumnezeu le poate face astfel de destăinuiri.                              
 
(02) Pierderea accesului în împărăția cerurilor.  A zis Mântuitorul: „Cu niciun chip nu veți 
intra în împărăția cerurilor!”  Când a mai zis așa?  A mai zis încă o dată – „nu poate 
vedea împărăția lui Dumnezeu”, un om „nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu”.  
Așa a zis El către Nicodim: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din 
apă (botez) și din Duh (transformarea vieții prin Duhul Sfânt), nu poate să intre în 
împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3,3.5; citat este versetul 5).  Deci, a te face ca un copilaș 
înseamnă să te naști din nou.  Orice copil e rezultatul unei nașteri.  N-am auzit niciodată 
să fie altfel; doar clonare, dar așa ceva nu s-a reușit la oameni și e bine să nu se joace cu 
focul oamenii de știință.  Orice copil e produsul unei nașteri.  Ca să te faci ca un copilaș, 
trebuie să te naști din nou.  Altfel nu merge, nu se poate.     
 

 Copilași!  Dar ai cui?  Ai Domnului!  Nu copilași orfani.  Acum câțiva ani a avut loc o 
tragedie de cale ferată în Germania, pe un traseu de cale ferată de mare rapiditate, 
unde trenurile aleargă cu viteza de vreo 300 de kilometri pe oră.  S-a răsturnat un tren 
sau câteva vagoane.  Am văzut într-un ziar o fotografie de la accidentul acela, o femeie 
întinsă jos, moartă.  Și lângă ea era fetița, de vreo 3 anișori, se uita la mama, trăgea de 
ea.  Nu mai avea mamă.  Nu știa fetița.  Să ne facem ca niște copilași.  Ai nimănui?  Așa, 
orfani?  Nu, nu, nu!  La întrebarea aceasta, „ai cui?”, găsim răspunsul în cântarea de la 
sfârșit, de închidere: „Ca un copil al lui Isus.”   
 

 Ca niște copilași.  E bună ținta aceasta pentru anul cel nou?  E bună sau nu e bună?  Vă 
veți face ca niște copilași: prin proprie putere?  Fără ajutor de sus?  Niciodată!  Să ne 
rugăm acum: „Doamne, ajută-ne ca în anul acesta să devenim ca niște copilași, așa cum 
ai zis Tu!  Amin!”  Când l-a chemat Mântuitorul pe copilaș, „ia vino aici”, acesta n-a   
rupt-o la fugă, nu s-a ascuns, n-a zis „ba nu!”  A venit, a venit la Domnul Isus, a venit la El 
și s-a simțit bine în brațele Mântuitorului.  De ce nu ne-am simți și noi așa?  Să venim la 
El și El ne va face ca niște copilași!  Da, ne face ca niște copilași.  Doamne, dă-ne biruința 
aceasta, experiența aceasta, în anul acesta nou!  Ba mai repede.  Acum.  Amin!    

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 200: „Am venit la Tine, Doamne!” 

Cântarea de închidere, 534: „Ești tu creștin adevărat?” 
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„ÎNĂLȚIMEA STATURII PLINĂTĂȚII LUI HRISTOS” 

 În Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetele 11-15, apostolul Pavel arată slujbele la 
care Dumnezeu i-a chemat pe oameni și scopurile urmărite de El prin înzestrările cu 
daruri spirituale pentru efectuarea acestor lucrări.  E bine să avem în față fiecare verset 
din acest important pasaj biblic:                                                                                                                                                                                     
 
- Versetul 11: „Și El i-a dat: pe unii, apostoli, pe alții, prooroci, pe alții, evangheliști, pe 
alții, păstori și învățători, . . .”                                                                                                                              

- Versetul 12: „. . . pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru 
zidirea trupului lui Hristos, . . .”                                                                                                                          

- Versetul 13: „. . . până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui 
Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; . . .”                                        

- Versetul 14: „. . . 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; . . .”                      

- Versetul 15: „. . . ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, 
ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.”      

 În aceste cinci versete, marele apostol a folosit 101 cuvinte pentru a compune o lungă 
frază, aceasta constând din cinci propoziții: prima, enunțiativă (versetele 11 și 12); a 
doua, temporală (versetul 13); a treia, finală, adică de scop (versetul 14); a patra, de 
asemenea, finală (versetul 15, prima parte), a cincea, tot finală (versetul 15, ultima 
parte).   
 

 Mai exact, putem urmări acest discurs observând că, după o afirmație referitoare la 
acțiunea electivă a lui Dumnezeu, urmează arătarea perioadei pentru care această 
lucrare este programată, până când credincioșii ating un anumit nivel de maturitate 
spirituală.  În continuare, prin trei propoziții finale, apostolul arată ce scopuri urmărește 
acțiunea lui Dumnezeu, al cărei efect trebuie să se materializeze în perioada indicată:                                                                                                                                                       

- maturizare doctrinară, pentru siguranță împotriva rătăcirilor;                                                                            

- creștere deplină, prin loialitate față de adevărul divin, mânată neapărat de dragoste;                    

- atingerea unui pisc de înaintare în credință și formare a caracterului creștin, după 
modelul absolut, Capul bisericii, Domnul Isus Hristos.   

 Observați aici organismul complet: trupul și Capul, biserica și Fondatorul ei, credincioșii 
și Fiul lui Dumnezeu arătat în trup.  Indivizii și totalitatea lor, biserica, trebuie să 
acționeze, pe baza darurilor împărțite de Dumnezeu, în direcția Domnului Suprem, care 
Și-a dat viața pentru ei.  Aceasta este înaintare continuă, este formare pentru împărăția 
cerurilor, este stabilitate, echilibru și siguranță.   
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 „Înălțimea staturii plinătății”, – să încercăm acum o definire a acestor termeni, toți trei 
prezentați în Efeseni 4,13, ca metafore:                                                       

- Plinătate.  Se referă la totalitate, întregime, desăvârșire – în caracter, purtare, relații; el 
dă de înțeles că nu lipsește nimic.  Este, cum am zis, o metaforă, pornind de la imaginea 
unui vas în care nu mai încape nimic, pentru că este încărcat la refuz.  Definiția 
lingvistului este: „Calitatea de a fi deplin, întreg; integritate, totalitate, plenitudine” 
(Dicționarul explicativ al limbii române, București, 1975, pagina 707).  Acesta este sensul 
termenului „desăvârșit”, folosit mult în Noul Testament, și anume: complet, matur, 
dezvoltat normal.  Iată exemple: „Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel 
ceresc este desăvârșit” (Mat 5,48).  „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).  „Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un 
cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi” (2 Cor 13,11).                                                                                                 

- Statură.  Termen care, pe plan fizic, se referă la corpul omenesc.  Definiția completă 
dată de dicționarul amintit este: „Înălțime a corpului omenesc.  Înfățișare, conformație a 
corpului; talie, făptură, trup, siluetă” (pagina 889).  Domnul i-a șoptit profetului despre 
Eliab, fiul cel mai mare al lui Isai: „Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci     
l-am lepădat.  Domnul nu Se uită la ce se uită omul: omul se uită la ceea ce izbește ochii, 
dar Domnul Se uită la inimă” (1 Sam 16,7).                                                                                    

- Înălțime.  Acest termen este definit astfel: „Distanță de la nivelul pământului (sau de la 
un nivel orizontal) până la un punct situat deasupra lui; dimensiune a unui lucru sau a 
unei ființe, măsurată de la bază până la partea cea mai ridicată” (Ibid., pagina 453).  În 
traducerea engleză King James Version, această expresie este redată astfel: „the 
measure of the stature of the fulness”, adică „măsura staturii plinătății”, unde 
Cornilescu a zis „înălțime” pentru „măsură”.  În această versiune engleză s-a redat exact 
formularea greacă: metron helichias tou pleromatos, deci, „măsura staturii plinătății”.  
Înlocuind cuvântul „înălțime” cu „măsură”, se elimină impresia de repetare inutilă.  În 
acest fel, „înălțime” pentru „măsură” trebuie să se refere la redarea în cifre a staturii sau 
calcularea unei astfel de mărimi.  Oamenii sunt de staturi diferite și atunci ideea de 
măsură a unei staturi are sens.     

 În această predică, învățăm despre înălțimea staturii plinătății lui Hristos.  Acolo se 
ajunge prin ofertă totală dublă, dată și primită, așa cum ne arată Inspirația:        

„Trebuie să dai totul, – inima ta, voința ta, serviciul tău, – dă-te pe tine Lui pentru a 
asculta de toate cerințele Lui; și trebuie să iei totul, pe Hristos, plinătatea oricărei 
binecuvântări, ca să rămână în inima ta, ca să fie tăria ta, neprihănirea ta, ajutorul tău 
veșnic, – să-ți dea putere să asculți.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 70) 

 Istoria lui Israel și a lui Iuda sunt presărate cu perioade de apostazie, când regi nelegiuiți 
construiau înălțimi pentru a aduce jertfe zeităților pagâne, ca apoi regi temători de 
Dumnezeu să le dărâme, ceea ce nu dura mult, pentru că alți regi apostaziați le zideau la 
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loc.  Chiar unele reforme bine intenționate lăsau înălțimile la locul lor: „Asa a făcut ce 
este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David. . . .  Dar înălțimile n-au pierit, măcar că 
inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui” (1 Împ 15,11.14).  „Iuda a 
făcut ce este rău înaintea Domnului și, prin păcatele pe care le-au săvârșit, I-au stârnit 
gelozia mai mult decât părinții lor.  Și-au zidit și ei înălțimi cu stâlpi închinați idolilor și 
Astartee pe orice deal înalt și sub orice copac verde” (1 Împ 14,22.23).  Profetul din 
robie ne-a dat de înțeles că Domnul a formulat termenul „înălțimi”: „Eu i-am întrebat: 
‚Ce sunt aceste înălțimi, la care vă duceți?’  De aceea li s-a dat numele de ‚înălțimi’ până 
în ziua de azi!”  (Ezec 20,29)       
 

 Putem fi siguri că și Satana promovează înălțimile lui și ni le propune, pentru a concura 
cu Hristos și a estompa înălțimea staturii plinătății Sale.  Le amintește Pavel: „Noi 
răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui 
Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos” (2 Cor 10,5).  Răsturnăm orice 
înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu sau de Dumnezeu; cum?  E 
arătat imediat: făcând orice gând rob ascultării de Hristos.  Alungând din minte orice 
pornire către înălțimi păcătoase și lăsându-L pe Hristos să stăpânească mintea noastră, 
suntem în siguranță și nu există altă siguranță.   
 

 Iată astfel de înălțimi amețitoare și periculoase, care trebuie să fie dărâmate, pentru că 
stau în calea înaintării spre înălțimea staturii plinătății lui Hristos:                                   
 
(01) Înălțarea de sine.  Hristos a spus-o hotărât: „Oricine se va înălța va fi smerit și 
oricine se va smeri va fi înălțat” (Mat 23,12).  Cunoaștem bine experiența tristă a lui 
Nebucadnețar: „După douăsprezece luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului 
împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: ‚Oare nu este acesta Babilonul 
cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției 
mele și spre slava măreției mele?’  Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un 
glas s-a pogorât din cer și a zis: ‚Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția!  
Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului . . .’” (Dan 
4,29-32).  Și știm destul de bine restul istoriei.                                                                                                                                                               
 
(02) Negarea existenței lui Dumnezeu și a creațiunii, înlocuindu-le cu povestea Big Bang 
și cu născocirile darwinismului, ca orientare îndrăgită de lumea contemporană și ridicată 
la nivel de știință.  Împotriva unei astfel de primejdii, care pe atunci era în fașă, l-a 
avertizat Pavel pe Timotei: „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).  Împotrivirile științei pe nedrept 
numite astfel.  Ateii au furat ștampila științei și au aplicat-o pe născocirile lor.  Pentru ei, 
universul este o vastă bibliotecă, constând din nenumărate cărți pe care nu le-a scris 
nimeni, care au apărut la întâmplare!  Dar chiar și bisericile au îmbrățișat pseudoștiința 
evoluționismului și o adoră ca știință, ridiculizând revelația Scripturii Sfinte cu privire la 
origini.                                                                                                                                                                       
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(03) Răstălmăcirea Cuvântului lui Dumnezeu.  „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).  „Să credeți că îndelunga răbdare a 
Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după 
înțelepciunea dată lui, ca în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea.  
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 3,15.16).   

(04) Atracția frumuseții și gloriei lumii.  Ne amintim că Satana a încercat să-L 
ademenească pe Isus cu astfel de înălțimi: „Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat 
într-o clipă toate împărățiile pământului și I-a zis: ‚Ție Îți voi da toată stăpânirea și slava 
acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc.  Dacă, dar, Te vei închina 
înaintea mea, toată va fi a Ta’” (Luca 4,5-7).                                                                                                   

(05) Idolatria banilor și a bogățiilor.  A zis Mântuitorul: „Nu vă strângeți comori pe 
pământ. . . .  Pentru că, unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. . . .  
Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.  Căci sau îl va urî pe unul și-l va iubi pe celălalt sau 
va ține la unul și-l va nesocoti pe celălalt.  Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona” 
(Mat 6,19.21.24).  „Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în 
multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care-i cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare.  
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii, care au umblat după ea, au 
rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri” (1 Tim 6,9.10).   

(06) Ispitele plăcerilor lumești.  Hedonismul, adică goana după plăcerile lumii, este 
incompatibil cu sfințenia creștină.  Apostolul Petru, care știa destul de bine ce înseamnă 
această dedare la distracțiile păgânismului, a scris cu hotărâre: „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” (1 Pet 4,3.4).  Aceste cuvinte apar și în 
paginile scrise de Pavel: „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” (Rom 13,12-14).                                                                                            

(07) Fantezia artistică a oamenilor care nu se tem de Dumnezeu.  Aceasta este un zeu 
foarte adorat astăzi și o înălțime urcată de majoritatea locuitorilor pământului și de 
mulți din cei care se pretind a fi copii și chiar slujitori ai lui Isus Hristos.  Și aici, apostolul 
Pavel avea ceva de zis: „După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, să rămâi 
în Efes, ca să le poruncești unora să nu-i învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de 
basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de 
vorbe, decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum” (1 Tim 
1,3.4).  Să nu se țină de basme.  Mii și mii de cărți apar încontinuu pe piață, care 
preamăresc viciile și divorțul, iar copii ai lui Dumnezeu își murdăresc sufletul citindu-le, 
sub cuvânt că se informează și se cultivă.  Sau aceleași forme de stricăciune oferite 
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ochilor pe ecran, mare sau mic, acasă sau în sălile de spectacole.  Hristos nu ar citi așa 
literatură și nu și-ar intina ochii privind astfel de imagini.  Sunt înălțimi care trebuie să fie 
dărâmate, să nu fie vizitate de aceia care vor să fie cu Hristos în împărăția Sa veșnică.    

(08) Glorificarea oamenilor, în special netemători de Dumnezeu.  Ne mulțumim cu prea 
puțin.  Înălțimea, sau mai degrabă adâncimea, staturii goliciunii umane nu trebuie să ne 
atragă niciodată, oricât de promițătoare ar fi ea.  Nicio ființă omenească nu trebuie să 
fie modelul nostru absolut.  Oamenii se schimbă și cad, ne pot deruta și ne pot duce la 
ruină.  Ce trist este faptul că unii credincioși cunosc mai bine numele eroilor scenelor 
lumii decât numele celor doisprezece apostoli, sau numele cailor de curse mai mult 
decât ordinea cărților din Biblie!  Și aceste „stele” căzătoare influențează masiv masa 
spectatorilor.  Îmbrăcăminte, obiceiuri și practici sunt adaptate după acești slujitori ai 
întunericului.                                                                                                                                

Dar nici oamenii sfinți nu trebuie să fie urmați fără discernământ, pentru că și ei pot 
greși și deruta.  Numai despre Mântuitorul se spune în Scripturi că este „același ieri și azi 
și în veci” (Evr 13,8).  El nu este un petros, piatra instabilă care azi slăvește și mâine 
tăgăduiește; El este Petra, adică Stânca veacurilor, pe care se poate clădi cu absolută 
siguranță.   

 Hristos apare în pasajul din Efeseni de două ori ca țintă de urmărit.  Slujbele nu sunt 
scopuri în sine, ele conduc la rezultate providențiale, care mențin biserica, trupul lui 
Hristos, o călăuzesc, o întăresc, o ocrotesc, o desăvârșesc.  Așa se realizează idealul divin 
descris de același apostol în capitolul următor al epistolei sale: „Bărbaților, iubiți-vă 
nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, 
după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această 
biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără 
prihană” (Efes 5,25-27).   
 

 Când această perfecționare programată de Mântuitorul este înfăptuită, se poate spune: 
„. . . soția Lui (a Mielului) 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 19,7.8).  Sunt fapte 
rezultate din neprihănirea Domnului Hristos: „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 pentru a-i pretinde ca fiind ai Săi” (Christ’s Object Lessons/Parabolele 
Domnului Hristos, pagina 69).    
 

 Aceea este o experiență măreață, care trebuie trăită chiar acum: „O viață în Hristos este 
o viață plină de odihnă.  Poate că nu e un simțământ de extaz, dar trebuie să fie o 
încredere statornică, plină de pace.  Speranța ta nu este în tine, ci în Hristos.  Slăbiciunea 
ta este unită cu tăria Sa, neștiința ta cu înțelepciunea Sa, neputința ta cu puterea Sa 
statornică.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 70) 
 

 Statura plinătății lui Hristos nu este o noțiune abstractă, destinată a forța mintea să o 
deslușească, ci este arătată în termeni clari în Cuvântul lui Dumnezeu; ea înseamnă, în 
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esență, caracter, caracterul Omului-Model, la care trebuie să ajungă credincioșii.  Și 
atunci va avea loc proslăvirea lor.  Iată în continuare douăsprezece dimensiuni ale 
acestei staturi a plinătății lui Hristos:                                                                                                                     

(01) Isus, ca Om al rugăciunii: „A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, 
Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu.  Și Se ruga acolo” (Marcu 1,35).  „Iar El 
Se ducea în locuri pustii și Se ruga” (Luca 5,16).                                                                                                               

(02) Isus, ca Om statornic în misiunea Sa: „Pentru că Fiul omului a venit să caute și să 
mântuiască ce era pierdut” (Luca 19,10).  „Căci n-am venit să-i chem la pocăință pe cei 
neprihăniți, ci pe cei păcătoși” (Mat 9,13).  „Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia 
cu sila ca să-L facă Împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur” (Ioan 6,15).                                    

(03) Isus, ca Fiu al omului care Își iubea mama: „Când a văzut-o Isus pe mamă-Sa și lângă 
ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei Sale: ‚Femeie, iată fiul tău!’  Apoi, a zis 
ucenicului: ‚Iată mama ta!’  Și, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă” (Ioan 
19,26.27).                                                                                                                                                                

(04) Isus, ca Om care Își iubea aproapele: „Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care 
știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă îi iubea pe ai Săi, care 
erau în lume, i-a iubit până la capăt” (Ioan 13,1).                                                                                          

(05) Isus, ca Om care Își iubea vrăjmașii: „Isus zicea: ‚Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!’  Ei     
și-au împărțit hainele Lui între ei, trăgând la sorți” (Luca 23,34).  Când Iacov și Ioan au 
dorit să ceară căderea de foc din cer peste samariteni, „Isus S-a întors spre ei, i-a certat 
și le-a zis: ‚Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți!  Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă 
sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.’  Și au plecat într-alt sat” (Luca 9,51-56; citate 
sunt versetele 55 și 56).                                                                                                                            

(06) Isus, ca Om care iubea noroadele: „Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, 
pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor” (Mat 9,36).                                                          

(07) Isus, ca Om interesat în hrănirea celor flămânzi: „El a luat cele cinci pâini și cei doi 
pești.  Și-a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea.  Apoi a frânt pâinile și le-a dat 
ucenicilor, ca ei să le împartă norodului.  Asemenea și cei doi pești, i-a împărțit la toți.  
Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat douăsprezece coșuri pline cu fărămituri de 
pâine și cu ce mai rămăsese din pești.  Cei ce mâncaseră pâinile erau cinci mii de 
bărbați” (Marcu 6,41-44).                                                                                                                                   

(08) Isus, ca Om interesat în alinarea suferințelor omenești: „I s-a dus vestea în toată 
Siria și-i aduceau la El pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, 
pe cei lunatici și pe cei slăbănogi; și El îi vindeca” (Mat 4,24).                                                                                  

(09) Isus, ca Om apropiat de cei păcătoși.  În legătură cu Zacheu, El a zis în fața 
cârtitorilor: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam.  
Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19,9.10).  
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„Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: ‚Omul acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă 
cu ei’” (15,2).                                                         

(10) Isus, ca Om „blând și smerit cu inima” (Mat 11,29).  El S-a plecat și a spălat 
picioarele ucenicilor Săi: „S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un 
ștergar și S-a încins cu el.  Apoi, a turnat apă într-un lighean și a început să spele 
picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins” (Ioan 13,4.5).  Acest 
serviciu a căpătat numele de „actul umilinței”.                                                                          

(11) Isus, ca Om plin de curaj în cele mai critice împrejurări: „Iuda, deci, a luat ceata 
ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu 
felinare, cu făclii și cu arme.  Isus, care știa tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei și 
le-a zis: ‚Pe cine căutați?’  Ei I-au răspuns: ‚Pe Isus din Nazaret!’  Isus le-a zis: ‚Eu sunt!’”  
(Ioan 18,3-5)                                                                                                                                                        

(12) Isus, ca Om-Dumnezeu care a acceptat sacrificiul suprem pentru salvarea 
păcătoșilor: „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).  „Să ne uităm 
țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria 
care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului 
de domnie al lui Dumnezeu” (Evr 12,2).   

„Aceia care umblă așa cum a umblat Hristos, care sunt răbdători, amabili, binevoitori, 
blânzi și smeriți cu inima, aceia care trag la jug împreună cu Hristos și poartă poverile 
Sale, care tânjesc după suflete așa cum a tânjit El după ele – aceștia vor intra în bucuria 
Stăpânului lor.  Vor vedea împreună cu Hristos munca sufletului Lui și vor fi satisfăcuți.  
Cerul va triumfa, pentru că locurile goale rămase în cer prin căderea lui Satana și a 
îngerilor lui vor fi umplute de răscumpărații Domnului.”  (Review and Herald din 29 mai 
1900, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a șaptea, volumul 7, pagina 949)  

 Cineva a compus următorul septet de reflecții interesante:                                                                                                            
 
- „Oamenii sunt adesea iraționali și egocentriști.  Oricum, iartă-i.                                                                            
- Dacă ești amabil, oamenii te pot acuza că ai motive ascunse.  Oricum, fii amabil.                           
- Dacă ești cinstit, oamenii te pot înșela.  Oricum, fii cinstit.                                                                   
- Dacă găsești fericirea, oamenii pot fi geloși.  Oricum, fii fericit.                                                           
- Binele pe care-l faci astăzi poate va fi uitat mâine.  Oricum, fă bine.                                                                      
- Dă lumii tot ce ai mai bun și poate nu va fi niciodată destul.  Oricum, dă tot ce ai mai 
bun.                                                                                                                                                                      
- Pentru că, vezi, în cele din urmă, este între tine și Dumnezeu.  Oricum, n-a fost 
niciodată vorba să fie între tine și ei.”  
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 Nu vi se pare că aici este descris, în mod indirect, Hristos și că suntem invitați să-L 
urmăm?  Iată-L prezentat prin inspirație profetică în culori fermecătoare: „Lasă mintea 
să se ocupe de iubirea Sa, de frumusețea, de perfecțiunea caracterului Său.  Hristos în 
tăgăduirea Sa de Sine, Hristos în umilința Sa, Hristos în puritatea și sfințenia Sa, Hristos 
în iubirea Sa fără seamăn – acesta este subiectul pe care sufletul să-l contemple.  
Iubindu-L pe El, copiindu-L pe El, depinzând în totul de El, vei fi transformat după chipul 
Lui.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, paginile 70-71)       
 

 Revenind la pasajul de bază, să identificăm cele două referințe ale lui Pavel la Hristos ca 
țintă și ideal:                                                                                                                                                                                    

- „starea de om mare, înălțimea staturii plinătății lui Hristos” (versetul 13);                                               

- „ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” (versetul 15).   

 Se termină cumva înaintarea spirituală a creștinului?  E pusă aici o limită, dincolo de care 
nu mai există nimic, nu mai este nimic de făcut, nu se mai poate realiza nimic?  Se zice 
că lucrarea de sfințire este o lucrare de o viață întreagă și este adevărat, toată viața 
trebuie să înaintăm în sfințenie.  Dar sfârșitul vieții sau încheierea timpului de har nu 
reprezintă un punct terminus al sfințirii; așa aflăm din Apocalipsa 22,11, unde este vorba 
de încheierea harului: „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!”  Când nu mai există 
Mijlocitor în sanctuar, când nimeni nu mai poate fi schimbat de la nelegiuire la sfințenie, 
cei care sunt sfinți sunt invitați să se sfințească și mai departe.   
 

 Astfel, lucrarea de sfințire nu are sfârșit: durează toată viața, dar și după aceea, în veci, 
pentru că ea este umblare cu Dumnezeu, este viață de armonie cu voința Celui 
Atotputernic.  Însuși Hristos, care nu a păcătuit niciodată, a zis așa, în cea mai cunoscută 
rugăciune a Sa: „Și Eu Însumi Mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr” 
(Ioan 17,19).  Prin urmare, sfințirea se face și după dispariția stării de păcat.  Adevărul 
sfințitor va exista întotdeauna, de aceea umblarea în sfințenie va fi eternă, pentru cei 
mântuiți și pentru toate ființele raționale care trăiesc veșnic. 
 

 „Starea de om mare, înălțimea (sau măsura) staturii plinătății lui Hristos”.  Numai acest 
nivel este acceptat de Cer, cine nu-l atinge va fi pierdut: „Așa că, oricine va strica una din 
cele mai mici din aceste porunci și-i va învăța pe oameni așa va fi chemat cel mai mic în 
împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi și-i va învăța pe alții să le păzească va fi chemat 
mare în împărăția cerurilor” (Mat 5,19).  Aceste evaluări sunt operate în cer: oamenii 
pot fi mici sau mari, în funcție de atitudinea lor față de adevărul divin, cel scris și Cel 
întrupat.  Cei care-I permit Domnului să le scrie legea Sa în minte și în inimă corespund 
înălțimii spirituale cerute pentru accesul în împărăția lui Dumnezeu.   
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 Dar o astfel de înscriere nu se poate realiza și nu există decât concomitent cu întronarea 
în inimă a Celui care o face: „. . . așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin 
credință” (Efes 3,17); „. . . Hristos în voi, nădejdea slavei” (Col 1,27).  „Adevărata religie 
este imitarea lui Hristos.  Aceia care-L urmează pe Hristos se vor lepăda de sine, își vor 
lua crucea și vor călca pe urmele Lui.  A-L urma pe Hristos înseamnă ascultare de toate 
poruncile Sale.  Despre niciun soldat nu se poate zice că își urmează comandantul decât 
dacă ascultă de ordine.  Hristos este modelul nostru.  A-L copia pe Isus, plin de iubire, 
gingășie și compasiune, va cere ca noi să de apropiem de El zilnic.”  (Scrisoarea 31a din 
1894, publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 949)   
 

 „Ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.”  Nu mai departe?  Cineva spunea că 
Satana, dacă nu-i poate opri pe oameni să ajungă la Hristos, îi împinge dincolo de 
Hristos.  Aceasta înseamnă că, dacă oamenii nu Îl primesc pe Mântuitorul, atunci pot fi 
aruncați în extreme nimicitoare, fie lepădarea Lui, apostazie, fie fanatism, adică un 
creștinism absurd și bolnăvicios.  De altfel, ajungerea la Cel ce este Capul este posibilă și 
este imposibilă.   
 

 Posibilă, pentru că aceasta este ținta evangheliei: „Să aveți în voi gândul acesta, care era 
și în Hristos Isus” (Filip 2,5).  „Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia 
suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui” (3,10).  „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).  „Căci, pe aceia pe care i-a 
cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său” 
(Rom 8,29).  „Și, după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul 
Celui ceresc” (1 Cor 15,49).  „. . . și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre 
cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut” (Col 3,10).                                                                      
 
„Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în 
voi!”  (Gal 4,19).  „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).  Este clar: chipul Mântuitorului trebuie să se oglindească în 
noi, să se reproducă în noi – așa ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. 
 

 Am zis însă și că această ajungere este imposibilă.  Da, imposibilă, pentru că ea nu 
înseamnă oprire, stagnare: am ajuns acolo și gata!  Hristos este „Începutul și Sfârșitul” 
(Apoc 1,8), dar acestea se înscriu în veșnicia trecută și cea viitoare.  Ne mișcăm în 
direcția asemănării cu El, dar nu terminăm niciodată.  Hristos este infinit, iar noi nu 
putem fi niciodată așa, dar ne deplasăm într-acolo.  Din această școală nu există 
absolvire.  Aceasta este frumusețea adevărului divin, a părtășiei cu Salvatorul nostru, că 
nu se încheie niciodată.  Ajungem la Cel ce este Capul neajungând niciodată absolut 
exact ca El, pentru că noi suntem și vom fi limitați, iar El este Nemărginirea întruchipată. 
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 Despre Hristos stă scris că „în El locuiește, trupește, toată plinătatea Dumnezeirii” (Col 
2,9).  Hristos nu este invidios și nu ne împinge înapoi, ci ne întărește să mergem înainte, 
ca să fim ca El, pentru că planul divin este cel scris în Efeseni 3,19: „. . . și să cunoașteți 
dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată 
plinătatea lui Dumnezeu.”  Hristos este plin de plinătatea lui Dumnezeu și vrea să ne 
ducă la același nivel – plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.  Aceasta este „înălțimea 
(sau măsura) staturii plinătății lui Hristos”, care înseamnă, implicit, plinătatea lui 
Dumnezeu.   
 

 Cum se realizează aceasta?  Foarte simplu, așa cum am văzut: „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).  Pentru înțelegerea mai deplină a 
acestui proces, suntem ajutați în mod admirabil de Spiritul Profetic:                                                                              
 
„Privind, urmează să ajungem schimbați, și, când medităm asupra perfecțiunilor 
Modelului nostru divin, noi vom dori să ajungem în totul transformați și înnoiți după 
chipul purității Sale.  Va fi o foame și o sete a sufletului de a fi făcuți ca Acela pe care Îl 
adorăm.  Cu cât mai mult gândurile noastre se îndreaptă către Hristos, cu atât mai mult 
vom vorbi despre El către alții și Îl vom reprezenta în lume.”  (Review and Herald din 12 
iunie 1888, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a șaptea, volumul 3, pagina 1145)   

„În toate actele noastre de adevărată devoțiune, ne ațintim ochii credinței asupra 
Avocatului nostru, care stă între om și tronul cel veșnic, așteptând să vină în 
întâmpinarea fiecărui efort al nostru și, prin Spiritul Său, să ne asiste pentru o 
cunoaștere mai desăvârșită a lui Dumnezeu.”  (Manuscrisul 7 din 1898, publicat în 
Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, 
volumul 7, pagina 948) 

 Mie nu îmi ajunge faptul că Hristos este Capul sau Conducătorul bisericii.  Doresc să fie 
Conducătorul meu.  Da, să fie Capul meu.  Adică gândurile Sale să fie gândurile mele, 
bucuriile Sale să fie bucuriile mele, dorințele Sale să fie dorințele mele.  Să gândesc ca El, 
să simt ca El, să iubesc ca El.  Hristos să ia chip în mine și să-L reflect pe El în fiecare 
clipă.  Dacă șoaptele Satanei sau ale oamenilor ne îndeamnă să ne oprim și ne flatează 
cu înfăptuirile noastre, putem spune cu hotărâre: „Nu mă opresc.  Mai am mult de 
urcat.”  Dacă propria fire ne spune că suntem grozavi, să o aducem în mod energic la 
tăcere: „Nu am urcat destul!  Înălțimea staturii lui Hristos nu se termină aici!”   
 

 Pentru o strânsă legătură cu „Cel ce este Capul, Hristos” și pentru a ajunge la „înălțimea 
staturii plinătății” Sale, avem la dispoziție prețioase îndemnuri divine, precum urmează:  
 
„Consacră-te lui Dumnezeu dimineața, fă din aceasta chiar prima ta lucrare.  Rugăciunea 
ta să fie: ‚Ia-mă, Doamne, cu totul pentru Tine.  Depun toate planurile mele la picioarele 
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Tale.  Folosește-mă astăzi în slujba Ta.  Rămâi cu mine și fă ca toată lucrarea mea să fie 
efectuată în Tine.’”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 70) 

„În fiecare dimineață, consacră-te lui Dumnezeu pentru ziua aceea.  Predă-I Lui toate 
planurile tale, ca să fie înfăptuite sau abandonate, așa cum va indica providența Sa.  
Astfel, zi după zi poți preda viața ta în mâinile lui Dumnezeu și în felul acesta viața ta va 
fi modelată din ce în ce mai mult după viața lui Hristos.”  (Ibid.) 

Doamne, condu-ne pe toți la această consacrare deplină pe altarul Tău!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 233: „Lângă Isus” 

Cântarea de închidere, 361: „Voia Ta, Doamne!” 
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„SĂ CREȘTEȚI ÎN TOATE PRIVINȚELE” 

 Biblia ne aduce la cunoștință o discuție care a avut loc între Persoanele Dumnezeirii în 
legătură cu crearea omului: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea 
Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot 
pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ” (Gen 1,26).  Acesta era 
planul.  Iată cum este raportată înfăptuirea acelui plan: „Dumnezeu l-a făcut pe om după 
chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a 
făcut.  Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: . . .” (versetele 27 și 28).   
 

 Aceea a fost discuția din cadrul Sfintei Treimi.  Primul cuvânt pe care Creatorul l-a rostit 
către cele două ființe omenești proaspăt create a fost: „Creșteți.”  Mai complet: 
„Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul . . .” (Gen 1,28).   
 

 Creșteți.  Nu au crescut încă și a intervenit căderea în păcat.  Adam și Eva au avut fii și 
fiice, nepoți, strănepoți, o omenire numeroasă a rezultat din ei.  Urmașii lor au ajuns 
atât de stricați de păcat, încât Dumnezeu a hotărât nimicirea lor prin potop, ceea ce a și 
avut loc.  Au scăpat în corabie opt persoane: Noe, soția lui, cei trei fii și cele trei nurori.  
La ieșirea lor din corabie, Dumnezeu le-a zis, ca și lui Adam și Eva:  „Creșteți, înmulțiți-vă 
și umpleți pământul” (Gen 9,1).  Și încă o dată, cu aceeași ocazie: „Iar voi, creșteți și 
înmulțiți-vă; răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el” (9,7). 
 

 În prezent, planeta este ocupată de circa șapte miliarde de ființe omenești.  Planul lui 
Dumnezeu, în ciuda tuturor complicațiilor, a fost realizat.  Planul de umplere a 
pământului.  Și există apoi planul mântuirii, care este vestit pe tot pământul, pentru ca 
toți urmașii de astăzi ai lui Adam să aibă cunoștință de el și să se decidă, în favoarea sau 
împotriva lui (vezi Apocalipsa 10,11; 14,6; Matei 24,14).    
 

 Primul cuvânt auzit de primele două ființe omenești din gura Creatorului lor a fost: 
„Creșteți!”  Primul cuvânt pe care trebuie să-l audă creștinii din gura Mântuitorului este: 
„Creșteți!”  El a zis așa prin apostolul Petru: „Voi, deci, preaiubiților, știind mai dinainte 
aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și 
să vă pierdeți tăria; ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru 
Isus Hristos.  A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei.  Amin!”  (2 Pet 3,17.18) 
 

 Dumnezeu nu are nevoie să crească, pentru că El este infinit; El nu are nimic de învățat, 
nu află nimic nou, pentru că El este Creator și susținător al tuturor lucrurilor.  Și este 
etern.  De altfel, nici nu ar avea cum să crească, pentru că nu există nimeni superior Lui 
de la care să provină factorii de creștere.  El este unic și suveran, mai pe sus de orice, 
toate lucrurile și ființele au fost aduse la existență de El și sunt menținute prin puterea 
Sa nemărginită.       
 

 Dar Satana?  El a experimentat o creștere negativă, acumulând milenii de răutate, astfel 
încât se poate spune că a atins perfecțiunea răului, după ce a căzut de la „cea mai înaltă 
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desăvârșire, plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe” (Ezec 28,12).  Iată cum îl 
descrie Inspirația: „Mi-a fost arătat Satana aşa cum era el cândva, un înger fericit, 
glorios.  Apoi mi s-a arătat cum este el acum. . . .  Am văzut că s-a dedat la rău atât de 
mult, încât orice însuşire bună a fost pervertită şi fiecare însuşire rea s-a dezvoltat.  Ochii 
lui erau perfizi, vicleni şi arătau o deosebită perspicacitate.  Era mare de statură, însă 
carnea îi atârna pe mâini şi pe faţă.  Când mă uitam la el, bărbia îi era sprijinită pe mâna 
stângă.  Părea cufundat în gânduri.  Pe faţa lui era un zâmbet, care m-a făcut să mă 
înfior, era atât de plin de răutate şi viclenie satanică.  Acest zâmbet este cel care apare 
pe faţa lui imediat ce este sigur de victima sa şi, când îşi prinde victima în capcană, acest 
zâmbet devine oribil.”  (Early Writings/Experienţe şi viziuni, paginile 152-153)  
 

 Nu numai Dumnezeu este interesat în creșterea spirituală a oamenilor; foarte interesat 
este și diavolul, făcând tot ce poate ca să-i conducă la o creștere negativă, care are ca 
rezultat pieirea: „Neghina sunt fiii Celui rău.  Vrăjmașul, care a semănat-o, este Diavolul” 
(Mat 13,38.39). „Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș; și, la vremea 
secerișului, voi spune secerătorilor: ‚Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi, ca s-o 
ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu’” (versetul 30; vezi și versetele 40-42).   
 

 Și răul poate să crească: „Vedeți să nu vă abateți de la porunca aceasta, ca să nu crească 
răul acela spre paguba împăraților” (Ezra 4,22).  „O altă parte a căzut între spini: spinii 
au crescut și au înecat-o” (Mat 13,7).  Niciun gospodar nu se bucură de creșterea 
mărăcinilor sau a buruienilor; dar acestea, pentru că pământul a fost blestemat, cresc 
fără nicio îngrijire.  Până când?  Pe plan spiritual, până la seceriș, când răul va fi 
exterminat, așa cum a explicat Mântuitorul.  Binele crește, dar și răul crește.  Uneori, 
separarea lor poate produce mai multă pagubă; de aceea, Dumnezeu tolerează răul 
până la seceriș, când va fi extirpat și va dispărea în foc pentru totdeauna. 
 

 Șarpele cel vechi i-a condus pe oameni la păcat și a reușit să se reflecte în ei prin firea 
pământească.  În felul acesta, un șarpe stă ascuns în fiecare om, iar acest șarpe trebuie 
să fie spânzurat în fiecare zi (vezi Galateni 5,24).  Altfel, alegând să fie conduși de 
Satana, oamenii manifestă spiritul lui și se schimbă în permanență în acel sens: „Dar 
oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, îi vor amăgi pe alții și se vor amăgi 
și pe ei înșiși” (2 Tim 3,13).  Aceasta este o schimbare sau creștere negativă, din rău în 
mai rău, după modelul aceluia în care răul și-a avut începutul. 
 

 Creșterea este o schimbare prin acumulare.  Oamenii construiesc mașini și aparate: 
acestea rămân la dimensiunile cu care au ieșit din fabrici – ele nu pot să crească.  Nu 
există nicio creștere, cantitativă sau calitativă, în lumea tehnică.  Dar există în lumea vie.  
Nu de la sine, prin evoluție, cum în mod absurd susțin darwiniștii.  Tot ce a făcut 
Dumnezeu pe acest plan crește, iar când nu mai crește, moare.  Chiar când cantitatea de 
material anatomic a atins maturitatea, există schimb și înnoire în permanență și aceea 
este creștere sau cel puțin păstrare.  Să luăm aminte la aceste explicații date prin 
profetesa zilelor din urmă:  
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„Sămânța are în sine un principiu germinativ, un principiu pe care Dumnezeu Însuși l-a 
implantat; totuși, lăsată în seama ei, sămânța nu ar avea putere să încolțească.  Omul 
are de îndeplinit partea lui în promovarea creșterii grăuntelui, dar există un punct 
dincolo de care el nu poate realiza nimic.  El trebuie să depindă de Cineva care a legat 
semănatul și recoltatul prin verigi minunate ale puterii Sale nemărginite.  Există viață în 
sămânță, există putere în sol, dar dacă putere infinită nu este exercitată zi și noapte, 
sămânța nu va aduce niciun venit.  Aversele de ploaie trebuie să învioreze câmpurile 
însetate; soarele trebuie să ofere căldură; electricitate trebuie să-i fie transmisă  
seminței îngropate.  Numai Creatorul poate apela la viața pe care a implantat-o.  Fiecare 
sămânță crește, fiecare plantă se dezvoltă prin puterea lui Dumnezeu.”  (Education/ 
Educație, pagina 104)   
 

 Creșterea vieții din natură este o bună ilustrație pentru creșterea în credință: „Plantele 
și florile cresc nu prin propria lor grijă, anxietate sau efort, ci primind ceea ce Dumnezeu 
a prevăzut ca să slujească vieții lor.  Copilul nu poate, prin vreo îngrijorare sau putere a 
lui însuși, să adauge la statura lui.  Nici tu nu poți, prin îngrijorare sau efort personal,    
să-ți asiguri creșterea spirituală.  Planta, copilul crește primind din mediu ceea ce 
servește vieții sale – aer, lumină solară și hrană.  Ceea ce sunt aceste daruri ale naturii 
pentru animal sau plantă este Hristos pentru cei ce se încred în El.”  (Steps to Christ/ 
Calea către Hristos, pagina 68)  
 

 Nici creșterea numerică sau spirituală a comunității credincioșilor nu este o realizare 
omenească.  Se fac studii și se elaborează metode de creștere bisericească; acestea sunt 
surogate, pentru că o creștere adevărată este efectuată numai de Dumnezeu, oricât de 
utile ar părea uneori metodele și studiile.  Așa citim și despre prima biserică: „Numărul 
celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult” (Fapte 5,14).  
„Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult 
în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință” (6,7).  „Însă Cuvântul lui 
Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea” (12,24).  Era 
aceasta o creștere naturală sau produsă de oameni?  Nu, pentru că ni se spune: „Și 
Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți” (2,47).    
 

 Vorbind către poporul Israel, Dumnezeu a zis: „Eu Mă voi întoarce spre voi, vă voi face 
să creșteți, vă voi înmulți și Îmi voi ține legământul Meu cu voi” (Lev 26,9).  Era 
binecuvântarea rezultată din credincioșia israeliților față de legământ.  Să reținem 
aceste cuvinte: „Eu vă voi face să creșteți.”  Așa cum reiese de aici și cum am mai arătat, 
creșterea fizică a oricărei făpturi este opera Creatorului; nimic nu crește de la sine.  Este 
grija lui Dumnezeu care produce creștere, fie ea fizică sau spirituală.    
 

 Prin urmare, nu poate exista creștere nici în credință dacă nu o inițiază și nu o cauzează 
Dumnezeu.  Dacă, totuși, există, aceea este falsă, este o utopie.  Creșterea în credință 
este opera Duhului Sfânt a lui Dumnezeu și nu se poate realiza pe nicio altă cale: „Nici 
toată înțelepciunea și dibăcia omului nu poate produce viață în cel mai mic obiect din 
natură.  Numai prin viața pe care Dumnezeu Însuși a oferit-o poate o plantă sau un 
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animal să trăiască.  Tot așa, numai prin viața de la Dumnezeu se naște viață spirituală în 
inimile oamenilor.  Dacă un om nu este ‚născut de sus’, el nu poate ajunge părtaș al 
vieții pe care Hristos a venit să o dea (Ioan 3,3).”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, 
pagina 67)  
 

 Să analizăm textul de bază: „Voi, deci, preaiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, 
păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți 
tăria; ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.  A 
Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei.  Amin!”  (2 Pet 3,17.18).  Putem identifica aici 
trei aspecte principale ale vieții spirituale:                                                                                                               

- subiectul – creșterea;                                                                                                                                       
- domenii de creștere – har, cunoștință, toate lucrurile;                                                                            
- modelul, ținta, motivatorul, realizatorul – Domnul nostru Isus Hristos.  

 Toate lucrurile se învață mai ușor și mai bine dacă se dau exemple, dacă sunt 
demonstrate practic.  Cerul le cere oamenilor să crească în harul divin, dar le-a dat și un 
mare exemplu, colosal, perfect, spre care pot privi toți cei ce vor să crească în acest har: 
Dumnezeu S-a făcut trup și așa S-a dezvoltat în natură omenească (vezi Ioan 1,1-3.14 și 
1 Timotei 3,16).  Despre dezvoltarea Fiului lui Dumnezeu devenit Fiu al omului, Sfintele 
Scripturi spun:                                                                                                                                                         

- „El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ 
uscat.  N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea Lui      
n-avea nimic care să ne placă” (Isa 53,2).                                                                                                        

- „Iar Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era 
peste El” (Luca 2,40).                                                                                                                                            

- „Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și 
înaintea oamenilor” (Luca 2,52).  

 A fost oare așa, a crescut așa, pentru că era Dumnezeu?  Deloc.  Ca Dumnezeu nici nu ar 
fi avut nevoie de creștere.  Acum, că era Om, a crescut ca oricare om.  Iată un alt om 
care a crescut la fel, și anume, Ioan Botezătorul: „Iar pruncul creștea și se întărea în duh.  
Și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel” (Luca 1,80). 
 

 În modul de creștere deplină a ființei Mântuitorului nostru avem formula pentru 
dezvoltarea optimă a oricărei ființe omenești: creștea în înțelepciune, în statură și în 
acceptabilitate în fața lui Dumnezeu și a oamenilor.  De aici înțelegem dimensiunile 
dezvoltării normale, ideale, echilibrate:                                                                                                                                                              
 
- Dezvoltare fizică: Pruncul divin „creștea și Se întărea”, „creștea în statură”.                                     
 
- Dezvoltare mintală: „era plin de înțelepciune”, „creștea în înțelepciune”.                                                      
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- Dezvoltare  spirituală: „harul lui Dumnezeu era peste El”, „era tot mai plăcut înaintea 
lui Dumnezeu”.                                                                                                                                                                         
 
- Dezvoltare socială: „era tot mai plăcut înaintea oamenilor”.        
 

 În legătură cu această dezvoltare umană, Spiritul Profetic intervine cu noi lămuriri: 
„Germinarea seminței reprezintă începutul vieții spirituale, iar dezvoltarea plantei este o 
reprezentare frumoasă a creșterii creștine.  Ca și în natură, așa este și în har; nu poate 
exista viață fără creștere.  Planta trebuie ori să crească ori să moară.  Așa cum creșterea 
ei este tăcută și imperceptibilă, dar continuă, tot așa este dezvoltarea vieții creștine.  În 
orice stadiu de dezvoltare, viața noastră poate fi perfectă; totuși, dacă planul lui 
Dumnezeu pentru noi este împlinit, va fi înaintare continuă.  Sfințirea este lucrarea unei 
vieți întregi.  Pe măsură ce ocaziile noastre se înmulțesc, experiența noastră se va 
extinde și cunoștința noastră va spori.  Noi vom deveni tari ca să purtăm răspundere și 
maturitatea noastră va fi în proporție cu privilegiile noastre.”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, paginile 65-66)  
 

 Am văzut la Omul Isus Hristos o creștere armonioasă și așa trebuie să fie cu orice ființă 
omenească: „Se cere un corp sănătos pentru un intelect sănătos. . . .  Toate puterile 
minții ar trebui să fie folosite și dezvoltate pentru ca bărbații și femeile să aibă minți 
echilibrate.  Lumea este plină de bărbați și femei unilaterali, care au ajuns așa pentru că 
o categorie a facultăților lor a fost cultivată, în timp ce altele au devenit pipernicite din 
lipsă de activitate.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 3, 
paginile 152-153)   
 

 Există o strânsă interdependență în dezvoltarea diferitelor sisteme ale organismului: „Ei 
ar trebui să dea mult mai multă atenție păstrării sănătății fizice, pentru că vigoarea 
minții depinde în mare măsură de vigoarea trupului.  Perioade de somn și odihnă 
potrivite și destul exercițiu fizic sunt esențiale pentru sănătatea trupului și a minții.”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 7, pagina 247) 
 

 Chiar în condiții normale, nu trebuie așteptată sau cerută o creștere similară la toți 
credincioșii, pentru că fiecare are o individualitate, o origine, o experiență, o putere de 
înțelegere, iar o astfel de diversitate este ceea ce face frumusețea creațiunii.  Se 
vorbește în povești despre creșteri fantastice, un copil crescând într-o zi ca altul într-un 
an.  Povești!  Domnul nu cere de la noi lucrul acesta în viața noastră de credință.  El ne 
dă timp suficient pentru creștere.  Există faze în dezvoltarea fizică și mintală a unei ființe 
omenești și o anumită stare este considerată normală la vârsta aceea: 1 an, 3 ani, 10 ani, 
20 de ani.  Părinții nu intră în panică, dacă un copil nu poate citi sau nu poate socoti la 
vârsta de 3 ani, dar nu vor fi la fel de liniștiți dacă aceasta se întâmplă când odrasla lor 
este în vârstă de 18 ani. 
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 Creșterea seminței și dezvoltarea plantelor are loc după un sistem automat stabilit de 
Creator: „El a mai zis: ‚Cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om 
sămânța în pământ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și 
crește, fără să știe el cum.  Pământul rodește singur: întâi un fir verde, apoi spic, după 
aceea grâu deplin în spic și, când este coaptă roada, pune îndată secera în ea, pentru că 
a venit secerișul’” (Marcu 4,26-29).  
 

 Creșterea sănătoasă este automată, adică naturală.  Extreme sunt stimularea forțată 
prin chimicale sau împiedicarea creșterii prin factori naturali sau prin neglijență.  Chiar 
fără intervenție vătămătoare, știm cu toți că dezvoltarea naturală, fie ea la plante, 
animale sau oameni, poate fi diferită, deși, în cazul oamenilor, se ajunge uneori la astfel 
de extreme: rămânere în stare pitică (nanism) sau dezvoltare exagerată (gigantism).  
Asemenea fenomene nedorite pot avea loc și în viața spirituală.   
 

 Orice părinte le dorește copiilor săi o creștere normală, iar părinții conștiincioși și 
iubitori fac tot ce pot în direcția aceasta.  Când un copil nu s-a dezvoltat normal, e 
posibil ca părinții lui să se rușineze de el sau, dacă nu ajung chiar acolo, să sufere, să fie 
nefericiți.    Cum se simte oare Tatăl nostru cel ceresc dacă noi rămânem piperniciți pe 
plan spiritual?   
 

 Și părinții spirituali, slujitorii Domnului, sunt interesați într-o creștere optimă a  
credincioșilor pe care-i păstoresc: „Apostolul Petru avusese o lungă experiență în 
lucrurile lui Dumnezeu.  Credința lui în puterea lui Dumnezeu de a mântui se întărise  
de-a lungul anilor, până când el dovedise dincolo de orice îndoială că nu există 
posibilitare de eșec în fața celui care, înaintând prin credință, urcă treaptă după treaptă, 
mai sus și tot mai sus, până la treapta cea mai înaltă a scării care ajunge chiar la 
portalurile cerului.  Timp de mulți ani, Petru îi îndemnase pe credincioși în legătură cu 
necesitatea unei creșteri constante în har și în cunoștința adevărului; iar acum, știind că 
în curând va fi chemat să sufere martirajul pentru credința sa, el a atras încă o dată 
atenția către privilegiile prețioase care îi sunt accesibile oricărui credincios.  În siguranța 
deplină a credinței sale, bătrânul ucenic i-a îndemnat pe frații săi la statornicie de scop 
în viața creștină.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 533)   
 

 Adesea, creșterea creștină este comparată cu aceea a unui prunc și se zice: „Omul se 
naște ca un prunc, nu ca un adult; el are nevoie de ani de zile ca să crească.  Așa trebuie 
lăsați și noii credincioși să crească.”  Se zice așa pentru justificarea botezului la prima 
vedere, a celor neconvertiți, în speranța că se vor converti după aceea.  Ba încă, unii 
susțin că oamenii pot fi botezați în orice stare, în orice condiții, chiar practicând vicii, 
pentru că, după aceea, „vor crește”, adică se vor lăsa de ele treptat.  Ce eroare!  Acest 
procedeu umple comunitatea cu păgâni și-i diluează spiritualitatea.   
 

 Da, botezul este o parte din procesul nașterii din nou și la data botezului indivizii sunt 
prunci, dar ei nu încep atunci să crească.  Orice nou-născut are în urma lui nouă luni de 
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creștere.  De ce nu s-ar acorda un timp aproximativ asemănător pentru convertire, adică 
pentru abandonarea viciilor, pentru încetarea întâlnirilor cu Satana, înainte ca omul să 
se poată logodi cu Hristos?  Prin urmare, există creștere înainte de botez, în care 
cunoștințele și trăirile de bază sunt însușite și practicate, iar apoi există creștere în har 
toată viața! 
 

 Schimbarea de la rău la bine se numește convertire (vezi Coloseni 1,13 și 2 Petru 2,20).  
Schimbarea de la bine la mai bine este creștere creștină și pentru ea nu există limită.  
Așa zice psalmistul: „Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu 
în Sion” (Ps 84,7).  Prin urmare, creșterea spirituală nu poate avea un sfârșit, așa cum ne 
asigură și Spiritul Profetic: „Acela care Îl iubeşte pe Hristos cel mai mult va face cel mai 
mult bine.  Nu există limită pentru utilitatea aceluia care, punând eul la o parte, face loc 
pentru lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii sale şi trăieşte o viaţă pe deplin consacrată 
lui Dumnezeu.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 250-251)   
 

 Aeastă mergere pozitivă, „din putere în putere”, „din slavă în slavă” (2 Cor 3,18), nu este 
o realizare omenească, ci, așa cum zice Pavel, „mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care 
ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!”  (1 Cor 15,57).  De asemenea: „Nu că 
prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi.  Destoinicia noastră, 
dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui 
legământ nou” (2 Cor 3,5.6).   
 

 Este o mare greșeală a considera convertirea ca fiind unica lucrare necesară pentru 
moștenirea împărăției lui Dumnezeu; este nevoie și de creștere.  Cine s-ar mulțumi 
numai cu încolțirea semințelor semănate, fără creștere, maturizare, rodire?  Care 
grădinar, care agricultor?  Cineva poate fi întrebat: „De câți ani ești în credință?”  „De 
patruzeci.”  „Și, până la botez, te lăsaseși deja de porc, de alcool?”  „Bineînțeles!”  „Te-ai 
lăsat și de alte lucruri de atunci încoace?”  „Nu!”  Se poate numi aceasta o creștere?   
 

 Credința este strâns legată de practică și numai prin trăirea adevărului se realizează o 
creștere reală: „Avem nevoie de credința lui Avraam în comunitățile noastre astăzi, ca să 
lumineze prin întunericul care se adună în jurul lor, ținând afară plăcuta lumină de soare 
a iubirii lui Dumnezeu și pipernicind creșterea spirituală.  Vârsta nu ne va scuza niciodată 
ca să nu ascultăm de Dumnezeu.  Credința noastră trebuie să producă fapte bune, 
deoarece credința fără fapte este moartă.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 4, pagina 145) 
 

 Se obiectează uneori: „Dar pastorii de până acum de ce nu ne-au spus aceste lucruri?”  
Eu nu răspund pentru alții, ci răspund pentru mine.  Răspund pentru partea pe care 
activitatea mea o poate avea în creșterea spirituală a acestei comunități, implicit a 
membrilor ei.        
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 Creșterea trupească nu poate fi stimulată prin îngrijorare; așa a zis Mântuitorul: „Și apoi, 
cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui?”  
(Mat 6,27).  El a dat un exemplu de creștere din natură: „Uitați-vă cu băgare de seamă 
cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu țes, totuși, vă spun că nici chiar 
Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei” (Mat 6,28.29).  Dumnezeu 
este Cel care face să crească plantele, animalele, oamenii.  El transmite energiile vieții și 
le pune la lucru, iar oamenii trebuie să coopereze în acest sens.  „Eu am sădit, Apolo a 
udat, dar Dumnezeu a făcut să crească; așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt 
nimic, ci Dumnezeu, care face să crească” (1 Cor 3,6.7).   
  

 Care sunt secretele unei creșteri spirituale îmbucurătoare?  Iată-le arătate în Cuvântul 
lui Dumnezeu:                                                              

(01) Sorbirea laptelui divin: „. . . și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele 
duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire” (1 Pet 2,2).  Învățături 
simple, accesibile, mântuitoare, care favorizează o creștere normală, sănătoasă, 
suficientă.  Observați că această creștere este „spre mântuire”; fără ea suntem pierduți.    

„Fraților, vreți să aveți o creștere creștină neîndestulătoare sau vreți să faceți progres 
sănătos în viața dumnezeiască?  Unde există sănătate spirituală există creștere.  Copilul 
lui Dumnezeu crește până la statura deplină a unui bărbat sau a unei femei în Hristos.  
Nu există limită pentru creșterea sa.  Când iubirea lui Dumnezeu este un principiu viu în 
suflet, nu există vederi înguste, limitate; există iubire și credincioșie în avertismente și 
mustrări; există lucrare serioasă și o dispoziție de a purta poveri și a prelua răspunderi.”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 265)                                                                                            

(02) Promovarea adevărului: „. . . credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în 
toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” (Efes 4,15).  Adevăr divin 
nealterat și neîndulcit ca să placă.   

„Dacă vrem să trăim o viață creștină adevărată, conștiința trebuie să fie însuflețită prin 
legătură consecventă cu Cuvântul lui Dumnezeu.  Toate lucrurile prețioase pe care 
Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție la un preț infinit nu ne vor face nici un bine; ele nu 
pot să ne întărească și să producă creștere spirituală decât dacă ni le însușim.  Trebuie 
să mâncăm Cuvântul lui Dumnezeu – să-l facem o parte din noi.”  (Testimonies for the 
Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 7, pagina 195)                                                        

(03) Practicarea iubirii: „. . . credincioși adevărului, în dragoste, să creștem” (Efes 4,15).  
Adevărul să fie prezentat nu ca text rece și dur, ci fiind animat de adevărata dragoste, 
care este roadă a Duhului Sfânt.  „Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu 
dragostea, care este legătura desăvârșirii” (Col 3,14).  „Dragostea . . . se bucură de 
adevăr” (1 Cor 13,4-7; cuvintele citate sunt din versetele 4 și 6).  „. . . căci ne aducem 
aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de . . . osteneala dragostei 
voastre” (1 Tes 1,3).  „. . . să știți că cine îl întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui 
va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate” (Iac 5,20).                                                                                                                                            
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(04) Convingerea că această creștere are loc înaintea lui Dumnezeu: „El a crescut 
înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat” (Isa 53,2).  
Trebuie înțeles că această creștere este mai mult în atenția lui Dumnezeu decât a 
oamenilor, iar El este izvorul oricărei vieți și creșteri adevărate: „Planta crește primind 
ceea ce a prevăzut Dumnezeu pentru a-i menține viața.  Ea își trimite rădăcinile adânc în 
pământ.  Ea bea, în lumina solară, roua și ploaia.  Primește din aer însușirile dătătoare 
de viață.  Tot așa, creștinul trebuie să crească conlucrând cu factorii divini.  Simțindu-ne 
neputința, noi trebuie să folosim toate ocaziile oferite nouă pentru a obține o 
experiență mai deplină.  După cum planta prinde rădăcină în sol, tot așa trebuie să 
prindem și noi rădăcină adâncă în Hristos.  După cum planta primește lumina solară, 
roua și ploaia, și noi trebuie să ne deschidem inimile înaintea Duhului Sfânt.”  (Christ’s 
Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, paginile 66-67)     

Creșterea noastră este supravegheată și asigurată de Cer: „Toți sunt încercați și verificați 
acum.  Am fost botezați în Hristos și, dacă ne facem partea, despărțindu-ne de tot ce  
ne-ar trage în jos și ne-ar face să fim ce n-ar trebui să fim, ni se va da putere să creștem 
în Hristos, care este capul nostru viu, și vom vedea mântuirea lui Dumnezeu.”  (Counsels 
on Health/Sfaturi pentru sănătate, pagina 134)                                                                                                   

(05) Modelarea prin harul divin: „În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un 
templu sfânt în Domnul” (Efes 2,21).  Creșterea spirituală este imposibilă fără 
participarea Domnului Isus Hristos, care Și-a dat viața pentru salvarea noastră, a 
păcătoșilor: „Prin darul inegalabil al Fiului Său, Dumnezeu a înconjurat întreaga lume cu 
o atmosferă de har tot atât de reală ca și aerul care circulă în jurul globului.  Toți cei ce 
aleg să respire această atmosferă dătătoare de viață vor trăi și vor crește la statura de 
bărbați și femei în Hristos Isus.  Așa cum floarea se întoarce către soare, pentru ca razele 
luminoase să ajute la perfecționarea frumuseții și simetriei ei, tot așa trebuie să ne 
întoarcem noi către Soarele Neprihănirii, pentru ca lumina cerului să strălucească asupra 
noastră și caracterul nostru să fie dezvoltat după asemănarea lui Hristos.”  (Steps to 
Christ/Calea către Hristos, pagina 68)                                                                                                                                              

(06) Alegerea lui Hristos ca exemplu de urmat: „Și Isus creștea în înțelepciune, în 
statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor” (Luca 2,52).  
De la El trebuie învățat totul, pentru că exemplele omenești, oricare ar fi ele, sunt 
relative și chiar pot deruta.  Dar creșterea creștină este posibilă și facilitată nu numai 
prin investiție de har dumnezeiesc, ci și prin aceea că ni s-a pus înainte această țintă, 
spre care să înaintăm: „. . . ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate 
privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” (Efes 4,15).                                                                                                                                       
 
„Adevărata creștere creștină tinde în sus, către statura deplină de bărbați și femei în 
Hristos.  Adevărata cultură, rafinarea reală a gândirii și a manierelor se obține mai bine 
prin învățarea lecțiilor în școala lui Hristos, decât prin cel mai elaborat și mai îngrijit efort 
de a respecta forme și de a stabili reguli, când inima nu este sub disciplina Spiritului lui 
Dumnezeu.”  (Gospel Workers/Slujitorii evangheliei, pagina 283)  
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(07) Împărtășirea credinței cu aproapele: „Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc 
adevărul Tău și mântuirea Ta” (Ps 40,10).  „Unul din planurile divine pentru creștere este 
împărtășirea.  Creștinul urmează să dobândească tărie întărindu-i pe alții.  ‚Cine udă pe 
alții va fi udat și el.’  Aceasta nu este o simplă făgăduință; e o lege divină, o lege prin care 
Dumnezeu intenționează ca torenții binefacerii, asemenea apelor marelui adânc, să fie 
ținuți în circulație permanentă, curgând mereu înapoi către sursa lor.  În împlinirea 
acestei legi este secretul creșterii spirituale.”  (Signs of the Times/Semnele timpului din 
12 iunie 1901, paragraf citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul 
biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 947)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 Apostolul Petru, nu un prea mare teoretician al credinței, dar inspirat de Duhul lui 
Dumnezeu, ne-a arătat în mod concret în ce constă creșterea de care vorbește Sfânta 
Scriptură.  Deși Creatorul este Cel care dă viața și face să crească, așteptarea nu este ca 
oamenii să fie nepăsători: „Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor 
lăsa să fiți nici lenești, nici neroditori, în ce privește deplina cunoștință a Domnului 
nostru Isus Hristos” (2 Pet 1,8).  Care lucruri trebuie să fie din belșug în noi?  Iată-le: „De 
aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta, 
cunoștința, cu cunoștința, înfrânarea, cu înfrânarea, răbdarea, cu răbdarea, evlavia, cu 
evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni” (2 Pet 1,5-7).     
Dați-vă toate silințele.  Creșterea în credință nu este una trasă de păr, Dumnezeu nu ne 
alungește în mod forțat și chinuindu-ne.  În mediul creat și întreținut de El, prin continua 
călăuzire a Duhului Sfânt, noi trebuie să ne dăm toate silințele.  Și observați că este o 
scară, urcuș treptat și sigur, nu salt riscant și cu rezultate îndoielnice.     
 

 Dumnezeu așteaptă din partea noastră o creștere neîncetată: „Dar cărarea celor 
neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând, până 
la miezul zilei” (Prov 4,18).  „Trebuie să-I mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, 
fraților, cum se și cuvinte, pentru că credința voastră merge mereu crescând și 
dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult” (2 Tes 1,3).  
Strălucire mereu crescândă, credință mereu crescândă: nu e oare minunat?   
 

 Profetul Zaharia a notat următoarea întrebare a lui Dumnezeu: „Căci cine disprețuiește 
ziua începuturilor slabe?”  (Zah 4,10).  Începuturi slabe.  Hristos a dat o pildă despre un 
astfel de început: „Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, pe care l-a 
luat un om și l-a semănat în țarina sa.  Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică 
dintre toate semințele; dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se 
face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui” (Mat 13,31.32).  
 

 Iată sămânța de har a mântuirii, semănată în țarina vieții omenești; e extrem de mică la 
început, dar are capacitatea de a se dezvolta în mod miraculos, astfel încât depășește 
toate așteptările, ajungând ca un copac.  Copac?  Da, așa zice și psalmistul: „Cel fără 
prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban” (Ps 92,12)  Cel fără prihană, 
credinciosul, urmașul Mântuitorului crește, ajungând asemenea cedrului din Liban, al 
cărui lemn s-a folosit la construirea templului lui Solomon.  Adunați laolaltă, toți 
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credincioșii, toți cedrii aceștia, formează templul cel viu, despre care se spune: „Nu știți 
că voi sunteți templul lui Dumnezeu?”  (1 Cor 3,16).  Un templu fără seamăn, pentru că 
acest templu crește: „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 lăcaș al lui 
Dumnezeu, prin Duhul” (Efes 2,21.22).     
 

 Dumnezeu poate produce creștere chiar în cele mai nefericite circumstanțe, așa cum a 
fost cazul cu poporul Israel în Egipt: „Dar, cu cât îl asupreau mai mult, cu atât se 
înmulțea și creștea” (Exod 1,12).  În timpuri de prigoană, biserica Domnului nu a 
dispărut, ci, dimpotrivă, s-a dezvoltat și s-a întărit, în ciuda tuturor eforturilor Satanei de 
a o nimici.  El a reușit mai mult în timpuri de liniște și prosperitate.   
 

 Apostolul Petru i-a îndemnat pe credincioși: „. . . ci creșteți în harul și în cunoștința 
Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Pet 3,18).  Numai prin har pot crește 
copiii lui Dumnezeu, o creștere de zi cu zi: „Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har 
după har” (Ioan 1,16).  Acest izvor de har vital pentru creșterea în credință este 
inepuizabil: „Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr” 
(versetul 14).  Plin de har, ca să-l împartă muritorilor care-L urmează. 
 

 Cei care cresc acum în har, în Hristos, se vor bucura cu El în vecii vecilor.  Și niciodată nu 
va înceta creșterea lor.  Iată ce posibilități superbe ne stau în față: „Acolo, minți 
nemuritoare vor contempla cu încântare inepuizabilă minunile puterii creatoare, tainele 
iubirii răscumpărătoare.  Nu va fi niciun vrăjmaș crud, amăgitor, care să ademenească la 
uitarea de Dumnezeu.  Fiecare facultate va fi dezvoltată, fiecare capacitate extinsă.  
Dobândirea de cunoștință nu va obosi mintea și nu va seca energiile.  Acolo, cele mai 
mărețe inițiative pot fi înfăptuite, aspirațiile cele mai nobile atinse, ambițiile cele mai 
înalte realizate; și încă vor mai apărea noi înălțimi de urcat, noi minuni de admirat, noi 
adevăruri de priceput, obiecte proaspete care să solicite puterile minții, sufletului și 
corpului.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 677)  
 

 Doresc tuturor celor prezenți această fericită perspectivă în împărăția slavei!  Amin!    

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 2: „Plecați-vă lui Dumnezeu”  

Cântarea de închidere, 590: „Și la lucru și pe cale”  
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PLĂCUT ÎNAINTEA DOMNULUI 

(01) Noțiune și generalități 

 Ce înseamnă „a plăcea”?  Nu există român care să nu cunoască și să nu folosească 
verbul acesta.  O facem în fiecare zi.  În fiecare zi spunem că ne place ceva sau nu ne 
place ceva și acționăm în consecință, adică practicăm ce ne place și evităm sau refuzăm 
ce nu ne place.  De fapt, nu chiar așa: adesea facem și lucruri care nu ne plac, dacă ele 
sunt necesare sau ne sunt impuse.  Oricum, când plăcerea este prezentă, ne descurcăm 
mult mai ușor și avem mult mai mult succes în activitatea noastră, deși trebuie să ținem 
cont și de răspunderi și să acționăm dincolo de ceea ce ne face plăcere.  Când se fac 
alegeri de slujbași în comunitate, e bine să se țină cont și dacă oamenilor le place o 
anumită activitate sau nu, ca să nu facă nimic forțat, ci să aibă tragere de inimă.     
 

 Noțiunea de „a plăcea” este definită astfel: „A agrea sau a fi agreat, a simpatiza sau a fi 
simpatizat.  A avea sau a trezi un sentiment de admirație, de plăcere, de iubire.  A avea 
un sentiment de satisfacție, de mulțumire, de delectare” (Dicționarul explicativ al limbii 
române, București, 1975, pagina 704).  Acest sentiment angajează auzul (ne place o 
muzică sau altfel de sunete), văzul (admirăm natura, un tablou, persoane), mirosul (ne 
îmbie anumite flori), gustul (ne place o anumită mâncare), mintea (ne gândim cu plăcere 
la o poezie, la un psalm, la unele idei), inima (ne e drag un copil, un peisaj).   
  

 Dumnezeu nu dezaprobă sentimentul plăcerii, ba chiar El a vorbit întâi în sensul acesta 
către Adam și Eva: „Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină . . .” (Gen 
2,16).  Însă același text și previne dedarea la o plăcere vătămătoare: „. . . dar din pomul 
cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri 
negreșit.”  Culmea este că, înainte de a-și fi satisfăcut plăcerea gustării din toți ceilalți 
pomi, Eva a încercat și plăcerea nerecomandată: „Femeia a văzut că pomul era bun de 
mâncat și plăcut de privit” (Gen 3,6).  Sigur că pomul nu era urât, dar apelul lui, stimulat 
de ispititor, la mintea și inima femeii, contrar poruncii divine și a interesului personal, a 
condus la păcat și ruină. 
 

 Când vorbim de plăcere, înțelegem că o atracție este implicată, în timp ce neplăcerea 
implică respingere.  Așa se împart toate lucrurile, persoanele, realitățile de orice fel: în 
lucruri față de care ne simțim atrași și altele care ne par respingătoare.  A, da, mai mult 
decât la magneți, unde polii opuși se atrag și cei asemănători se resping.  Există și factori 
față de care suntem indiferenți, care nici nu ne plac și nici nu ne displac.  După câtva 
timp însă, acești factori se pot muta în una din cele două categorii: plăcute sau 
neplăcute. 
 

 Am zis că Dumnezeu nu dezaprobă sentimentul plăcerii: El ne-a creat așa și e normal să 
ne placă ceva.  Dar nu orice.  În legătură cu caracterul sacru al zilei de Sabat, putem 
distinge trei categorii de plăceri:                                                                                                                                                                                        
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- plăceri păcătoase, care nu trebuie să fie niciodată acceptate de copiii lui Dumnezeu;                   
- plăceri nevinovate în alte zile, dar inadmisibile în Ziua Domnului, cum ar fi înotul, 
alergarea etc.;                                                                                                                                                      
- plăceri sacre, ca muzica spirituală, studierea Bibliei, ascultarea unei predici.   

 În ceea ce privește orientarea pentru căsătorie, să ne amintim de „argumentul” lui 
Samson prezentat tatălui său pentru femeia din țara Filistenilor: „Ia-mi-o, căci îmi place” 
(Judecători 14,1-3; cuvintele citate sunt din versetul 3).  E absolut normal și necesar ca 
persoana căutată pentru căsătorie să placă, altfel unirea ar fi o catastrofă și urmările 
mizerabile, chiar periculoase.  Dar plăcerea nu este totul.  Samson a început discuția așa: 
„Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luați-mi-o acum de nevastă” (versetul 
2).  Credincioșii lui părinți l-au întrebat: „Nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în 
tot poporul nostru, de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiați 
împrejur?”  (Versetul 3).  Netăierea împrejur însemna că filistenii erau păgâni; erau, de 
asemenea, idolatri și dușmani înrăiți ai poporului Israel.  Manoah și soția sa nu doreau 
ca fiul lor, care era consacrat Domnului, să-și ia o astfel de soție.  Dar el a insistat și ei nu 
au avut ce să-i facă: „Ia-mi-o, căci îmi place.”  Atât?  Dar caracterul, dar creșterea?  
Totuși, în condiții normale, când nu este vorba de păgânism, ideea de a plăcea nu este 
absurdă.    

 (02) Lucruri care Îi displac lui Dumnezeu 

 Găsim o mulțime de pasaje în Sfânta Scriptură care arată ce lucruri Îi sunt neplăcute sau 
urâte lui Dumnezeu.  Iată unele din ele:  

- Călcarea poruncilor morale: „Fapta lui David n-a plăcut Domnului” (2 Sam 11,27).  Era 
vorba de păcătuirea cu Bat-Șeba și punerea la cale a uciderii lui Urie, soțul ei.  Când nu a 
vegheat, David a fost doborât de Satana, de firea sa pământească, și atunci nu a mai fost 
ce știam, „omul după inima lui Dumnezeu” (vezi 1 Samuel 13,14).                                                                                      

- Îndreptățirea de sine: „. . . dar spre Cain și spre jertfa lui, (Domnul) n-a privit cu 
plăcere” (Gen 4,5).                                                                                                                                

- Idolatria: „Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor” 
(Jud 2,11), informație pe care o întâlnim de multe ori în această carte.                                                                         

- Nelegiuirea unită cu ceremoniile: „‚Ce-Mi trebuie Mie mulțimea jertfelor voastre?’, 
zice Domnul.  ‚Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor; nu-Mi 
place sângele taurilor, oilor și țapilor. . . .  Nu pot să văd nelegiuirea unită cu 
sărbătoarea!’”  (Isa 1,11.13).  „‚N-am nicio plăcere de voi’, zice Domnul oștirilor, ‚și 
darurile de mâncare din mâna voastră nu-Mi sunt plăcute!’”  (Mal 1,10).  „Tu . . . ai urât 
nelegiuirea” (Evr 1,9).                                            

   - Purtarea necinstită: „Cumpăna înșelătoare Îi este urâtă Domnului” (Prov 11,1).      

- O viață lumească: „Deci, cei ce sunt pământești nu pot să-I placă lui Dumnezeu” (Rom 
8,8).    
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- Neascultarea: Saul a scuzat neîndeplinirea poruncii primite prin explicația că poporul a 
cerut cruțarea animalelor celor mai bune ca să fie jertfite Domnului.  Samuel a dat 
atunci un răspuns admirabil, care a rămas celebru: „Îi plac Domnului mai mult arderile 
de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului?  Ascultarea face mai mult decât 
jertfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor” (1 Sam 
15,22).    

- Atitudinea răzvrătită: „Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, 
căci au pierit în pustie” (1 Cor 10,5).     

- Orientări care Îl deranjează pe Dumnezeu: „. . . ați ales ce nu-Mi place” (Isa 65,12).                                                                                                     

- Lipsa de credință: „Și fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți Lui!”  (Evr 11,6)   

- Părăsirea credinței: „Și cel neprihănit va trăi prin credință; dar, dacă dă înapoi, sufletul 
Meu nu găsește plăcere în el” (Evr 10,38).                               

- Persecutarea copiilor lui Dumnezeu: „Iudeii aceștia i-au omorât pe Domnul Isus și pe 
prooroci, pe noi ne-au prigonit, nu-I plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor 
oamenilor” (1 Tes 2,15).                                                                                           

- Multe alte fapte urâte: „Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte Îi sunt urâte: ochii 
trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri 
nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune 
minciuni, și cel ce stârnește certuri între frați” (Prov 6,16-19).   

(03) Lucruri care Îi plac lui Dumnezeu 

 Nu suntem lăsați să bâjbâim, ci ni se dau explicații clare în Sfânta Scriptură cu privire la 
lucrurile care-I plac lui Dumnezeu.  Observați ce mare deosebire este între religia Bibliei 
și religiile unde zeii au plăcerea să chinuiască, să ucidă, iar unii oameni cred că satisfac 
plăcerea zeilor săvârșind astfel de fapte.   
 
- I-a plăcut să ne înfieze: „. . . ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, 
după buna plăcere a voii Sale” (Efes 1,5).    

- Îi place să izbăvească: „Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci 
ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele!”  (Isa 38,17)        

- Îi place să fie milostiv: „Care Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea și treci cu 
vederea păcatele rămășiței moștenirii Tale?  El nu-Și ține mânia pe vecie, ci Îi place 
îndurarea!”  (Mica 7,18)    

- Are plăcere de poporul Său: „Căci Domnul are plăcere de poporul Său și îi slăvește pe 
cei nenorociți, mântuindu-i” (Ps 149,4).                                                                                                          
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- Găsește plăcere în cei care Îl cunosc: „‚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 9,24).   

- Îi place de oamenii fără prihană: „. . . cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuți” (Prov 
11,20).    

- Îi place rugăciunea oamenilor fără prihană: „. . . rugăciunea celor fără prihană Îi este 
plăcută (Domnului)” (Prov 15,8).           

- Îi fac plăcere jertfele duhovnicești ale credincioșilor: „Vă îndemn, dar, fraților, pentru 
îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui 
Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” (Rom 12,1).  „. . . și 
să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos” (1 Pet 2,5). 

- Îi place închinarea evlavioasă: „Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate 
clătina, să ne arătăm mulțumitori și să-I aducem astfel lui Dumnezeu o închinare 
plăcută, cu evlavie și cu frică” (Evr 12,28).  

- Îi place când oamenii Îl laudă prin muzică: „Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin 
cântări, și prin laude Îl voi preamări.  Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un 
vițel cu coarne și copite!”  (Ps 69,30.31)              

- Îi place de cei credincioși față de instrucțiunile divine: „Domnul a privit cu plăcere 
spre Abel și spre jertfa lui” (Gen 4,4).    

- Îi place de cei ce caută înțelepciunea: „‚Dă dar robului Tău o inimă pricepută . . .’. 
Cererea acesta a lui Solomon a plăcut Domnului” (1 Împ 3,9.10).  

- Are plăcere de cei ce fac bine: „Iată postul plăcut Mie: . . . împarte-ți pâinea cu cel 
flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă îl vezi pe un om gol, acoperă-l 
și nu întoarce spatele semenului tău” (Isa 58,6.7).  „Și să nu dați uitării binefacerea și 
dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac” (Evr 13,16).     

- Îi sunt plăcuți cei ce au o purtare corectă: „Domnul întărește pașii omului, când Îi 
place calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de 
mână” (Ps 37,23.24).  „A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât 
jertfele” (Prov 21,3).                                                                                                                                                                                                                                      

- Îi place de cei ce respectă adevărul: „. . . cei ce lucrează după adevăr Îi sunt plăcuți” 
(Prov 12,22).     

- Îi place corectitudinea în afaceri: „Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar 
cântăreala dreaptă Îi este plăcută” (Prov 11,1).   

- Îi place când copiii ascultă de părinți și îi respectă: „Copii, ascultați de părinții voștri în 
toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului” (Col 3,20).  „Dacă o văduvă are copii 
sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor 
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și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui 
Dumnezeu” (1 Tim 5,4).    

- Îi place când credincioșii suferă nedreptățile cu răbdare: „. . . dacă suferiți cu răbdare, 
când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu” (1 Pet 2,20).       

- Îi place să ne conducă la biruință: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă 
dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” (Filip 2,13).        

(04) Plăcut pentru cine?  

 Dacă luăm în considerare individul la care ne referim și relația sa cu Dumnezeu și cu 
oamenii, găsim patru variante posibile:  

(01) plăcut numai sieși, nu și altora;                                                                                                    
(02) plăcut oamenilor, dar nu lui Dumnezeu;                                                                                                       
(03) plăcut lui Dumnezeu, dar nu oamenilor;                                                                                                                                                               
(04) plăcut și lui Dumnezeu și oamenilor.      

 În primul caz (plăcut numai persoanei în discuție), avem de a face cu egocentrism total, 
persoana face ce vrea, ce-i place, indiferent de reacții.  Așa era împăratul Nero și așa 
citim despre Nebucadnețar, cum l-a caracterizat Daniel: „Căci împăratul omora pe cine 
voia și lăsa cu viață pe cine voia; înălța pe cine voia și scobora pe cine voia” (Dan 5,19).  
Absolutism imperial total, nici urmă de democrație.  Nebucadnețar s-a pocăit în cele din 
urmă, dar Nero a respins toate apelurile Duhului Sfânt: „Pentru un moment, cerul era 
deschis pentru vinovatul și împietritul Nero, iar pacea și puritatea lui păreau de dorit.  În 
acel moment, invitația milei i-a fost extinsă chiar lui.  Însă numai pentru un moment a 
fost binevenit gândul grațierii.  Apoi a fost dat ordinul ca Pavel să fie dus înapoi în  
temniță; și, când ușa s-a închis în urma solului lui Dumnezeu, ușa pocăinței s-a închis 
pentru totdeauna împotriva împăratului Romei.  Nicio rază de lumină din cer nu avea să 
mai pătrundă vreodată din nou prin întunericul care-l învăluia.  În curând, el avea să 
sufere judecățile răzbunătoare ale lui Dumnezeu.”  (The Acts of the Apostles/Faptele 
apostolilor, pagina 496)  
 

 Hedonismul este goana după plăceri și își are rădăcinile în păgânism.  În Epistola către 
Romani, capitolul 1, versetele 18-32, apostolul Pavel prezintă o lungă listă de nelegiuiri 
practicate de păgâni, pentru ca în capitolul următor să arate că nici cei ce pretind a fi 
iudei nu sunt mai buni.  Astfel de liste apar și în Galateni 5,19-21, unde sunt arătate 
faptele firii pământești, în 2 Timotei 3,1-7, unde același apostol arată stricăciunea zilelor 
din urmă, cum și în alte părți ale Noului Testament.  Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie 
deosebiți de lume.  Când argumentul plăcerii e invocat indiferent de ce zice Dumnezeu 
în legea Sa, lucrurile se degradează.  Așa s-a întâmplat în întunecata eră a judecătorilor, 
despre care se spune: „În vremea aceea, nu era împărat în Israel.  Fiecare făcea ce-i 
plăcea” (Jud 17,6; 21,25).   
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 Dumnezeu îi lasă pe oameni să aleagă între bine și rău, dar nu fără avertismente.  Iată 
un astfel de avertisment în cartea mai scurtă a înțelepciunii: „Bucură-te, tinere, în 
tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute 
ochilor tăi; dar să știi că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată” (Ecl 
11,9).  
 

 Prin urmare, libertatea aceasta a alegerii și practicării plăcerilor, de a face ce pare bun în 
ochii proprii, poate avea urmări tragice.  De aceea, Dumnezeu face vitala invitație: „Iau 
azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, 
binecuvântarea și blestemul.  Alege viața, ca să trăiești, tu și sămânța ta” (Deut 30,19).                                                                                                                                                                                                                       
 

 În cazul al doilea (plăcut numai oamenilor, dar nu lui Dumnezeu, ne putem gândi la 
Pilat, care, pentru a câștiga favoarea conducătorilor iudei și a norodului, a încălcat 
dreptatea, trimițându-L la moarte pe nevinovatul Fiu al lui Dumnezeu: „Pilat a vrut să 
facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu 
nuiele, L-a dat să fie răstignit” (Marcu 15,15).  La fel Irod: „Cam pe aceeași vreme, 
împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască, și l-a ucis cu 
sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.  Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus 
mâna și pe Petru” (Fapte 12,1-3).   
 

 În cazul al treilea (plăcut lui Dumnezeu, dar nu oamenilor), să-l ascultăm pe apostolul 
Pavel: „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 același sens le-a scris el și credincioșilor din Tesalonic:     
„. . . ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima” (1 Tes 2,4).   
 

 Există situații când nu avem de ales: decât să călcăm poruncile lui Dumnezeu ca să 
facem pe placul oamenilor, mai bine suferim.  Așa a făcut Iosif, când i-a răspuns soției lui 
Potifar: „Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui 
Dumnezeu?”  (Gen 39,9).  Sora White a scris așa: „Alegeți sărăcie, ocară, despărțire de 
prieteni sau orice suferință, decât să vă mânjiți sufletul cu păcat.  Moarte mai degrabă 
decât dezonoare sau călcarea legii lui Dumnezeu trebuie să fie motto-ul oricărui creștin” 
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 147)  
 

 Ultimul caz (plăcut și lui Dumnezeu și oamenilor) este cazul ideal.  E oare întotdeauna 
un păcat să plăcem oamenilor?  Să ne ferim cu hotărâre de așa ceva?  Să facem tot ce 
putem ca să-i dezgustăm?  Nu așa zice Sfânta Scriptură: „Cine Îi slujește lui Hristos în 
felul acesta („nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău”, Romani 14,16) este plăcut lui 
Dumnezeu și cinstit de oameni” (versetul 18).  Deci, nu trebuie neapărat să le displăcem 
oamenilor ca să-I fim plăcuți lui Dumnezeu și El nu cere de la noi lucrul acesta; ar fi o 
absurditate.  Iată numai două exemple biblice, care arată că nu este imposibil a-I plăcea 
și lui Dumnezeu și oamenilor: (01) În Vechiul Testament, se spune despre profetul 
Samuel: „Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor” (1 Sam 
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2,26).  (02) În Noul Testament, avem exemplul suprem al Domnului nostru Isus Hristos: 
„Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și 
înaintea oamenilor” (Luca 2,52).   
 

 Ce este de făcut, atunci când ceva nu-mi place mie, dar Îi place lui Dumnezeu?  
Dumnezeu nu va lua în cer oameni care nu s-ar simți bine acolo, pentru că pentru ei 
cerul ar fi un loc neplăcut, ar fi un loc de tortură.  În cazul acesta, am nevoie de pocăință, 
de naștere din nou, de schimbarea inimii.  Dumnezeu este dornic și capabil să facă o 
astfel de schimbare în viața mea și apoi tot ce Îi place Lui îmi va plăcea și mie.    

(05) Supunere sau resemnare? 

 După izbucnirea răscoalei lui Absalom, David și oamenii loiali lui au părăsit Ierusalimul, 
ca să evite vărsări de sânge.  Preoții Țadoc și Abiatar, și cu ei toți leviții, l-au însoțit pe 
împărat purtând chivotul legământului, însă „împăratul i-a zis lui Țadoc: ‚Du chivotul lui 
Dumnezeu înapoi în cetate.  Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce 
înapoi și mă va face să văd chivotul și locașul lui.  Dar, dacă va zice: ‚Nu-Mi place de tine’, 
iată-mă, să facă ce va crede cu mine’” (2 Sam 15,24-26; citate sunt versetele 25 și 26).  
Sună asemenea felului cum s-a exprimat marele preot Eli, după auzirea din gura 
copilului Samuel a sentinței divine rostite asupra casei lui: „Domnul este acesta, să facă 
ce va crede!”  (1 Sam 3,18).  Cum?  Să facă ce va crede?  Facă-se voia Lui în acest 
context?  Eli trebuia să țină o ședință de familie și să îndrepte lucrurile, pentru că 
Dumnezeu este bogat în îndurare și putea să ierte așa cum a făcut în cazul locuitorilor 
din Ninive în timpul profetului Iona (vezi Iona 3,4-10, în special versetul 10).   
 

 Cred că David nu trebuia să se resemneze: fie ce-o fi, asta este situația.  El suporta 
consecințele nelegiuirilor lui, consecințe inevitabile, dar să se împace cu ideea că lui 
Dumnezeu nu-I place de el?  Nicidecum!  Nu există situație pe care pocăința adevărată 
să nu o schimbe.  Cel convins că lui Dumnezeu nu-I place de el sau care se așteaptă la 
acest lucru nu trebuie să abandoneze.  Iată ce trebuie să facă: „Să se lase cel rău de 
calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va 
avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând” (Isa 55,7).  Profetul 
Mica era convins de lucrul acesta: „Care Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea și 
treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii Tale?  El nu-Și ține mânia pe vecie, ci Îi 
place îndurarea!”  (Mica 7,18).  Da, lui Dumnezeu Îi place îndurarea și știm că David a 
avut parte de ea.  Și atunci lui Dumnezeu I-a plăcut din nou de el.      

(06) Cum aflăm ce Îi este plăcut lui Dumnezeu?  

 Apostolul Pavel a scris către credincioșii din Efes: „Cercetați ce este plăcut înaintea 
Domnului” (Efes 5,10).  Cum aflăm ce este plăcut înaintea Domnului?  Pavel a zis că prin 
cercetare.  Și cum cercetăm?  Pe următoarele patru căi:                                                                                                                                                                 

(01) Studiind Sfânta Scriptură, care dă „înțelepciune în neprihănire” (2 Tim 3,16).                                                                                                                                               
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(02) Observând viața lui Hristos și învățând din ea: „. . . învățați de la Mine” (Mat 11,29).                                         

(03) Învățând din exemplele pozitive ale slujitorilor lui Dumnezeu; așa au făcut creștinii 
din Tesalonic:  „. . . ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu” 
(1 Tes 4,1).  Și așa îi îndemna el pe cei din Corint: „Călcați pe urmele mele, întrucât și eu 
calc pe urmele lui Hristos” (1 Cor 11,1).                                                                                                         

(04) Interesându-ne printr-o introspecție serioasă și devotată.  În această privință, 
Spiritul Profetic ne sfătuiește: „În tot ce faci, gândește-te: ‚Este aceasta calea Domnului?  
Lucrul acesta Îi va face plăcere Mântuitorului meu?’”  (Counsels on Stewardship/Sfaturi 
pentru isprăvnicie, pagina 46) 

 (07) Plăceri binecuvântate 

 Să vedem acum ce înclinații, preferințe și opțiuni ale noastre sunt nevinovate și chiar 
reale binecuvântări pentru noi și pentru familiile noastre:                                                                                                                                 

- Dumnezeu să constituie cea dintâi plăcere a noastră: „Pe cine altul am eu în cer afară 
de Tine?  Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine” (Ps 73,25).                                                                                    

- Frica de El: „Plăcerea lui va fi frica de Domnul” (Isa 11,3).   

- Căile Sale: „Fiule, dă-Mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele” (Prov 
23,26).    

- Legea Sa: În primul psalm, avem o revelație interesantă și anume, că omul care este 
considerat fericit „nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și 
nu se așază pe scaunul celor batjocoritori” (versetul 1).  Dar ce îl atrage pe un astfel de 
om?  Ne răspunde versetul 2: „Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte 
cugetă la legea Lui!”  Nu se poate ști cine a scris psalmul acesta, dar există indicii că 
Psalmul 119 a fost scris de David.  Iată cum își exprimă el plăcerea față de legea lui 
Dumnezeu: „Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea” (Ps 
119,35).  „Mă desfătez în poruncile Tale, căci le iubesc” (versetul 47).  „Dacă n-ar fi fost 
legea Ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea” (versetul 92).  La fel și Pavel: 
„Fiindcă, după omul dinlăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu” (Rom 7,22).  Putem fi 
siguri că și Dumnezeu este încântat când oamenilor le place legea Sa cea sfântă.                                                             

- Oamenii Săi: „Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea” (Ps 
16,3).   

(08) Exemple de oameni plăcuți lui Dumnezeu 

 Astfel de oameni au existat în toate timpurile și vor exista până la sfârșit.  Iată câteva 
persoane despre care Biblia spune că au fost plăcute lui Dumnezeu:                                                                                                                   

- Patriarhul Enoh: „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 
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lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu” (Evr 11,5).  A fost Enoh cumva o 
raritate?  Nu, pentru că Inspirația ne învață așa: „În fiecare fază a formării caracterului 
tău trebuie să-I placi lui Dumnezeu.  Poți să faci lucrul acesta, pentru că Enoh I-a făcut, 
deși trăind într-un veac decăzut.  Și există Enohi în aceste zile ale noastre.”  (Christ’s 
Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 332)      

- Profetul Samuel: „Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor” 
(1 Sam 2,26).   

- Împăratul Asa: „Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David” (1 
Împ 15,11). 

- Împăratul Ezechia: „El făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse 
tatăl său David” (2 Împ 18,3). 

- Domnul Isus Hristos, la botezul căruia s-a auzit din cer glasul Tatălui, zicând: „Acesta 
este Fiul Meu Preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea” (Mat 3,17).  Marcu redă astfel 
această confirmare: „Tu ești Fiul Meu Preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea” 
(Marcu 1,11).  În Matei 12,18, este citată o profeție din cartea lui Isaia: „Iată Robul Meu, 
pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu își găsește plăcerea.”  

 Cuvintele acestea pot fi spuse și despre noi, așa cum confirmă Spiritul Profetic: „Vocea 
care I-a vorbit lui Isus îi zice fiecărui suflet credincios: acesta este copilul Meu iubit, în 
care Îmi găsesc plăcerea” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 113).  Aici nu 
este nici loc și nici timp de negociat, pentru că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni (vezi 
Matei 6,24) și Dumnezeu nu acceptă o inimă împărțită: „Aceia care sunt hotărâți să facă 
din voința lui Dumnezeu propria lor voință trebuie să-I servească și să-I placă lui 
Dumnezeu în orice lucru.”  (In Heavenly Places/În locuri cerești, pagina 190)    

 (09) Beneficiile umblării plăcute lui Dumnezeu 

 Într-un moment de derută și descurajare, psalmistul Asaf a zis: „Așa sunt cei răi, 
totdeauna fericiți și își măresc bogățiile.  Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am 
spălat mâinile în nevinovăție” (Ps 73,12.13).  Lucrurile s-au clarificat pentru Asaf când s-a 
dus în sfântul locaș și a aflat care va fi sfârșitul celor răi (vezi versetul 17).  Dar alții nu    
s-au lămurit poate niciodată: „Și, totuși, Îi ziceau lui Dumnezeu: ‚Pleacă de la noi.  Nu 
voim să cunoaștem căile Tale.  Ce este Cel Atotputernic, ca să-I slujim?  Ce vom câștiga 
dacă-I vom înălța rugăciuni?’”  (Iov 21,14.15).  Copiii lui Israel Îl întrebau pe Dumnezeu: 
„La ce ne folosește să postim, dacă Tu nu vezi?  La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu 
ții seama de lucrul acesta?”  (Isa 58,3).  O întrebare asemănătoare puneau israeliții și pe 
vremea ultimului profet al Vechiului Testament: „Degeaba Îi slujim lui Dumnezeu; și ce 
am câștigat dacă am păzit poruncile Lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor?  
Acum îi fericim pe cei trufași; da, celor răi le merge bine; da, ei Îl ispitesc pe Dumnezeu și 
scapă!”  (Mal 3,14.15) 
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 Există oare beneficii pentru o viață plăcută lui Dumnezeu?  Experiența este cel mai bun 
argument, dar iată, pe scurt, ce zice Sfânta Scriptură:  

- Poporului Israel i s-a spus: „Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii 
fericit și să intri în stăpânirea țării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinților tăi că 
ți-o va da” (Deut 6,18).   

- De asemenea: „Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ți le poruncesc, ca să fii 
fericit, tu și copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce este plăcut înaintea 
Domnului, Dumnezeului tău” (Deut 12,28).  Părinții sunt datori să-i instruiască pe copiii 
lor în căile Domnului, așa cum atât de clar și frumos ni se spune în aceste două citate 
inspirate:                                                                                                                                                                  

„Copiii noștri trebuie să fie instruiți, pentru a fi conștienți cu privire la propriul lor 
organism fizic.  Prin instruire răbdătoare, ei pot fi făcuți să înțeleagă, la o vârstă 
timpurie, că trebuie să asculte de legile ființei lor, dacă vor să fie liberi de durere și 
boală.  Ei trebuie să înțeleagă că viața lor nu poate să fie utilă dacă sunt schilodiți de 
boală.  Și nici nu pot să-I placă lui Dumnezeu dacă aduc asupra lor boală prin nesocotirea 
legilor naturii. ” (Child Guidance/Îndrumarea copilului, pagina 105)   

„Ei trebuie să-i instruiască pe copiii lor cu răbdare și, în mod amabil și neobosit, să-i 
învețe cum să trăiască pentru a-I plăcea lui Dumnezeu”  (Christian Education/Educatie 
creștină, pagina 220).                                                                                                                           

- Iată un cuvânt de binecuvântare pentru oricine: „Ferice de oricine se teme de Domnul 
și umblă pe căile Lui!  Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și-ți merge 
bine” (Ps 128,1.2).   

- Mântuitorul Însuși a declarat: „Cel ce M-a trimis este cu Mine.  Tatăl nu M-a lăsat 
singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut” (Ioan 8,29).  

- Ascultarea rugăciunilor este în strânsă legătură cu această atitudine și experiență de 
viață creștină: „Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și 
facem ce este plăcut înaintea Lui” (1 Ioan 3,22).  

 Prin urmare, umblarea cu Dumnezeu, adică trăirea unei vieți plăcute Lui prin păzirea 
poruncilor Lui, aduce răsplătiri enorme: fericire personală și în familie, prezența 
sfințitoare și ocrotitoare a lui Dumnezeu, ascultarea rugăciunilor și asigurarea intrării în 
țara cea veșnică.  Ce mai vreți?  E bine să-I fim plăcuți lui Dumnezeu!       

 (10) Cum îi tratează Dumnezeu pe cei plăcuți Lui? 

 După cum am văzut, pentru un timp, Asaf a fost nesigur dacă merită să-I slujești lui 
Dumnezeu; iar cei răi se întreabă ce rost au rugăciunea, postul, toată viața de credință 
de fapt.  Am înregistrat beneficiile care rezultă în mod direct din trăirea unei vieți 
plăcute lui Dumnezeu, în cele din urmă, moștenirea împărăției lui Dumnezeu, oferită 
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numai celor plăcuți Lui. Dar acum?  Iată cum îi tratează Dumnezeu în prezent pe cei ce 
sunt plăcuți înaintea Lui:                                                                            

- „Căci El îi dă omului plăcut Lui înțelepciune, știință și bucurie” (Ecl 2,26).                                                                                                                                                             

- „Când Îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui” 
(Prov 16,7).  

 Dumnezeu poate să lucreze numai pentru și prin aceia care trăiesc o viață plăcută Lui.  
Iată un citat inspirat în acest sens: „Domnul a făcut din Daniel și din Iosif niște 
administratori iscusiți.  El a putut lucra prin ei pentru că ei nu au trăit ca să placă 
propriilor lor înclinații, ci ca să-I placă lui Dumnezeu.”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, pagina 350)    
 

 L-a întrebat împăratul Ahașveroș pe Haman: „Ce trebuie făcut pentru un om pe care 
vrea să-l cinstească împăratul?”  (Est 6,6).  Putem răspunde în contextul nostru: 
Împăratul îi dă înțelepciune, știință, bucurie, capacități și ocazii speciale, îi transformă pe 
vrăjmașii lui în prieteni!  Așa îi cinstește Dumnezeu pe cei care se tem de El, ascultă de 
El, umblă cu El.  Nu este oare destul stimulent ca să pornim, prin harul Său, prin 
călăuzirea Spiritului Său, încă de acum, pe calea plăcută Lui, indicată de El, ca să fim 
plăcuți înaintea Lui acum și în veci?   
 

 Iată cum trebuie să reacționăm noi la acest tratament iubitor din partea Tatălui nostru 
ceresc: „Amintiți-vă că ochiul lui Dumnezeu este încontinuu asupra voastră.  Străduiți-vă 
să-I plăceți în toate acțiunile voastre. . . .  O viață de ascultare Îi va plăcea lui Dumnezeu 
și va fi acceptată de El.  Nu zăboviți să vă consacrați cu totul lui Dumnezeu, pentru ca 
numele voastre să fie scrise în cartea vieții Mielului.”  (An Appeal to the Youth/Un apel 
către tineret, paginile 70-71)   
 

 Să nu amânăm o consacrare totală.  Acum este momentul să o facem.  Având în vedere 
toate aceste lămuriri ale Cuvântului inspirat, sora White și-a propus următoarea deviză, 
care poate și trebuie să fie și a noastră: „Vină orice ar veni, eu m-am hotărât să-I plac lui 
Dumnezeu și să trăiesc ca una care a așteptat ca Mântuitorul să vină și să-i răsplătească 
pe cei credincioși.”  (Christian Experience and Teachings of Ellen G. White/Experiența 
creștină și învățăturile lui Ellen G. White, pagina 34) 
 

 Vină orice ar veni, noi să fim hotărâți să-I plăcem lui Dumnezeu!  Amin!    

 *  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 61: „Eu am un loc ce-mi place mult” 

Cântarea de închidere, 260: „Plăcută-i, Doamne, Legea Ta!” 
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FII ȘI FIICE ALE LUI DUMNEZEU 

 Statutul de fii și de fiice ale lui Dumnezeu implică faptul că El este Tatăl lor.  De fapt, toți 
urmașii lui Adam au fost aduși la existență de Dumnezeu și, în acest sens, El este Tatăl 
tuturor pământenilor, din trecut și de astăzi.  Căderea în păcat prin călcarea poruncii 
divine a dus la o înstrăinare a locuitorilor acestei planete de Făcătorul lor, iar planul de 
mântuire urmărește în esență desființarea acestei înstrăinări și revenirea la starea de 
armonie de la început.  Cum mântuirea nu se impune, ci se oferă în dar, rezultă că mulți, 
practic cei mai mulți muritori pierd, prin propria lor alegere, posibilitatea de reintrare în 
familia Tatălui ceresc.  Această revenire nu se realizează în mod automat, ci se 
înfăptuiește prin acceptare liberă din partea celor vizați. 
 

 Știind prea bine că cele două ființe omenești create pe această planetă nu vor asculta de 
El și astfel vor pierde condiția de fii și fiice ale Sale, Dumnezeu a prevăzut, în cadrul 
planului de mântuire, înfierea celor căzuți, ca astfel să fie din nou copii ai Săi.  Fără nicio 
excepție.  Nimeni nu a fost exclus de Dumnezeu prin voința Sa arbitrară.  Iată ce ni se 
spune în Efeseni 1,4.5: „În El (Hristos), Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, 
ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai 
dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale.”  Deci, înfierea 
aceasta a fost prevăzută pentru toții oamenii, așa cum clar se spune și în textul de aur: 
„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).  În lumina acestui 
text, înfierea amintită în Efeseni nu era rezervată pentru un grup de oameni, ci era la 
dispoziția tuturor.  A tuturor celor care o doresc, care o acceptă.  A tuturor celor care 
cred în Fiul lui Dumnezeu, dat pentru mântuirea oamenilor. 
 

 Înainte de a dezvolta mai departe învățătura privitoare la această înfiere, să vedem ce 
sensuri are în Biblie noțiunea de fii sau fiice ale lui Dumnezeu, adică, în exprimare 
neutră, de copii ai Săi.  Iată în continuare aceste șase sensuri:                                                                                                                                                                          

(01) Isus Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu.  Cine a spus acest lucru?  Găsim răspunsurile în 
evanghelii:                                                                                                                                                                                            

- Dumnezeu-Tatăl, la botezul Mântuitorului: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în 
care Îmi găsesc plăcerea” (Mat 3,17).                                                                                               
- Îngerul Gabriel, către Maria: „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).                                                                                      
- Isus Hristos Însuși (către orbul din naștere vindecat): „‚Crezi tu în Fiul lui 
Dumnezeu? ’  El a răspuns: ‚Și cine este, Doamne, ca să cred în El?’  ‚L-ai și văzut’, 
i-a zis Isus, ‚și Cel care vorbește cu tine, Acela este’” (Ioan 9,35-37).                                       
- Ucenicii: „Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: ‚Tu ești Hristosul, Fiul 
Dumnezeului celui viu!’”  (Mat 16,16)                                                                                                                                 
- Demonii: „Duhurile necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui și 
strigau: ‚Tu ești Fiul lui Dumnezeu’” (Marcu 3,11).                                                                       
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(02) Îngerii sfinți.  Ei sunt ființe create: „Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile 
cerurilor și toată oștirea lor” (Neem 9,6).  Despre această oștire se spune în Luca 2,13 și 
15: „Și, deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe 
Dumnezeu . . . .  După ce au plecat îngerii . . . .”  Îngerul, oaste cerească, îngerii.  Se 
spune că balaurul roșu „cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le 
arunca pe pământ” (Apoc 12,4).  Ce stele erau acestea?  „Și balaurul cel mare . . . a fost 
aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui” (versetul 9).  Stelele 
aruncate pe pământ sunt îngerii căzuți, deci îngerii sunt numiți stele.  Acum suntem 
pregătiți să înțelegem textul din Iov 38,7: „. . . atunci când stelele dimineții izbucneau în 
cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie . . .”.  Stele 
(îngerii), fiii lui Dumnezeu.  Aici este folosit procedeul poetic ebraic paralelismus 
membrorum, în care propoziția a doua repetă ideea din cea dinaintea ei, folosind alte 
cuvinte.  Stelele acestea sunt îngeri, sunt fiii lui Dumnezeu.                                                                                                                                                                  

(03) Locuitorii altor lumi: „Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea 
Domnului.  Și a venit și Satana în mijlocul lor” (Iov 1,6; la fel 2,1).                                                       

(04) Urmașii lui Set în opoziție cu urmașii lui Cain: „Când au început oamenii să se 
înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele 
oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au 
ales” (Gen 6,1.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(05) Toți locuitorii pământului din punct de vedere biologic: „Isus era, cum se credea, 
fiul lui Iosif, fiul lui Eli . . . fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu” (Luca 
3,23.38).  „El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața 
pământului” (Fapte 17,26).                                                                                                                                                                

(06) Indivizii convertiți, așa cum vom vedea din multe texte în continuarea acestei 
predici. 

 Fără căderea în păcat, toți urmașii lui Adam și Eva ar fi fost pe deplin, nu numai prin 
creațiune, ci și prin rămânere în comuniune cu Dumnezeu, fii și fiice ale Sale.  Căderea a 
avut ca rezultat pierderea acestei comuniuni și restabilirea ei numai prin jertfa Domnului 
Isus Hristos, acceptată în mod voluntar.  Descendența fizică nu este relevantă pentru a fi 
fii și fiice ale lui Dumnezeu: „Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui 
Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță” (Rom 9,8).  Ceea ce înseamnă: 
nu pentru că sunt născuți din Avraam sau din Adam sunt oamenii copii spirituali ai lui 
Dumnezeu, care vor moșteni veșnicia.  Dar cum?  Numai prin convertire.  Fiul risipitor 
trebuie să se întoarcă acasă și atunci Tatăl îl va primi cu bucurie, decretând: „Aduceți 
repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea . . .; căci acest fiu al Meu era mort și a 
înviat, era pierdut și a fost găsit” (Luca 15,22.24).   
 

 Convertirea are ca rezultat înfierea în familia Tatălui ceresc, de unde locuitorii acestei 
planete s-au desprins.  Iată cum explică Ioan această adoptare: „A venit la ai Săi (Hristos) 
și ai Săi nu L-au primit.  Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele 
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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 1,11-13). 
 

 Așa cum am arătat, adoptarea în familia lui Dumnezeu a fost prevăzută în planul de 
mântuire:                             

- „. . . ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii 
Sale” (Efes 1,5).                                    

- „Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Isus” (Gal 3,26).                                  

- „Și acolo unde li se zicea: ‚Voi nu sunteți poporul Meu’, vor fi numiți fii ai Dumnezeului 
celui viu” (Rom 9,26).                                                                                                                                              

- „. . . (Isus a murit pentru acest scop) ca să-i adune într-un singur trup pe copiii lui 
Dumnezeu cei risipiți” (Ioan 11,52).      
 

 Cum devenim copii ai lui Dumnezeu?  Iată un răspuns inspirat: „A fi fii de Dumnezeu nu 
este ceva ce noi dobândim prin noi înșine.  Numai acelora care Îl primesc pe Hristos ca 
Mântuitor al lor le este dată puterea de a deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu.  Păcătosul 
nu poate, prin vreo putere a lui însuși, să se debaraseze de păcat.  Pentru realizarea 
acestui rezultat, el trebuie să privească la o Putere superioară.  Ioan a exclamat: ‚Iată 
Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.’  Numai Hristos are puterea să curețe 
inima. . . .  Dumnezeu urma să Se manifeste în Hristos, ‚împăcând lumea cu Sine’.  Omul 
ajunsese atât de degradat prin păcat încât îi era imposibil, prin sine însuși, să ajungă în 
armonie cu Acela a cărui natură este puritate și bunătate.  Însă Hristos, după ce l-a 
răscumpărat pe om din osânda legii, era în stare să ofere putere divină, spre a fi unită cu 
efortul omenesc.  Astfel, prin pocăință față de Dumnezeu și credință în Hristos, copiii 
căzuți ai lui Adam puteau din nou să devină ‚fii ai lui Dumnezeu’.”  (Sons and Daughters 
of God/Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pagina 12)   

„Puteți avea o cunoștință teoretică a adevărului, dar aceasta nu vă va mântui.  Trebuie 
să știți din experiență cât de păcătos este păcatul și cât de mult aveți nevoie de Isus ca 
Mântuitor personal.  Numai așa puteți deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu.  Singurul 
vostru merit este marea voastră nevoie.”  (Counsels on Health/Sfaturi pentru sănătate, 
pagina 590)  

 Apartenența la Dumnezeu ca fii și fiice ale Lui nu este întotdeauna comodă, ci implică 
disciplină, așa cum învățăm din textul următor: „Și ați uitat sfatul, pe care vi-l dă ca unor 
fii: ‚Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El.  
Căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l 
primește.’  Suferiți pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca și cu niște fii.  Căci care este 
fiul pe care nu-l pedepsește tatăl?  Dar, dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au 
parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii.  Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au 
pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne 
supunem Tatălui duhurilor și să trăim?  Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține 
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zile, cum credeau ei că e bine; dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să 
ne facă părtași sfințeniei Lui.  Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o 
pricină de întristare și nu de bucurie; dar mai pe urmă le aduce celor ce au trecut prin 
școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii” (Evr 12,5-11).  
 

 Ce reținem din aceste versete?  Că Dumnezeu folosește pedeapsa pentru binele copiilor 
Săi, aceasta chiar fiind o dovadă că Îi sunt fii și fiice și că Lui Îi pasă de ei.  Adică Se 
îngrijește de ei pentru că îi iubește.  Chiar pedeapsa certifică faptul că suntem primiți, 
adică acceptați de Dumnezeu, și El Se consideră Tatăl nostru.  Dacă ar lipsi disciplina, 
aceasta ar însemna că suntem copii nelegitimi, bastarzi, că, de fapt, nu suntem copii ai 
lui Dumnezeu.  Lucrul acesta ar trebui să ne dea mult de gândit.  Se face apoi comparația 
cu părinții pământești și anume, în ciuda pedepselor pe care ei le aplică, este de așteptat 
ca fiii și fiicele să-i respecte în continuare; cu atât mai mult trebuie să ne supunem fără 
murmur „Tatălui duhurilor”, care folosește astfel de metode aspre ca să ne țină pe calea 
Sa, ba chiar „ca să trăim”.  Ați văzut că Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru; 
care bine?  „Ca să ne facă părtași sfințeniei Lui”.  Scriitorul încheie pasajul numind 
suferința, chiar pedeapsa, o școală a neprihănirii; greu de suportat la început, regimul 
sever duce totuși la rezultate pentru care fiii și fiicele vor fi recunoscători și bucuroși.                
 

 Dacă sancționează, nu înseamnă că Dumnezeu este un Tată brutal, ci El îngăduie 
încercări și suferințe pentru binele nostru, ca să ne educe pentru situații mai critice și să 
ne ajute în formarea unui caracter creștin, corespunzător pentru moștenirea împărăției 
Sale veșnice.   
 

 Am văzut că Biblia vorbește despre înfiere.  Prin înfiere, orice copil va avea un tată 
vitreg.  Indiferent cât de bine l-ar trata noul tată pe copil, el este și rămâne un tată 
vitreg; nu poate deveni niciodată un tată biologic.  Excepție ar fi dacă un copil a fost 
dezmoștenit, desfiat, dacă există așa ceva, și apoi chiar tatăl lui, după un proces de 
reconciliere, îl înfiază înapoi.  Cam așa funcționează înfierea noastră în familia cerului.  
Suntem înfiați de Dumnezeu, dar El nu este, prin aceasta, un Tată vitreg, pentru că El 
este chiar Cel care ne-a dat viața: ne întoarcem la Tatăl nostru adevărat: „N-avem toți 
un singur Tată?  Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu?”  (Mal 2,10)  
 

 Noțiunea de vitreg se referă și la un spirit rece și neiubitor.  Fiica unui adventist cu 
numele, pe care tatăl ei o trata destul de urât, i-a zis într-o zi: „Parcă ai fi un tată vitreg!”  
Astfel, vitreg înseamnă atât calitatea de a fi un tată pe bază de adopție, nu tată biologic, 
cât și o purtare dură și lipsită de bunătate, chiar din partea unui tată natural.  La ce ne 
putem aștepta în urma înfierii noastre de către Dumnezeu?  Să ne fie un Tată vitreg din 
punct de vedere al tratamentului?  Există tați vitregi care nu se comportă ca vitregi, 
pentru că ei își tratează obiectul adoptării cu toată bunătatea și dragostea.  În școala 
primară a unei comunități adventiste de ziua a șaptea din Statele Unite, unde eram 
pastor, am avut o discuție în comitetul școlar cu părinții unui băiat adoptat care avea 
unele purtări inacceptabile pentru un elev.  A fost amintit faptul că el era adoptat și nu 
fiul propriu-zis al cuplului cu care se discuta.  Eu am zis: „Iacobe, să știi că oamenii 
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aceștia te iubesc.  Ei te iubesc mai mult decât părinții tăi biologici, care ar fi avut 
obligația să te crească.  Dar aceștia nu au avut nicio obligație și, totuși, te-au înfiat și te 
îngrijesc ca adevărați părinți.  Și tu ar trebui să prețuiești lucrul acesta.”   
 

 Calitatea de fii și fiice ale lui Dumnezeu implică și un progres spiritual continuu, pentru 
asemănare în caracter cu Tatăl ceresc, așa cum a zis Domnul nostru Isus Hristos: „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 cei drepți și peste cei nedrepți’” (Mat 5,44.45). 
 

 Vom observa acum care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru a fi cu 
adevărat, și nu doar cu numele, fii și fiice ale lui Dumnezeu:                                                                                                             

(01) Suntem călăuziți de Duhul Sfânt: „Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui 
Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu” (Rom 8,14).                                 

(02) Ne comportăm ca Dumnezeu: „Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii 
preaiubiți” (Efes 5,1).  În ce privințe trebuie să urmăm pilda lui Dumnezeu?  Cel puțin în 
aceste două privințe:                                                                                                                                              

- ne iubim vrăjmașii (Mat 5,44.45);                                                                                                                     
- suntem împăciuitori (Mat 5,9).                                                                                                                                                                                  

(03) Trăim adevărul în măsura în care îl cunoaștem: „Câtă vreme aveți lumina printre 
voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii” (Ioan 12,36).  „Voi toți sunteți fii ai luminii și 
fii ai zilei.  Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului” (1 Tes 5,5).  A fi un fiu al lui 
Dumnezeu înseamnă neapărat a fi un fiu al luminii.                                                                                    

(04) Obținem biruință deplină asupra lui Satana, a lumii și a firii pământești: „Cel ce va 
birui va moșteni aceste lucruri.  Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul Meu” (Apoc 21,7).  

 Fiii și fiicele lui Dumnezeu nu doar se numesc așa; ei trebuie să-L onoreze pe Tatăl lor 
creator și spiritual, de fapt, așa cum cere porunca a cincea, care nu se aplică doar la 
oameni: „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara 
pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău” (Exod 5,12).  Întreba Dumnezeu prin profetul 
Său: „‚Un fiu îl cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său.  Dacă sunt Tată, unde 
este cinstea care Mi se cuvinte?  Dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine?’, zice 
Domnul oștirilor” (Mal 1,6). 
 

 Dar misiunea copiilor lui Dumnezeu nu se limitează la a-L cinsti pe El, oricât de 
important și vital și frumos este lucrul acesta.  Fiii și fiicele lui Dumnezeu au o misiune 
importantă în această lume, pe care ei nu trebuie să o tăgăduiască, nici să o ignore, nici 
să o facă de rușine: „. . . ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, 
în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume” (Filip 
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2,15).  Aceasta este misiunea lor: să strălucească în lume ca niște lumini, onorându-L și 
reprezentându-L astfel pe Tatăl lor ceresc.  El i-a creat, apoi a plătit prețul pentru 
răscumpărarea lor și astfel i-a înfiat înapoi: „Voi sunteți lumina lumii.  O cetate așezată 
pe un munte nu poate să rămână ascunsă.  Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub 
obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă.  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). 
 

 Niciun tată adevărat și iubitor nu este indiferent cu cine se asociază copiii săi.  La fel și 
Dumnezeu.  Iată în sensul acesta o poruncă foarte clară în Sfânta Scriptură: „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?  Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, 
cum a zis Dumnezeu: ‚Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor și 
ei vor fi poporul Meu.’  De aceea: ‚Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei’, zice 
Domnul; ‚nu vă atinteți 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).   
 
„Suntem chemați să ieșim din lume și să fim separați de ea, ca să fim fii și fiice ale Celui 
Preaînalt; și avem obligația sacră de a-L slăvi pe Dumnezeu în calitate de copii ai Săi pe 
pământ.  Este un lucru esențial ca mintea să se îndrepte către Hristos, ca să nădăjduim 
până la sfârșit  în harul ce urmează a ne fi oferit la descoperirea lui Isus Hristos din cer.”  
(Review and Herald din 12 iunie 1888, articol citat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 3, pagina 1145) 
 

 Prin urmare, fiii și fiicele lui Dumnezeu nu se pot asocia îndeaproape cu cei 
necredincioși, pentru că „prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu” (Iac 4,4).  O 
separare este absolut necesară, pentru a fi feriți de întinare, de compromisuri, de 
apostazie.  Sfatul neînjugării fiilor și fiicelor lui Dumnezeu cu cei necredincioși, cu 
slujitorii întunericului, se aplică în mod indiscutabil la căsătorie, la ocupații, la bucurii.  
Totuși, ruperea oricăror legături nu este nici posibilă, nici recomandabilă: „V-am scris în 
epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii.  Însă n-am înțeles cu curvarii lumii 
acesteia sau cu cei lacomi de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idoli, 
fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume” (1 Cor 5,9.10).  Sau cum ar fi credincioșii o 
lumină și misionari pentru ei, dacă sunt cu desăvârșire izolați de ei?  Separarea aceasta 
nu se referă la vecinătate, ci la evitarea cu grijă a modului lor de viață.  Nu închidere 
într-o mânăstire, căci Mântuitorul S-a rugat astfel: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i 
păzești de Cel Rău” (Ioan 17,15).  „În lume”, dar nu „din lume” (vezi versetul 11; 
compară cu Ioan 15,19).     
 

 Mântuitorul a arătat că o astfel de separare nu poate avea loc total acum, dar va fi 
desăvârșită în final.  La întrebarea lucrătorilor către gospodar în legătură cu neghina: 
„Vrei dar să mergem s-o smulgem?”, acesta a răspuns: „Nu, ca nu cumva, smulgând 
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neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea.  Lăsați-le să crească amândouă împreună 
până la seceriș; și, la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: ‚Smulgeți întâi neghina 
și legați-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu’” (Mat 13,28-30).  
Explicând parabola aceasta la cererea ucenicilor, Domnul Isus a zis: „Cel ce seamănă 
sămânța bună este Fiul omului.  Țarina este lumea; sămânța bună sunt fiii împărăției; 
neghina sunt fiii Celui Rău.  Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul; secerișul este 
sfârșitul veacului; secerătorii sunt îngerii.  Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, 
așa va fi și la sfârșitul veacului.  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” 
(versetele 37-42). 
 

 Dar fiii împărăției?  Aceia, fiind grâul, vor fi strânși în grânar (vezi Matei 13,30).  Fiii 
împărăției, fiii și fiicele lui Dumnezeu!  „Când s-a gândit la iubirea lui Hristos, Ioan a fost 
determinat să exclame: ‚Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui 
Dumnezeu!’  Oamenii gândesc că este un privilegiu să vezi o personalitate regală și mii 
merg distanțe mari ca să vadă una.  Cu cât mai mare privilegiu este a fi fii și fiice ale  
Celui Preînalt.  Ce privilegiu mai mare ne-ar putea fi conferit decât să ni se acorde 
intrare în familia regală?  Pentru a deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu, noi trebuie să ne 
separăm de lume, ‚Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei’, zice Domnul, ‚și Eu vă voi 
fi Tată și voi Îmi veți fi fii și fiice’.”  (Sons and Daughters of God/Fii și fiice ale lui 
Dumnezeu, pagina 8)      
 

 Adoptarea sau înfierea aceasta nu este ireversibilă, ci se poate pierde.  Cei cărora li s-a 
acordat din nou calitatea de copii ai lui Dumnezeu pot să o piardă din nou.  Ideea că o 
dată mântuit ești pentru totdeauna mântuit nu este nici biblică, nici realistă.  
Mântuitorul a spus că „fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi 
plânsul și scrâșnirea dinților” (Mat 8,12).  Iată și afirmația Sa din Predica de pe Munte: 
„Nu orișicine-Mi zice: ‚Doamne, Doamne!’ va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face 
voia Tatălui Meu care este în ceruri.  Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: ‚Doamne, Doamne!  
N-am proorocit noi în numele Tău?  N-am scos noi draci în numele Tău?  Și n-am făcut 
noi multe minuni în numele Tău?’  Atunci le voi spune curat: ‚Niciodată nu v-am 
cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege’” (Mat 7,21-23).   
 

 Observați că Hristos distinge între fiii împărăției și fiii Celui Rău, ai lui Satana.  Are Satana 
fii?  A creat el ceva?  Nu, însă, seducându-i la păcat, el a devenit tatăl lor vitreg, cu 
adevărat vitreg, în cea mai îngrozitoare accepțiune a cuvântului: „Voi aveți de tată pe 
diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru” (Ioan 8,44).  De fapt, întreaga omenire 
a ajuns în această situație nenorocită imediat ce Adam și Eva au călcat porunca lui 
Dumnezeu.  Dar Domnul a plantat vrăjmășie între fiii și fiicele Sale înstrăinate, desfiate 
de bună voie, pe de o parte, și tatăl lor adoptiv criminal, pe de altă parte.  Toți cei ce 
refuză să devină, prin convertire, prin mântuire, fii și fiice ale lui Dumnezeu, rămân fii și 
fiice ale lui Satana. 
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 Unii cititori ai Bibliei, interpretând greșit și abuziv ideea că Dumnezeu este iubire, neagă 
cu totul faptul că cei neconvertiți vor fi în cele din urmă distruși, deși textul de mai sus 
spune clar că vor fi aruncați „în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților” 
(Mat 13,42).  Biblia abundă în referiri la nimicirea finală a nelegiuiților.  Totuși, acești 
teoreticieni, ignorând toate aceste texte, întreabă: „Care tată ar avea plăcerea să-și ardă 
copiii în foc?  Dumnezeu nu poate face așa ceva!”   
 

 Ce se poate răspunde?  De fapt, se poate da un răspuns dublu:                                                                                                                   

(01) Că nu este deloc vorba de vreo plăcere din partea lui Dumnezeu, care va face, prin 
nimicirea nelegiuiților, o lucrare străină firii Lui (vezi Isaia 28,21: „. . . ca să-Și facă 
lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Și împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit”.)  
Nelegiuiții și-au creat singuri această situație critică.                                                                  

(02) Că cei astfel distruși în cuptorul aprins nu sunt copii ai lui Dumnezeu; refuzând 
planul de mântuire, ei au refuzat să devină fii și fiice ale lui Dumnezeu și au rămas fii și 
fiice ale Celui Rău, cum i-a numit Isus în Matei 13,38.  Așa se exprimă și apostolul Ioan: 
„Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului.  Oricine nu trăiește în 
neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu-l iubește pe fratele său” (1 Ioan 3,10).  
Dumnezeu nu-i va nimici pe fiii și pe fiicele Sale, ci pe fiii și pe fiicele diavolului!   
 

 Fiul risipitor, chinuit de sărăcie, foame și mizerie, s-a hotărât să se întoarcă la tatăl său. 
Ceea ce a și făcut: „Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și-i voi zice: ‚Tată, am păcătuit 
împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău’” (Luca 
15,18.19).  Aceasta era pocăință, dar tocmai declarând nevrednicia de a fi considerați fii 
și fiice ale lui Dumnezeu, noi ajungem să obținem dreptul acesta.  Pentru că Tatăl este 
mânat de iubire; El zice: „Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea” 
(versetul 22).  Aceea este haina de nuntă, neprihănirea Domnului Isus, singura uniformă 
care-i învrednicește pe oameni să ia parte la nunta Mielului (vezi Apocalipsa 19,7.8).  Și 
Tatăl declară: „Acest fiu al Meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit” (versetul 
24).  Pierdut, mort – aceasta este condiția celor ce sunt încă fii și fiice ale Celui Rău, nefii 
și nefiice ale Celui Preaînalt.  Când însă această stare nenorocită încetează, Dumnezeu 
zice: „Acest fiu al Meu.  Această fiică a Mea.” 
 

 Înfierea aceasta se realizează pe latura ei spirituală până când se încheie în împărăția 
cerurilor: „Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii.  Și vor fi fiii lui 
Dumnezeu, fiind fii ai învierii” (Luca 20,36).  Așa va putea spune Dumnezeu, la sosirea 
mântuiților în casa Sa: „Acești fii și fiice ale Mele au fost pierduți și au fost găsiți, au fost 
morți și au înviat; sunt fiii Mei, sunt fiii învierii.”  La această devenire binecuvântată se 
referă apostolul Pavel când zice: „Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. . . .  
Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a 
iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos 
(prin har sunteți mântuiți).  El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în 
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locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a 
harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus” (Efes 2,1.4-7).   
 

 Calitatea de fii și fiice ale lui Dumnezeu cuprinde binecuvântări nemărginite, iar Duhul 
Sfânt ne aduce convingerea aceasta: „Și, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în 
inimă Duhul Fiului Său, care strigă: ‚Ava’, adică ‚Tată!’  Așa că nu mai ești rob, ci fiu; și, 
dacă ești fiu, ești și moștenitor, prin Dumnezeu” (Gal 4,6.7).  „Și voi n-ați primit un duh 
de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: 
‚Ava!’, adică ‚Tată!’  Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii 
ai lui Dumnezeu.  Și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori: moștenitori ai lui 
Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, 
ca să fim și proslăviți împreună cu El” (Rom 8,15-17).   
 

 Noi am primit un duh de înfiere, care elimină orice temere.  Astfel, înfierea nu este doar 
un act legal, ci este și transmiterea unei convingeri, a unei siguranțe și satisfacții totale 
că suntem, într-adevăr, fii și fiice ale lui Dumnezeu.  Duhul Sfânt ne inspiră această 
convingere și o păstrează în sufletul nostru.    
 

 Nu trebuie să tremurăm în îndoială și nesiguranță cu privire la chemarea noastră.  Iată 
ce frumoasă și mângâietoare afirmație face apostolul Domnului: „Vedeți ce dragoste  
ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii ai lui Dumnezeu!  Și suntem.  Lumea nu ne 
cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.  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 3,1.2).  Suntem cu siguranță copii ai 
lui Dumnezeu.  Nu știm ce vom fi, deși Biblia vorbește mult în această privință.  Totuși, 
nu știm exact ce vom fi și e bine că nu știm.  Ne așteaptă surprize plăcute, extraordinare.                                                                                                                                                                                                                                                               

„Dumnezeu îi iubește pe copiii Săi ascultători.  El are o împărăție pregătită, nu pentru 
supuși neloiali, ci pentru copiii Săi, pe care El i-a încercat și verificat într-o lume 
deteriorată și stricată prin păcat.  În calitate de copii ascultători, noi avem privilegiul 
relației cu Dumnezeu.  ‚Dacă sunteți copii’, zice El, ‚atunci și moștenitori’ ai unei 
moșteniri nepieritoare. . . .  Hristos și poporul Lui sunt una.”  (Scrisoarea 119 din 1897, 
publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a șaptea, volumul 6, pagina 1077)                                            

 Fii și fiice ale lui Dumnezeu!  Ce har!  Ce favoare!  Ce demnitate!  Serva Domnului ne dă 
următoarea asigurare măreață: „Aveți la dispoziție mai mult decât posibilități limitate.  
Omul, așa cum aplică Dumnezeu acest termen, este un fiu al lui Dumnezeu.  ‚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.’  Este privilegiul vostru 
să vă depărtați de ceea ce este ieftin și inferior și să vă ridicați la un standard înalt, - ca 
să fiți respectați de oameni și iubiți de Dumnezeu.”  (Sons and Daughters of God/Fii și 
fiice ale lui Dumnezeu, pagina 324).  Iar pentru acest privilegiu strălucit se cuvine să-I fim 
rescunoscători Tatălui nostru ceresc în vecii vecilor!  Amin!    
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*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 5: „Dragoste divină” 

Cântarea de închidere, 391: „O, cât iubit-a Dumnezeu!” 
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„ÎN DRAGOSTE NU ESTE FRICĂ” 

 Cuvintele acestea au fost rostite de apostolul iubirii în zilele târzii ale vieții sale.  Textul 
întreg sună așa: „În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, 
pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste” (1 
Ioan 4,18).  Aici simțim prezența a două clase de oameni:                                                                                                                                  

- aceia care nu au frică, pentru că în ei dragostea a ajuns desăvârșită;                                                        
- aceia care se tem, pentru ei că nu au ajuns desăvârșiți în dragoste. 

 Simplu, nu?  Așa pare, dar mai trebuie săpat.  Cuvintele cheie din acest verset sunt: 
dragoste, frică, pedeapsă.  Este vorba de o frică de pedeapsă; unii au această frică, alții 
nu.  Secretul este prezența sau absența dragostei desăvârșite în viața lor.  Nu o dragoste 
formală, fugară, fățarnică, păcătoasă, murdară.  O dragoste care lucrează desăvârșirea 
de caracter, dragoste care izvorăște din Dumnezeu, așa cum capitolul acesta o spune din 
belșug: „Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi.  
Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu 
rămâne în el” (versetul 16).   
 

 Că Dumnezeu este dragoste se spune și în versetul 8: „Cine nu iubește nu L-a cunoscut 
pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste.”  Aceasta este o definiție generală 
despre Dumnezeu, iar dragostea amintită este explicată astfel: „Dragostea lui Dumnezeu 
față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca 
noi să trăim prin El” (versetul 9).  Relația cu Fiul este de importanță vitală: „Cine are pe 
Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața” (5,12). 
 

 Misiunea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră este redată precum urmează: „Astfel 
dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El Însuși a fost deopotrivă 
părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să-l nimicească pe cel ce are puterea morții, adică 
pe diavolul, și să-i izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată 
viața lor” (Evr 2,14.15).  Această lume căzută, singura căzută din tot universul, a fost 
cuprinsă de teamă: teamă de Dumnezeu, teamă de pedeapsă, teamă de moarte.   
 

 Teamă de Dumnezeu: „Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol, 
și m-am ascuns” (Gen 3,10).  Frică?  Omul creat de mâinile lui Dumnezeu, căruia 
Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viață, ca să devină un suflet viu (vezi Geneza 2,7), 
ajunge să se ascundă de Dumnezeu, pentru că îi este frică de El.  Așa ceva a produs 
păcatul, înstrăinare și groază de Dumnezeu.  Dumnezeul iubirii nu a mai fost văzut așa 
cum este, ci ca o Ființă de care să fugi, de care să te ascunzi.   
 

 Cine a inspirat această frică?  Satana, așa cum atât de clar ne explică Spiritul Profetic: 
„Dumnezeu a legat inimile noastre de El prin nenumărate mărturii în cer și pe pământ.  
Prin lucrurile naturii și prin legăturile pământești cele mai profunde și mai gingașe pe 
care inimile omenești le pot cunoaște, El a căutat să ni Se descopere.  Totuși, acestea 
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reprezintă iubirea Sa doar în mod imperfect.  Deși toate aceste dovezi au fost date, 
vrăjmașul binelui a orbit mințile oamenilor, astfel încât ei au privit la Dumnezeu cu frică; 
ei și L-au conceput ca rigid și neiertător.  Satana i-a determinat pe oameni să și-L 
închipuie pe Dumnezeu ca pe o ființă a cărei însușire principală este dreptatea strictă, 
cineva care este judecător crud, creditor aspru, pretențios.  El L-a descris pe Creator ca 
pe o ființă care urmărește cu ochi geloși ca să discearnă erorile și greșelile oamenilor, 
pentru a-i putea lovi cu pedepse.  Isus a venit să trăiască printre oameni tocmai pentru a 
îndepărta această umbră întunecată, descoperind lumii iubirea infinită a lui Dumnezeu.”  
(Steps to Christ/Calea către Hristos, paginile 10-11)  
 

 Aceia care Îl acceptă pe Fiul lui Dumnezeu ca Mântuitor personal văd această dragoste 
divină și se bucură de ea.  Ei sunt salvați prin acțiunile mântuitoare ale dragostei lui 
Dumnezeu.  Aceia care se îndoiesc de ea, poate chiar de existența Sursei de iubire 
eternă, rămân cuprinși de frică, fără nădejde în lume și pierduți pentru totdeauna.  
Pentru ei, planul de mântuire nu are niciun efect; cu tot regretul lui Dumnezeu că ei aleg 
calea necredinței și a fricii, nimic nu se poate face pentru ei, pentru că tot ce trebuia 
făcut s-a făcut.  S-a făcut la Golgota și după aceea.  Neacceptându-L pe Salvator, ei nu 
scapă de frica aceea care-i stăpânește pe oameni toată viața lor.   
 

 Putem vedea reacțiile celor ce au fost cuprinși de dragostea divină și ale celor ce s-au 
situat în afara ei, atunci când Salvatorul Se arată în glorie:                                                                                                                

- „. . . oamenii își vor da sufletul de groază, în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla 
pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate” (Luca 21,26).  „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)                               

- „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).  „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)   

 Frică, groază, oamenii își dau sufletul de groază și fug la peșteri să se ascundă!  Ridicarea 
capetelor, izbăvire, mântuire, veselie și bucurie!  Mare diferență, nu este așa?  Ce se va 
întâmpla până la urmă cu cei care vor fugi îngroziți „de fața Celui ce șade pe scaunul de 
domnie și de mânia Mielului”?  Vor reuși să se ascundă?  Nu, ci Mântuitorul le va spune: 
„Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și 
îngerilor lui!”  (Mat 25,41).  Cei care L-au salutat cu bucurie sunt chemați în slavă: 
„Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la 
întemeierea lumii!”  (Versetul 34) 
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 Iată urmarea alegerii lor, arătată și la Sfârșitul Sfintei Scripturi: „Și eu am văzut 
coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o 
mireasă împodobită 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’” (Apoc 21,2.3).  Iar 
ceilalți?  Iată sfârșitul lor: „Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, 
vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și 
cu pucioasă, adică moartea a doua” (versetul 8).  Este de remarcat că în acest șir de opt 
păcate este pusă pe primul loc frica.  Este frica de pedeapsă, frica de moarte, frica de Cel 
ce șade pe scaunul de domnie și de Miel.  Frică produsă de lipsa de dragoste față de 
Dumnezeu și față de adevărul Său.  O veche zicală românească zice că de ce se teme 
omul de aceea nu scapă.  Frica aceasta, nejustificată la început, ajunge să se manifeste 
din plin și să se termine în iazul de foc, care este moartea a doua. 
 

 Un început de viață eternă, de fericire paradiziacă; un sfârșit tragic în foc și dispariție 
eternă.  Este ce a ales fiecare grup.  Noi ce alegem?  Încă este posibil să evităm nimicirea 
și să ne asigurăm bucuria la arătarea pe nori a Salvatorului nostru divin. 
 

 „În dragoste nu este frică”, am citit la început.  Fără a contrazice Cuvântul inspirat (cum 
poți să faci așa ceva?), îmi voi permite să vă spun acum că, totuși, „în dragoste este 
frică!”  Cum așa?  O spune chiar Sfânta Scriptură și vom vedea imediat lucrul acesta.  
 

 În Biblie se face distincție între frică și frică: frică negativă, la care ne-am referit din plin 
până acum, și frică pozitivă, pe care o vom explora în cele ce urmează.  Când Domnul a 
rostit cu glas puternic Cele Zece Porunci pe Muntele Sinai, cu sunet tare de trâmbiță și 
cu foc, poporul s-a înspăimântat: „Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și 
vedea flăcările muntelui, care fumega.  La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea 
în depărtare” (Exod 20,18).  Dar nu numai poporul: „Și priveliștea aceea era așa de 
înfricoșătoare, încât Moise a zis: ‚Sunt îngrozit și tremur!’”  (Evr 12,21) 
 

 Atunci Moise, cu toată cutremurarea lui, a încercat să potolească poporul: „Moise a zis 
poporului: ‚Nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la 
încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți’” (Exod 
20,20).  Observați?  Nu vă înspăimântați, adică să nu vă fie frică, dar Dumnezeu vrea să 
aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, ca să nu păcătuiți.  Nu vă temeți, dar temeți-vă!  
Aici este distincția între „frica Lui”, a lui Dumnezeu, și frica inspirată de diavolul.   
 

 Chemarea rostită cu glas de tunet către ultima generație de muritori este făcută de un 
înger cu o misiune: „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)   
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 Temeți-vă de Dumnezeu!  Noțiunea aceasta a temerii de Dumnezeu este interpretată ca 
respect față de El, dar înseamnă mult mai mult.  Dacă verificăm tot ce zice Scriptura 
despre această temere, vom descoperi următoarele sensuri:                                                                                                         

(01) Respect: „Cine nu se va teme, Doamne, și 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 15,4)                                                                                                                                                                                                               

(02) Închinare-slujire: „Au adus jertfe demonilor, unor idoli care nu sunt dumnezei, unor 
dumnezei pe care nu-i cunoșteau, dumnezei noi, veniți de curând, de care nu se 
temuseră părinții voștri” (Deut 32,17).  „Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă 
tremurând” (Ps 2,11).  Frică amestecată cu bucurie, compatibilă cu bucuria.                                                                                                               

(03) Uimire: „Toți au fost cuprinși de frică (văzându-l pe fiul văduvei din Nain înviat), Îl 
slăveau pe Dumnezeu și ziceau: ‚Un mare prooroc S-a ridicat între noi și Dumnezeu l-a 
cercetat pe poporul Său’” (Luca 7,16).    

(04) Impresie solemnă: „În clipa aceea, I s-a deschis gura (lui Zaharia), I s-a dezlegat 
limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu.  Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot 
ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri” (Luca 1,64.65).   

(05) Admirație: „Și împăratul, luând cuvântul, a zis: ‚Dați celei dintâi copilul cel viu și nu-l 
omorâți.  Ea este mama lui.’  Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise 
împăratul.  Și s-au temut de împărat, căci au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era în 
el, povățuindu-l în judecățile lui” (1 Împ 3,27.28).  „Niciunul nu este ca Tine, Doamne!  
Mare ești Tu și mare este numele Tău prin puterea Ta.  Cine să nu se teamă de Tine, 
Împărate al neamurilor?  Ție Ți se cuvine teama, căci între toți înțelepții neamurilor și în 
toate împărățiile lor, niciunul nu este ca Tine” (Ier 10,6.7).                                                                                        

(06) Încredere: „Temeți-vă de Domnul, voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se 
tem de El!”  (Ps 34,9)                                                                                                                                       

(07) Recunoștință: „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).  Nu pe ei i-a lovit Domnul, ci pe egipteni, ei nu aveau niciun 
motiv de groază.  S-au temut de Domnul ca urmare a izbăvirii experimentate.                                          

(08) Evlavie: „Atunci, Petru a început să vorbească și a zis: ‚În adevăr, văd că Dumnezeu 
nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire este 
primit de El’” (Fapte 10,34.35).                                                                                                                          

(09) Ascultare de adevăr: „Învață-mă căile Tale, Doamne!  Eu voi umbla în adevărul Tău.  
Fă-mi inima să se teamă de numele Tău” (Ps 86,11).                                                                                         
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(10) Credincioșie: „Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galilea și Samaria, se 
întărea sufletește și umbla în frica Domnului și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea” 
(Fapte 9,31).      

(11) Statornicie în credință: „Astfel dar, preaiubiților, după cum întotdeauna ați fost 
ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cutremur . . .” (Filip 2,12).   

(12) Înțelepciune divină, mântuitoare: „Frica Domnului este începutul înțelepciunii; toți 
cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci” (Ps 111,10).  „Toată 
Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos . . . să dea înțelepciune în neprihănire” 
(2 Tim 3,16).  „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).      

(13) Trezire: „Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce 
frământare a trezit în voi!  Și ce cuvinte de dezvinovățire!  Ce mânie!  Ce frică!  Ce 
dorință aprinsă!  Ce râvnă!  Ce pedeapsă!  În toate, voi ați arătat că sunteți curați în 
privința aceasta” (2 Cor 7,11).  Priviți acest lanț de progrese spirituale: frământare, 
dezvinovățire, mânie, frică, dorință aprinsă, râvnă, pedeapsă!  Oamenii au fost făcuți 
conștienți de gravitatea păcatului și au fost inspirați cu frică de el, așa cum recomanda 
Pavel în altă parte: „Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine” (Rom 12,9).  Așa a făcut 
Iosif: „Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui 
Dumnezeu?”  (Gen 39,9).  Așa făcea Iov: „Și omul acesta era fără prihană și curat la 
suflet.  El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău” (Iov 1,1).                                                                                                

(14) Umilință: „. . . căutați să-i mântuiți pe unii, smulgându-i din foc; de alții, iarăși, fie-vă 
milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne” (Iuda 23).  Ceea ce înseamnă: 
salvați-i pe cei rătăciți, arătați-le bunătate, fără a afișa un spirit de superioritate 
spirituală, ci având frică în legătură cu propria situație: „Fraților, chiar dacă un om ar 
cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul 
blândeții.  Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu” (Gal 6,1).                                                                                                      

(15) Seriozitate: „Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea 
pâinii și în rugăciuni.  Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și 
semne” (Fapte 2,42.43).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(16) Responsabilitate: „Și, dacă-L chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe 
fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre” (1 Pet 1,17).                  

(17) Prudență: „Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea 
care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat” (1 Pet 3,15.16).                           

 Din câte observăm, conținutul și ramificațiile temerii de Dumnezeu sunt impresionante 
și binecuvântate.  Din contra, lipsa acestei temeri are urmări catastrofale.  Iată câteva 
dintre ele:  
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(01) Lepădarea și hulirea Mântuitorului: „Unul din tîlharii răstigniți Îl batjocorea și zicea: 
‚Nu ești Tu Hristosul?  Mântuiește-Te pe Tine Însuți și mântuiește-ne și pe noi!’  Dar 
celălalt l-a înfruntat și i-a zis: ‚Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași 
osândă?’”  (Luca 23,39.40)                                                                                                                          

(02) Comiterea de nedreptăți: „Într-o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se 
temea și de oameni nu se rușina.  În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la el 
și-i zicea: ‚Fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu.’  Multă vreme n-a voit să-i facă 
dreptate” (Luca 18,2-4).  I-a făcut, în sfârșit, dreptate, dar numai ca să scape de ea.       

(03) Lipsa de rușine și bun simț: judecătorul nedrept nu se temea de Dumnezeu și, de 
aceea, nici nu se rușina de oameni (Luca 18,2-5).                                                                                                                                                                                                                                       

(04) Tendița de a săvârși cele mai înspăimântătoare crime, pentru că nimic altceva nu-i 
mai oprește pe oameni de la rău: „Și Abimelec i-a zis lui Avraam: ‚Ce ai văzut de ai făcut 
lucrul acesta?’  (I-a spus că Sara este sora lui.)  Avraam a răspuns: ‚Îmi ziceam că, fără 
îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că au să mă omoare din pricina 
nevestei mele’” (Gen 20,10.11).  „Nelegiuirea celui rău zice inimii mele: ‚Nu este frică de 
Dumnezeu înaintea ochilor lui!’  Căci se măgulește singur în ochii lui ca să-și 
desăvârșească fărădelegea, ca să-și potolească ura” (Ps 36,1.2).                                                                                                                   

(05) Totală apostazie: observați în acest sens lista de fărădelegi afișată de Pavel în 
Romani 3,12-18; încheierea listei arată cauza tuturor acestor urâciuni: „. . . frica de 
Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor” (versetul 18).                                                                            

(06) Anarhie și ruină națională: așa constatau israeliții la un moment dat: „În curând, 
vor zice: ‚N-avem un adevărat împărat, căci nu ne-am temut de Domnul’” (Osea 10,3).      

 Să luăm aminte la următorul sfat al profetului Isaia: „Sfințiți însă pe Domnul oștirilor.  De 
El să vă temeți și să vă înfricoșați” (Isa 8,13).  Să ne temem, da, așa cum am văzut; dar să 
ne înfricoșăm?  Cum putem înțelege lucrul acesta?  Trebuie să fim prudenți și să nu ne 
facem iluzii, oricum am înțelege și am explica noi temerea de Dumnezeu.  E adevărat că 
această temere sau frică este cu totul deosebită de frica de boli, de teroriști, de fiare 
sălbatice sau de forțele naturii.  Nu trebuie să avem despre Dumnezeu o astfel de 
concepție, căci gândind astfel L-am dezonora și L-am întrista.  Dumnezeu este iubire și 
are în gând întotdeauna binele nostru.  El este Tatăl nostru îndurător.   
 

 Dar există în conceptul temerii de Dumnezeu și o anumită doză de frică reală.  Și așa 
trebuie să fie.  Dumnezeu S-a manifestat în strălucirea și maiestatea Lui pe Muntele 
Sinai și poporul s-a înspăimăimântat; chiar Moise a zis: „Sunt îngrozit și tremur” (Evr 
12,21).  Profetul Isaia s-a înspăimântat în prezența lui Dumnezeu: „Și se zguduiau ușiorii 
ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum.  Atunci am zis: ‚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!’”  (Isa 6,4.5) 

 Ce spun eu este că nu trebuie să pierdem niciodată din vedere simțul acesta al 
proporțiilor: cine este Dumnezeu și cine sunt eu!  Să am permanent în vedere 



 

 

P
ag

e3
2

0
 

atotputernicia și măreția Lui, în contrast cu slăbiciunea și nimicnicia mea.  Această 
gândire mă va feri de încumetare, de impertinență, de imprudențe.  Vi-l amintiți pe Uza?  
„Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a 
apucat, pentru că erau să-l răstoarne boii.  Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza 
și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui 
Dumnezeu” (2 Sam 6,6.7).  Da, Dumnezeu este iubire, dar El este și „un foc mistuitor” 
(Evr 12,29).  Să nu uităm niciodată lucrul acesta!  
 

 Urmările temerii de Dumnezeu sunt binecuvântate și pot fi verificate de oricine:                                                                                             

(01) Ferește de păcat: „. . . Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să 
aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți” (Exod 20,20).                                                  

(02) Este o sursă de fericire: „. . . să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim 
totdeauna fericiți” (Deut 6,24).                                                                                                                    

(03) Este o sursă de viață: „. . . să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru . . . ca să ne 
țină în viață, cum face astăzi” (același text).                                                                                               

(04) Asigură călăuzire divină continuă: „Cine este omul, care se teme de Domnul?  
Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă” (Ps 25,12).                                                  

(05) Garantează îndurarea Domnului: „Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură 
Domnul de cei ce se tem de El” (Ps 103,13)                                 

 Dacă citim toate textele biblice în care este înfierată frica, poate ne vom descuraja, căci 
ce vom mai putea zice?  E bine să fim realiști.  Noi suntem muritori, avem un sistem 
nervos care e sensibil și care diferă de la om la om.  Temperamentul, starea sănătății, 
mai ales a nervilor, starea de odihnă sau de oboseală, vârsta, toate acestea au ceva de 
zis cu privire la reacția față de pericole, reale, posibile sau imaginare.  Propriu-zis, lipsa 
totală de frică este un dezastru, pentru că frica este o reacție anticipată față de un 
pericol, ajutându-ne să ne ferim de el.  Nepoata noastră, perfect sănătoasă, dar mică, la 
zece luni devenise foarte viguroasă, dar nu avea noțiunea pericolului, de aceea trebuia 
supravegheată tot timpul.  Se apropia de marginea patului fără să sesizeze riscul căderii 
și odată chiar a căzut din pat, când noi credeam că doarme; ne-a alertat doar zgomotul 
căderii.   
 

 Frica aceasta ca sensibilitate psihică este definită astfel: „Stare de adâncă neliniște și de 
tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar; lipsă de curaj, teamă” (Dicționarul 
explicativ al limbii române, București, 1975, pagina 352).  Ce putem spune despre 
această stare?  Este păcat?  O condamnă Dumnezeu?  Când este persistentă, da, pentru 
că poate însemna lipsă de încredere în El.  Dar El înțelege limitele noastre și ne 
încurajează, oferindu-ne chiar soluții.  Iată ce i-a spus Domnul lui Ghedeon: „Scoală-te și 
pogoară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale.  Dacă ți-e frică să te pogori,    
pogoară-te cu Pura, slujitorul tău” (Jud 7,9.10).  Observați?  Domnul nu a zis: „Ți-e frică?  
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Cum îți poți permite așa ceva?”  Frica lui Ghedeon era curaj limitat, pe care prezența 
unui însoțitor îl sporea.   
 

 Iată ce sfat dădea Dumnezeu pentru recrutarea luptătorilor: „Mai marii oștirii să 
vorbească mai departe poporului și să spună: ‚Cine este fricos și slab la inimă, să plece și 
să se întoarcă acasă, ca să nu moaie inima fraților lui’” (Deut 20,8).  Așa a procedat 
Ghedeon, la sfatul Domnului: „Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului: ‚Cine este 
fricos și se teme să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galaadului.’  Douăzeci și 
două de mii de oameni din popor s-au întors și au mai rămas zece mii” (Jud 7,3).  Adică 
două treimi au recunoscut că sunt fricoși și nu s-au dus la luptă, ci au plecat acasă.  
Cinstit și frumos, nu arogant și iresponsabil.  Decât să faci pe grozavul, e mai bine să-ți 
recunoști neputințele și să acționezi în consecință. 
 

 Dumnezeu este, totuși, o sursă inepuizabilă de putere și curaj.  Chiar dacă trebuie să fim 
prudenți, înțelepți, sinceri și realiști, noi nu trebuie să ne lăsăm învinși de timidatea, 
sfiala și temerile noastre.  O educare de sine poate ajuta foarte mult: „Cel slab să zică: 
‚Sunt tare!’”  (Ioel 3,10).  Adică să mintă?  Nu, dar cuvintele au efect asupra gândirii.  De 
asemenea, omul trebuie să prindă curaj prin încredere în Dumnezeu: „În ziua aceea, 
Domnul îi va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua 
aceea ca David” (Zah 12,8).  Domnul poate face lucruri mari pentru cei ce se încred în El, 
așa că ei pot să zică: „Cu Tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate, cu Dumnezeul 
meu sar peste un zid întărit” (Ps 18,29).     
 

 Biblia abundă în eroi ai curajului.  Câteva exemple cred că sunt suficiente:                                                          

(01) Iată-l pe David în fața colosului Goliat: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu 
pavăză; iar eu vin împotriva ta în numele Domnului știrilor, în numele Dumnezeului 
oștirii lui Israel, pe care ai ocărât-o!”  (1 Sam 17,45).  Pe ce își baza David curajul?  Pe 
experiențele avute cu Dumnezeu: „Robul tău păștea oile tatălui său.  Și, când un leu sau 
un urs venea să-i ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și-i smulgeam oaia din 
gură.  Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și-l omoram” (versetele 
34 și 35).  Îl putem crede deci când spune: „Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine 
să-mi fie frică? . . .  Chiar o oștire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar 
teme.  Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi” (Ps 27,1.3).        

(02) Profetul Elisei, când slujitorul său tremura de frica sirienilor: „Slujitorul omului lui 
Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineață și a ieșit.  Și iată că o oaste înconjura cetatea, cu 
cai și care.  Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ‚Ah, domnul meu, cum vom face?’  El 
a răspuns: ‚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 6,15-17).                       

(03) Trei tineri evrei în Babilon: „Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne 
scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate.  Și chiar de nu ne va 
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scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina 
chipului de aur pe care l-ai înălțat!”  (Dan 3,17.18)                                                                                       

(04) Daniel aruncat în groapa cu 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 6,21.22)                                                                                           

(05) Domnul Isus Hristos: „S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în 
corabie, așa că mai că se umplea corabia.  Și El dormea la cârmă, pe căpătâi.  Ucenicii     
L-au deșteptat și I-au zis: ‚Învățătorule, nu-Ți pasă că pierim?’”  (Marcu 4,37.38).  Iată 
cum descrie Spiritul Profetic comportarea lui Isus în această împrejurare: „Când a fost 
trezit ca să întâmpine furtuna, Isus avea pace deplină.  Nicio urmă de frică nu exista în 
cuvânt sau în privire, pentru că nicio frică nu era în inima Sa.  Dar El nu Se odihnea 
pentru că poseda puterea nemărginită.  Nu pe poziția de ‚Stăpân al pământului, al mării 
și al cerului’ se bizuia liniștea Lui.  Puterea aceea o depusese și El zice: ‚Eu nu pot face 
nimic de la Mine Însumi’ (Ioan 5,30).  El Se încredea în puterea Tatălui.  Isus Se odihnea 
prin credință, credință în iubirea și grija lui Dumnezeu, iar puterea acelui cuvânt care a 
potolit furtuna era puterea lui Dumnezeu.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 336)                                                                                                                                                      

Iată-L neînfricat și în fața demonilor: „Când a ieșit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată 
un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat” (Marcu 5,2).  Din nou 
Spiritul Profetic: „Ucenicii și însoțitorii lor au fugit cu groază; dar, curând, au observat că 
Isus nu era cu ei și s-au întors să-L caute.  El stătea în picioare acolo unde Îl lăsaseră.  
Acela care potolise furtuna, care îl întâlnise mai înainte pe Satana și îl biruise, nu a fugit 
dinaintea acestor demoni.  Când bărbații, scrâșnind din dinți și făcând spume la gură,    
s-au apropiat de El, Isus a ridicat mâna aceea care făcuse semn valurilor să se liniștească, 
și bărbații nu au putut veni mai aproape.  Stăteau turbând, dar neputincioși în fața Lui.”  
(Ibid., pagina 337)  

 Să luăm aminte și la făgăduințele superbe ale Domnului, care sunt o sursă de încurajare 
fără egal:                                                                                                                                                                                                     

- „Întăriți-vă și îmbărbătați-vă!  Nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul, 
Dumnezeul tău, va merge El Însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa” (Deut 31,6).                   

- „Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui.  Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem 
de nimic: ce pot să-mi facă niște oameni?”  (Ps 56,4)                                                                                      

- „Așa că putem zice plini de încredere: ‚Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce 
mi-ar putea face omul?’”  (Evr 13,6)               

- „El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui.  Căci scut și pavăză este 
credincioșia Lui.  Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata 
care zboară ziua, nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de molima, care bântuie 
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ziua namiaza mare.  O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu 
se va apropia” (Ps 91,4-7).                                                                                                                      

- „Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și-ți zic: ‚Nu te 
teme de nimic, Eu îți vin în ajutor!’”  (Isa 41,13)                                                                                                                                                                                                                             

- „Să nu fiți iubitori de bani.  Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El Însuși a zis: ‚Nicidecum      
n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi’” (Evr 13,5).   

 „Noi nu suntem îndemnați de Mântuitorul nostru să cultivăm îndoieli, temeri și 
prevestiri chinuitoare; acestea nu aduc ușurare sufletului și ar trebui mai degrabă 
mustrate decât lăudate” (Evangelism/Evanghelizare, pagina 180). 
 

 E bine să-I spunem lui Dumnezeu în rugăciune toate temerile noastre și să-L rugăm să ne 
scape de ele.  Așa a făcut Iacov: „Izbăvește-mă, Te rog, din mâna fratelui meu, din mâna 
lui Esau!  Căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească, pe mine, pe mame și pe 
copii” (Gen 32,11).  Așa și sora White: „Sunt atât de recunoscătoare că pot să-I spun 
Domnului toate temerile și încurcăturile mele.  Simt că sunt sub scutul aripilor Sale” 
(Selected Messages/Solii alese, cartea a doua, pagina 238).   
 

 „Mintea noastră trebuie să se îndrepte către Dumnezeu și noi nu trebuie să ne temem 
ca cei răi. . . .  Dacă ochii noștri ar fi deschiși, am vedea figuri de îngeri răi în jurul nostru, 
căutând a inventa o nouă cale de a ne necăji și a ne distruge.  Dar trebuie să-i vedem și 
pe îngerii lui Dumnezeu apărându-ne de puterea lor; pentru că ochiul veghetor al lui 
Dumnezeu este mereu îndreptat asupra lui Israel pentru bine și El Își va apăra și salva 
poporul, dacă ei își pun încrederea în El.  Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul 
Domnului va ridica un stindard împotriva lui (în românește: „Duhul Domnului îl va pune 
pe fugă”).”  (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 60) 
 

 Dar temerea de viitor?  Spiritul Profetic ne dă această asigurare fermă: „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).  
 

 Temerea de Dumnezeu nu este facultativă, chiar dacă nu este impusă; ea este vitală 
pentru absolut toți muritorii: „Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: teme-te 
de Dumnezeu și păzește poruncile Lui.  Aceasta este datoria oricărui om” (Ecl 12,13).  
Astfel, omul cel mai înțelept ne-a învățat că „începutul înțelepciunii este frica de 
Domnul” (Prov 9,10) și tot el ne-a spus că temerea de Dumnezeu este „încheierea 
tuturor învățăturilor” (Ecl 12,13).  Astfel, temerea de Domnul este totul, în viața aceasta 
și în vecii vecilor.  Este începutul și încheierea.  Este Alfa și Omega existenței umane.     
 

 Temerea de Dumnezeu trebuie să fie permanentă, nu ocazională sau temporară; ea este 
importantă la orice vârstă, de-a lungul întregii vieți: „Dar adu-ți aminte de Făcătorul tău 
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în zilele tinereții tale” (Ecl 12,1).  Zicea Obadia către profetul Ilie: „Și totuși robul tău se 
teme de Domnul din tinerețea lui” (1 Împ 18,12).   
 

 Frica negativă este cel mai bine rezolvată prin înlocuirea sau înghițirea ei de frica 
pozitivă.  Și Dumnezeu a luat măsuri perfecte în sensul acesta: „Și voi n-ați primit un duh 
de robie, ca să mai aveți frică; ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: 
‚Ava!’, adică ‚Tată!’”  (Rom 8,15).  În dragoste nu este frică, adică teama pieirii pe veci 
(vezi Romani 6,23); dar în dragoste este frică, temerea de Dumnezeu aducătoare de 
biruințe și fericire.  Să ne ferească Domnul de prima și să ne umple sufletele cu a doua!  
Amin! 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 23: „Măriţi din suflet, măriţi pe Domnul!”   

Cântarea de închidere, 164: „La Domnul e pace”                             
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FIREA PĂMÂNTEASCĂ                                                                                                                                                

(01) Crearea omului 

 La sfârșitul fiecăreia dintre zilele creațiunii, Dumnezeu a privit cu plăcere în urmă; tot ce 
crea El era bun.  Nici nu putea fi altfel, când la lucru era Cel Atotputernic.  Au trecut 
toate cele șase zile de lucru și apoi avem raportul acesta: „Dumnezeu S-a uitat la tot ce 
făcuse și iată că erau foarte bune” (Gen 1,31).  Bun adăugat la bun, adăugat la bun, 
toate au condus la un rezultat foarte bun, excelent.  Un autor ateu și batjocoritor făcea 
haz de afirmația că „Dumnezeu a văzut că lumina era bună” (versetul 4), zicând: „Deci, 
existent din vecii vecilor, abia acum Își dă seama că lumina este bună!”  Ce absurditate.  
Dumnezeu nu afla acum acest lucru, El, care a creat lumina și care este Lumină.  Sensul 
frazei este că Dumnezeu Se bucura de lucrările pe care le înfăptuia.  La sfârșitul 
întregului program, El le-a privit cu mare bucurie și a consacrat o zi întreagă, ultima zi a 
săptămânii, pentru celebrarea acelei lucrări. 
 

 Și nu o făcea singur, pentru că Sabatul nu a fost făcut pentru El, ci „Sabatul a fost făcut 
pentru om” (Marcu 2,27).  Imaginați-vă că Adam și Eva, primii și singurii locuitori ai 
planetei atunci, s-au bucurat împreună cu Dumnezeu de ziua sărbătorească stabilită în 
amintirea creațiunii.  Și așa trebuia să fie în vecii vecilor: ziua a șaptea a săptămânii, ziua 
de naștere a planetei-Pământ, o zi de sărbătoare dumnezeiască binecuvântată. 
 

 Omul a fost coroana creațiunii, dar când zicem „omul” ne referim la oricare dintre ei: 
„Apoi, Dumnezeu a zis: ‚Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră’” 
(Gen 1,26).  Și planul a fost adus la îndeplinire: „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul 
Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut” 
(versetul 27).  Mai departe, ni se spune: „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).  Prin 
urmare, „le-a dat numele de ‚om’”, adică la amândoi.  Când zicem „om”, deci, zicem 
ființă omenească. 
 

 Creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.  Orice asemănare s-ar găsi între om și 
alte viețuitoare de pe pământ, aceea este minoră, deosebirile fiind colosale.  Și 
eventualele asemănări nu înseamnă descendență sau înrudire, ci origine din mâna 
aceluiași Creator, care așa a voit să le facă.  „După chipul” lui Dumnezeu înseamnă că El 
era Modelul; „după asemănarea Lui” este o avertizare: nu exact ca Dumnezeu, ci 
reflectând ceva din Creatorul Său.  Ce?  Omul a primit capacitatea de a gândi, de a vorbi,  
de a inventa lucruri, de a organiza; el are conștiință morală, fiind în stare să facă 
distincție între bine și rău și așa mai departe.  Oricâtă măiestrie s-ar descoperi în 
manifestările necuvântătoarelor, ca, de exemplu, furnicile, albinele, peștii, păsările, 
delfinii, elefanții, aceste posibilități sunt foarte limitate și sunt generate de instinct.   

(02) Catastrofala schimbare 
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 Ne vom ocupa mai departe de caracterul moral al omului, parte bărbătească și parte 
femeiască.  Declarația că „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte 
bune” (Gen 1,31) se referă și la ființele omenești, la om în general.  Așa cum a fost creat, 
omul era foarte bun.  Este ce ne spune și cel mai înțelept fiu al lui Adam, anume 
Solomon: „Numai, iată ce am găsit: că Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană, dar ei 
umblă cu multe șiretenii” (Ecl 7,29).  Dumnezeu nu a făcut nicio greșeală: tot ce a creat 
El în univers și pe pământ a fost perfect.  Observați însă acest contrast:                                                                                                                                 
 
- creat fără prihană, adică fără cusur, perfect;                                                                                                         
- umblă cu multe șiretenii. 
 

 Cum s-a produs această mare schimbare, de la perfecțiune la stricăciune, de la totala 
lipsă de prihană la șiretenii?  În Geneza 3,1, se spune: „Șarpele era mai șiret decât toate 
fiarele câmpului, pe care le făcuse Domnul Dumnezeu.”  Și viclenia de șarpe i-a fost 
inoculată omului.  Știm că Satana s-a folosit de șarpe pentru a-i conduce pe oameni la 
neascultare.  El este numit în Noul Testament „șarpe”: „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).  Aceeași traiectorie: de la 
curăție, credincioșie, lipsă de prihană, la stricăciune.  
 

 Șarpele atunci, șarpele acum – tot prin vicleșug: „Și nu este de mirare, căci chiar Satana 
se preface într-un înger de lumină” (2 Cor 11,14).  Satana s-a prefăcut în altceva; el s-a 
deghizat în șarpe ca să nu fie sesizată prezența lui.  Citim, de asemenea: „Și balarul 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 12,9).  Încă un 
text: „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” (20,1.2). 
 

 Prin urmare: Satana este șarpele cel vechi, el se poate preface în înger de lumină și 
poate înșela.  Așa a făcut în Grădina Eden, așa cum știm prea bine din Geneza 3,1-6.  Eva 
a făcut imprudența de a se apropia de pomul oprit, al cunoștinței binelui și răului, din 
care Dumnezeu le poruncise să nu mănânce.  I-au plăcut pomul și roadele lui, iar atunci 
șarpele cel vechi i-a vorbit, punând la îndoială cinstea lui Dumnezeu și făcându-i 
promisiuni mincinoase.  Ea a mâncat din pom și i-a dat și bărbatului ei.  Amândoi au 
mâncat din fructul oprit și au fost expulzați din Grădina Eden. 
 

 Adam și Eva nu au avut copii înainte de cădere, de unde rezultă că ei nu au stat mult în 
grădina aceea.  Dar după izgonire au avut mai întâi doi fii, Cain și Abel, iar primul l-a ucis 
pe al doilea.  Al treilea amintit a fost Set, a cărui genealogie este redată în capitolul 5 din 
Geneza.  Este interesant cum stă scris despre nașterea lui Set: „La vârsta de o sută 
treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set” 
(Gen 5,3).  Putem fi siguri că, dacă l-ar fi avut înainte de cădere, tot după chipul și 
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asemănarea lui l-ar fi născut, dar chipul și asemănarea lui de atunci, care reflectau fidel 
chipul și asemănarea lui Dumnezeu.  Căderea a stricat natura omenească, iar acum 
Adam nu putea transmite mai departe ce avusese înainte de cădere, ci ce avea el acum: 
o natură stricată, păcătoasă.                                                                                    

(03) Generalizarea stării de păcat 

 Despre această nouă condiție fizică și morală, cum și despre transmiterea ei mai departe 
la urmași, apostolul Pavel ne-a scris astfel: „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).  Apostolul zice mai 
departe: „Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă, care i-a lovit 
pe toți oamenii . . .” (Rom 5,18).  Osânda aceea era moartea, pe care nimeni nu o poate 
evita, nu un păcat strămoșesc, original, care trebuie spălat prin botez infantil, nu un 
dosar penal existent la naștere. 
 

 Aceasta este situația noastră, a tuturor muritorilor.  Psalmistul David a zis: „Iată că sunt 
născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea” (Ps 51,5).  Se împacă Dumnezeu 
cu această situație?  Nu, și David o spune mai departe: „Dar Tu ceri ca adevărul să fie în 
adâncul inimii” (versetul 6).  O stare neacceptată de Dumnezeu, care este sfânt și 
desăvârșit.  Fapt este că „toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Rom 
3,23).  De asemenea: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar” (versetul 10).  Deja 
profetul Ieremia afirma această stare generală de păcătoșenie și neputința omului de a 
se schimba prin sine însuși: „Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și 
schimbe petele?  Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi, care sunteți deprinși să faceți 
răul?”  (Ier 13,23).  La fel a zis și Iov: „Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om 
curat?  Nu poate să iasă niciunul” (Iov 14,4).   
 

 Prin urmare, Adam și Eva au păcătuit și au pierdut slava lui Dumnezeu.  Ei le-au transmis 
urmașilor lor starea de păcătoșenie, adică natura păcătoasă, care curând după naștere 
se manifestă.  Întreaga omenire din trecut și de azi se află în această situație, din care 
singură nu poate ieși, iar osânda morții se manifestă, prin ereditate, asupra tuturor.  A 
zis David către Solomon: „Eu plec pe calea pe care merge toată lumea” (1 Împ 2,2).  
Omul căzut este ca unul care se afundă într-un nisip mișcător: cu cât se zbate mai mult, 
cu atât mai mult se duce în jos.  Numai o forță din afară îl poate recupera.   
 

 Filosoful francez Jean-Jacques Rousseau, ale cărui idei au avut o influență puternică 
asupra Revoluției Franceze, susținea că omul este bun de la natură, dar societatea îl 
strică; prin urmare, rămâne ca binele din om să fie dezvoltat.  Nu așa zice Biblia, așa cum 
am văzut mai sus.  Însuși apostolul Pavel, un om de o devoțiune indiscutabilă, zicea 
despre sine și despre om în general: „Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, 
adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am 
puterea să-l fac” (Rom 7,18).  Aici, apostolul se referă la firea pământească, în care nu 
este nimic bun.  Despre firea pământească studiem în predica aceasta.   
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(04) Marea excepție 

 Înainte însă de a ne ocupa pe larg de această temă, să ne referim pe scurt la Domnul 
Isus Hristos.  El a fost Dumnezeu descoperit în trup (vezi 1 Timotei 3,16), a fost eternul 
Cuvânt care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu și a fost făcut trup (vezi Ioan 1,1.2.14).  A 
fost născut din fecioara Maria.  Ca orice ființă omenească, Maria nu era lipsită de păcat.  
Am văzut că „toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu”.  Era Maria o 
excepție?  Nu.  Deși o persoană virtuoasă, Maria se înscria în marea masă a 
pământenilor căzuți, „și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că 
toți au păcătuit” (Rom 5,12).       
 

 Cum a fost posibilă nașterea unei Ființe perfecte dintr-o ființă omenească descendentă 
din Adam?  Biserica Romano-Catolică a inventat ideea concepției imaculate, care a fost 
definită dogmatic în 1854, în timpul papei Pius al IX-lea.  Acestă doctrină susține că nu 
numai Isus, ci chiar mama Lui, Maria, s-a născut fără păcat, probabil ca să explice enigma 
nașterii lui Isus din Maria, dat fiind că dintr-o ființă necurată nu poate ieși un om curat 
(Iov 14,4).  Dar nu există nicio dovadă că Maria s-ar fi născut și ar fi fost fără păcat; 
dimpotrivă, o întâlnim în evanghelii făcând greșeli și fiind mustrată de Isus.  Dar chiar să 
fi fost Maria fără păcat, întrebarea este: cum a fost posibil lucrul acela?  „Legea” din Iov 
14,4 nu l-ar fi îngăduit.  Atunci ar fi trebuit ca și părinții Mariei și bunicii și toți strămoșii 
ei să fi fost fără păcat.  Inclusiv Adam și Eva.  Dar în felul acesta e contrazisă Biblia și e 
contrazisă realitatea. 
 

 Ne întrebăm totuși: cum S-a putut naște Hristos ca Om perfect dintr-o născătoare 
imperfectă?  Cel mai bun lucru este să nu cotrobăim mai departe, ci să ne oprim aici și să 
spunem că nu știm.  Aceasta este taina evlaviei sau a întrupării (conform cu 1 Timotei 
3,16).  Singura licărire de înțelegere ar fi ce i-a spus îngerul Gabriel Mariei: „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).  Observați neimplicarea 
unui bărbat în viața Mariei: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?”  
(Versetul 34).  Și observați implicarea în nașterea Mântuitorului a Tatălui și a Duhului 
Sfânt, făcând posibilă conceperea, dezvoltarea și nașterea din Maria a Pruncului Isus.  
Așa S-a născut dintr-o făptură nelipsită de păcat un Fiu lipsit de păcat.  Mai mult nu se 
știe și poate nu se va ști niciodată, pentru că este marea taină a Întrupării. 
 

 Există o dezbatere furioasă între teologi și neteologi despre natura Domnului Hristos; 
întrebarea este: cu ce natură S-a născut El – cu natura lui Adam necăzut în păcat sau cu 
natura lui Adam după cădere?  Răspunsul sau nerăspunsul la această întrebare nu au 
nimic de a face cu mântuirea noastră, deși unii susțin că au.  Dar este așa de ușor de 
răspuns și anume: dacă este vorba de natura Lui morală, a fost ca Adam înainte de 
cădere, pentru că Isus nu a păcătuit niciodată; de aceea este El numit „al doilea Adam” 
(1 Cor 15,45); Adam, singurul bărbat care un timp a fost fără păcat, iar nu al doilea 
Avraam, Moise sau David, deși aceștia L-au simbolizat.  Biblia spune în mod hotărât: „El 
n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug” (1 Pet 2,22).  „Pe Cel ce n-a cunoscut 
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niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” 
(2 Cor 5,21).  „Cine dintre voi Mă poate dovedi că am păcat?”  (Ioan 8,46) 
 

 Iată ce zice Spiritul Profetic despre această taină dumnezeiască: „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)     
 

 În legătură cu natura morală desăvârșită a lui Hristos, ni se dă următoarea mărturie: „Fiţi 
prudenţi, extrem de prudenţi când vă ocupaţi de natura umană a lui Hristos.  Nu Îl 
prezentaţi înaintea oamenilor ca pe un om cu tendinţe păcătoase.  El este al doilea 
Adam.  Primul Adam a fost creat o fiinţă curată, fără păcat, fără o pată de păcat asupra 
sa; el purta chipul lui Dumnezeu.  Putea cădea şi a căzut prin călcarea poruncii.  Din 
cauza păcatului, urmaşii lui s-au născut cu înclinaţii inerente către neascultare.  Dar Isus 
Hristos a fost unicul Fiu născut al lui Dumnezeu.  El a luat asupra Sa natura umană şi a 
fost ispitit în toate lucrurile, aşa cum este ispitită natura omenească.  Ar fi putut păcătui; 
ar fi putut cădea, dar nici pentru un moment nu a existat în El o înclinaţie rea. . . .  
Niciodată, în niciun fel, nu lăsaţi nici cea mai slabă impresie asupra minţilor omeneşti, că 
o pată sau o înclinaţie spre stricăciune a existat la Hristos sau că, în vreun fel, El ar fi 
cedat stricăciunii.”  (Ibid., pagina 1128) 
 

 Cât privește natura Sa fizică, putem spune că Isus S-a născut cu aceea a lui Adam după 
cădere, ba nu, degenerată prin patru milenii de descreștere, așa cum clar scrie sora 
White: „Ar fi fost o umilire aproape nemărginită pentru Fiul lui Dumnezeu să ia natura 
omului, chiar când Adam era în nevinovăţia sa în Eden.  Dar Isus a acceptat natura 
umană când neamul omenesc fusese slăbit prin patru mii de ani de păcat.  Ca oricare 
copil al lui Adam, El a acceptat urmările acţiunii marii legi a eredităţii.  Care erau aceste 
urmări se arată în istoria strămoşilor Săi pământeşti.  El a venit cu o aşa ereditate ca să 
împărtăşească necazurile şi ispitele noastre şi să ne dea exemplul unei vieţi fără păcat.”  
(The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 49)                                                                                         

(05) Noțiunea de fire pământească   

 În limba engleză, termenul corespunzător românescului „fire” este „nature”, adică 
„natură”.  Pentru „firea pământească”, există expresia „carnal nature”, adică „natura 
carnală”.  Să vedem mai întâi ce nu este firea pământească:                                                                                                                            

(01) Natura înconjurătoare: „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.  Dar știm că, 
până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii” (Rom 8,19-22).  
„Timpul verbului grecesc arată că evenimentul a avut loc într-un timp anumit.  Acesta ar 
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fi la căderea lui Adam și Eva.  Păcatul omului a produs consecințe care au pătruns tot 
mediul din jurul său.  Când omul, centrul creațiunii, a fost deviat de la direcția lui 
corectă, întreaga sferă al cărei centru era el a fost afectată și a căzut sub sentința divină 
(Gen 3,17-19).”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist 
de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 570)                

(02) Intuiția mintală: „Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, 
prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este 
scrisă în inimile lor” (Rom 2,14.15).  „Fac din fire.  Adică, o fac în mod spontan, fără a 
acționa în mod conștient conform cu cerințele unei legi externe, ci potrivit cu 
îndemnurile conștiinței (versetul 15)” (Ibid., pagina 489).                                                                            

(03) Bunul simț în contextul practicii sociale: „Nu vă învață chiar și firea că este rușine 
pentru un bărbat să poarte părul lung . . .?”  (1 Cor 11,14)       

 Deci, firea pământească, așa cum este ea discutată în Noul Testament, nu constă în 
niciunul din aceste trei sensuri.  Dar ce este atunci firea pământească?  Este limbaj 
biblic, așa cum l-a folosit traducătorul Cornilescu și cu care suntem foarte obișnuiți.  
Înainte de descrieri și explicații mai ample descoperite în Cuvântul lui Dumnezeu, să 
luăm în considerare această definiție simplă dată de apostolul Pavel: „Știu, în adevăr, că 
nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, 
am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac” (Rom 7,18).  Deducem că 

  în mine = în firea mea pământească. 

Aceasta înseamnă că firea pământească este reprezentată de „mine”, „eu”.  Este acea 
parte din existența mea care este decăzută, care mă trage în jos și pe care nu o pot 
controla singur.  Domnul Isus a zis: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede 
de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze” (Mat 16,24).  Să se lepede de sine este totuna 
cu să se lepede de firea sa pământească.  Aceste expresii: „de sine”, „în mine”, „în firea 
pământească” sunt exprimarea în alte forme a ceea ce limbajul nostru obișnuit, aici nu 
chiar corect, numește „eul personal”.  Zic „nu chiar corect”, pentru că, așa cum arăta un 
pastor, „eul” poate fi numai „personal”, de aceea expresia cuprinde o repetare inutilă.   

 Așadar, după căderea în păcat, în lăuntrul ființei umane s-a format un complex de 
porniri către păcat care-l robește pe om.  A fost suficient un păcat, neascultarea din 
Eden, pentru ca această stare patologică să se instaleze definitiv, așa cum un virus al 
unei boli mortale e suficient pentru infectare incurabilă.  Că fapta Evei și a lui Adam nu a 
fost una minoră, neglijabilă, s-a văzut din consecințele la care a condus: primul lor copil 
și-a ucis fratele.  Virusul era acolo și s-a manifestat, atunci când această manifestare a 
fost favorizată.  Dumnezeu i-a zis lui Cain: „. . . păcatul pândește la ușă,. . . dar tu să-l 
stăpânești” (Gen 4,7), ceea ce însemna: „Păcatul apelează la firea pământească, dar tu 
să o ții în frâu.” 
 

 Firea pământească este ambasada lui Satana în om, el comunică după voie cu ea și ațâtă 
astfel la păcat.  Firea pământească este aliatul Satanei în om, este calul troian, este 
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șarpele cobra care se zbate în interior și care poate mușca oricând.  Șarpele cel vechi și-a 
despus ouăle în om și așa au ieșit șerpii firii pământești.   Nu există altă scăpare decât la 
Dumnezeu:                                                                                                                                                        
 
„Este imposibil pentru noi, prin noi înşine, să scăpăm din groapa păcatului, în care 
suntem afundaţi.  Inimile noastre sunt rele şi noi nu le putem schimba.  ‚Cum ar putea să 
iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat?  Nu poate să iasă niciunul’ (Iov 14,4).  ‚Fiindcă 
umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea 
nu se supune legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună’ (Rom 8,7).  Educaţia, 
cultura, exercitarea voinţei, efortul omenesc, toate îşi au locul potrivit, dar aici ele sunt 
fără putere.  Ele pot să producă o corectitudine exterioară a comportamentului, dar nu 
pot să schimbe inima; ele nu pot purifica izvoarele vieţii.  Trebuie să fie o putere lucrând 
din interior, o viaţă nouă de sus, înainte ca oamenii să poată fi schimbaţi de la păcat la 
sfinţenie.  Puterea aceea este Hristos.  Numai harul Său poate trezi facultăţile lipsite de 
viaţă ale sufletului şi îl poate atrage către Dumnezeu, către sfinţenie.”  (Steps to Christ/ 
Calea către Hristos, pagina 18)                                                                                                                                                                                                                                                              

(06) Expus păcătuirii, dar fără păcat  

 Ce putem spune acum despre Domnul nostru Isus Hristos, în ce privește firea 
pământească?  Dacă nimic bun nu locuiește în această fire pământească, adică în omul 
care o posedă, atunci putem afirma cu toată certitudinea că Isus nu a avut o fire 
pământească, așa cum nu a avut-o Adam înainte de căderea în păcat.  Dacă cineva 
gândește altfel, atunci aș întreba: putea Isus să strige disperat, ca și Pavel: „O 
nenorocitul de Mine!  Cine Mă va izbăvi de acest trup de moarte?”  (Rom 7,24)   
 

 Dacă, într-adevăr, conștiința este glasul Duhului Sfânt în om, complexul apelurilor prin 
care El îl cheamă pe om la pocăință, iar firea pământească este glasul Celui Rău 
îndemnându-ne la păcat, atunci să luăm aminte la următoarele cuvinte ale 
Mântuitorului către ucenicii Săi: „Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul 
lumii acesteia.  El n-are nimic în Mine” (Ioan 14,30).  Stăpânitorul lumii acesteia este 
Satana; că nu avea nimic în Isus înseamnă că în El nu exista păcat, nici măcar în fașă, în 
sămânță, de fapt nu exista firea pământească prin care să se producă.  Nu înseamnă că 
nu putea cădea; putea, pentru că, așa ca și pe primii noștri părinți în starea lor perfectă, 
Satana a încercat să-L ademenească la păcat.  Dar El a fost biruitor, prin rugăciune, prin 
Cuvânt.  Aceste mijloace stau la dispoziția tuturor, deși noi ducem cu noi urâcioasa fire 
pământească.   
 

 Dacă suntem foarte atenți la secțiunea următoare, ne vom convinge și mai mult că în 
ființa Domnului nostru Isus Hristos nu exista și nu putea exista o fire pământească, câtă 
vreme nu ceda ispitei.                                                                         

(07) Conținutul firii pământești      
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 Înainte de a expune roada Duhului, cu cele nouă virtuți ale ei (vezi Galateni 5,22.23), 
apostolul Pavel a prezentat o lungă listă de 17 fapte ale firii pământești, încheind cu 
cuvintele: „. . . și alte lucruri asemănătoare cu acestea” (versetul 21), ceea ce înseamnă 
că lista putea continua și, de fapt, nu ar avea sfârșit.  Iată faptele firii, arătate de apostol: 
„preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, 
certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, 
uciderile, bețiile, îmbuibările” (versetele 19-21).  În timp ce unele se disting precis de 
celelalte, altele sunt mai greu de diferențiat; oricum, acesta este pachetul păcatelor care 
compun firea pământească.  Când zicem „fire pământească”, înțelegem astfel de lucruri, 
iar când amintim astfel de lucruri, ne referim la firea pământească. 
 

 Având în vedere acest conținut al firii pământești, greșim să spunem că Domnul Isus nu 
avea o fire pământească?  Absolut deloc.  Isus nu avea nevoie să-Și răstignească firea 
pământească, pentru că aceasta nu exista.  El înfrunta ispitele Celui Rău, exercita refuzul 
de a accepta momelile, dar un singur păcat ar fi dus la același rezultat ca în cazul lui 
Adam – formarea acestui șirag de nebunii care ruinează corpul și mintea.   
 

 Pavel a zis: „Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești” (Gal 5,16).  
Firea pământească are „pofte”, constă din „pofte”.  S-a născut atunci când „femeia a 
văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să-i 
deschidă cuiva mintea.  A luat deci din rodul lui și a mâncat; i-a dat și bărbatului ei, care 
era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el” (Gen 3,6).  Pofta!  „Apoi pofta, când a zămislit, 
dă naștere păcatului; și păcatul, odată făptuit, aduce moartea” (Iac 1,15).  Conținutul firii 
pământești este arătat mai departe de apostolul Pavel: „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus    
și-au răstignit firea pământească, împreună cu patimile și poftele ei” (Gal 5,24).  „Patimi 
și pofte”, care dau naștere păcatului.  Aceasta este firea pământească.                                                                                                                                       

(08) Comportamentul firii pământești 

 Nu e oare posibilă o domesticire a firii pământești și o colaborare pozitivă cu ea?  Iacov a 
constatat că „toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de viețuitoare de mare se 
îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om n-o poate 
îmblânzi.  Ea este un rău, care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte” 
(Iac 3,7.8).  Același lucru se poate spune despre firea pământească: toate jivinele au fost 
îmblânzite, dar firea pământească nimeni nu o poate îmblânzi.   
 

 De ce?  Cum se comportă de fapt firea pământească?  Am văzut parțial cum se 
comportă din însuși conținutul ei murdar, plin de vicii, dar Biblia spune mai mult despre 
manifestările firii pământești:                                                                                                                                                                        

(01) Paralizează aptitudinile spirituale: „Vorbesc omenește, din pricina neputinței firii 
voastre pământești: după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale 
necurăției și fărădelegii, așa că săvârșeați fărădelegea, tot așa, acum trebuie să vă faceți 
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mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră!”  (Rom 
6,19)                                                                                                                                                                       

(02) Neutralizează lucrarea legii divine: „Căci, lucru cu neputință legii, întrucât firea 
pământească o făcea fără putere . . .” (Rom 8,3).                                                                                          

(03) Este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu: „Fiindcă umblarea după lucrurile firii 
pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu . . .” (versetul 7).                                                                         

(04) Este ostilă legii lui Dumnezeu: „. . . căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici 
nu poate să se supună” (același verset).       

(05) Gâdilă, adică ademenește la păcat: „. . . au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune,  
într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț 
împotriva gâdilării firii pământești” (Col 2,23).                                                                                                                                              

(06) Îndeamnă încontinuu, deci preia controlul voinței: „În adevăr, cei ce trăiesc după 
îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești” (Rom 8,5).                                                                                                                                                                   

(07) Se impune, deci sugrumă cu tentaculele sale: „Între ei eram și noi toți odionioară, 
când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale 
gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți” (Efes 2,3).                                                                                                                             

(09) Antagonisme 

 Mântuitorul a spus-o clar că duplicitatea este de neconceput și imposibilă: „Nimeni nu 
poate sluji la doi stăpâni.  Căci sau îl va urî pe unul și-l va iubi pe celălalt sau va ține la 
unul și-l va nesocoti pe celălalt: nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona” (Mat 6,24).  
Aplicată în contextul nostru, constatarea aceasta a Domnului Isus înseamnă că nimeni 
nu poate să-I slujească și lui Dumnezeu și firii pământești.   
 

 Contrazice Pavel acest postulat?  Iată ce zice el: „Astfel dar, cu mintea, eu slujesc legii lui 
Dumnezeu, dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului” (Rom 7,25).  Slujea Pavel la 
doi stăpîni?  Este, totuși, posibil lucrul acesta?  Sensul afirmației lui este dat de alte 
versete din context: „Fiindcă, după omul dinlăuntru, îmi place legea lui Dumneeu, dar 
văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea 
și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele” (versetele 22 și 23).  Este 
vorba deci de o dorință sfântă înăbușită de firea pământească; de ideal și de realitate.   
 

 Și mai clar: „Căci nu știu ce fac; nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc” (versetul 15).  Nu este 
vorba de o reconciliere între legea lui Dumnezeu și firea pământească, ci de o disperare 
a neputinței de a merge în direcția dorită, datorită robiei crâncene impuse de firea 
pământească.  De altfel, în capitolele 7 și 8 din Romani, este vorba despre trei legi:                                                                                                  

(01) Legea divină, morală, care este „sfântă, dreaptă și bună”, „duhovnicească” 
(versetele 7, 12 și 14; cuvintele citate sunt luate din versetele 12 și 14).                                                                     
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(02) „Legea păcatului și a morții”; aceasta se opune celei dintâi și este constituția 
forțelor întunericului: „. . . văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva 
legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele” 
(versetul 23).  „În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea 
păcatului și a morții” (8,2).                                                                                                                                  

(03) „Legea Duhului de viață în Hristos Isus”, așa cum apare în versetul acesta.   

 Legea morală este viață și este eternă, legea păcatului și a morții este stăpână asupra 
omului datorită neascultării și căderii, legea Duhului de viață în Hristos Isus este 
intervenția salvatoare a planului divin de mântuire. 
 

 Apostolul Pavel scoate în evidență două condiții umane antagoniste și ireconciliabile. 
Iată partea negativă: „Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când 
umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.  Fiindcă umblarea după lucrurile firii 
pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui 
Dumnezeu și nici nu poate să se supună” (Rom 8,6.7).  Și partea pozitivă: „Voi însă nu 
mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în 
voi” (versetul 9).  Două umblări antagoniste, cu rezultatele lor inevitabile.    
 

 Acest antagonism este relevat în alți termeni în Galateni 5,17, și anume, între Duhul lui 
Dumnezeu și firea pământească: „Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și 
Duhul împotriva firii pământești; sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți 
face tot ce voiți.”                                                                                                                                           

(10) Tratamentul necesar 

 Ce se poate face?  Care este tratamentul potrivit, nu pentru vindecarea sau îmblânzirea 
firii pământești, pentru că am văzut că așa ceva nu se poate, ci pentru biruirea ei?  Cum 
să tratăm firea pământească?   Omenește, nimic nu este posibil, suntem prin naștere 
sclavi ai păcatului, ai firii pământești, de unde provin toate pornirile păcătoase.  Dar 
Dumnezeu poate salva și atunci.  Iată șase pași care trebuie făcuți în cadrul acestui 
tratament:                                                                                                              

(01) Nu trăim sub firea pământească: „Căci, când trăiam (vedeți timpul trecut) sub firea 
noastră pământească, patimile păcatelor, ațâțate de lege, lucrau în mădularele noastre 
și ne făceau să aducem roade pentru moarte” (Rom 7,5).                                                                                                        

(02) Nu trăim după îndemnurile firii pământești: „Acum dar, nu este nicio osândire 
pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești . . .” 
(8,1).  „Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri” (versetul 13).                                                                                                                                 

(03) Nu datorăm nimic firii pământești: „Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii 
pământești, ca să trăim după îndemnurile ei” (versetul 12).                                                                                    



 

 

P
ag

e3
3

5
 

(04) Nu purtăm grijă de firea pământească: „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” (Rom 13,13.14).                                                                                                                             

(05) Răstignim firea pământească: „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea 
pământească împreună cu patimile și poftele ei” (Gal 5,24).       

(06) Trăim după îndemnurile Duhului: „Acum dar, nu este nicio osândire pentru cei ce 
sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după 
îndemnurile Duhului” (Rom 8,1).                                                                                                                           

(11) Consecințe 

 Ce se întâmplă dacă ignorăm aceste sfaturi și continuăm să trăim după îndemnurile firii 
pământești?  Iată consecințele, toate negative și primejdioase:                                                                                                                                                                                 

(01) Nu putem să-I fim plăcuți lui Dumnezeu: „Deci, cei ce sunt pământești nu pot să-I 
placă lui Dumnezeu” (Rom 8,8).                                                                      

(02) Suntem într-o stare de vrăjmășie față de Dumnezeu: „Fiindcă umblarea după 
lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune 
legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună” (versetul 7).                                                                                    

(03) Avem parte de moarte și de putrezire: „Și umblarea după lucrurile firii pământești 
este moarte . . .” (versetul 6).  „Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea 
pământească putrezirea . . .” (Gal 6,8).                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 (12) Realitate și perspectivă 

 Nici după convertire nu suntem scutiți de primejdii: „Fiți treji și vegheați!  Pentru că 
protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să 
înghită” (1 Pet 5,8).  „Astfel dar, cine crede că stă în picioare să ia sema să nu cadă” (1 
Cor 10,12).  „Ci mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce 
le-am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat” (1 Cor 9,27).  „Eu vin curând.  
Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa” (Apoc 3,11).  Pavel era șocat de orientarea 
iresponsabilă și regresivă a galatenilor: „Sunteți așa de nechibzuiți?  După ce ați început 
prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească?”  (Gal 3,3).  Aici, firea 
pământească era mai vicleană: ea încerca să-i ducă la pieire prin încrederea într-o 
neprihănire a lor proprie, a faptelor legii.    
 

 De aceea suntem sfătuiți să tratăm firea pământească așa cum am văzut, opunându-ne 
ei și chiar răstignind-o.  Dar nu e posibil să ne descotorosim cu desăvârșire de ea?  Nu 
câtă vreme suntem în trupul acesta.  Biruința deplină este posibilă, „pot totul în Hristos, 
care mă întărește” (Filip 4,13), dar și înfrângerea și pieirea sunt cu putință, așa cum am 
văzut.  Răstignirea firii pământești nu este o măsură luată odată pentru totdeauna, ci 
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trebuie să aibă loc zilnic, în permanență; este același lucru ca tăgăduirea de sine și 
purtarea crucii: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia 
crucea în fiecare zi și să Mă urmeze” (Luca 9,23).  În fiecare zi.   
 

 Aceasta nu este o luptă ușoară: „Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta 
împotriva păcatului” (Evr 12,4).  Aceasta este calea: împotrivire față de păcat, față de 
firea pământească, până la sânge!  Și nu luptăm singuri, pentru că Îl avem de partea 
noastră pe Acela care „a pornit biruitor și ca să biruiască” (Apoc 6,2).  Biruința Lui devine 
biruința noastră.     
 

 Da, răstignim firea pământească, dar nu o putem omorî.  Chiar răstignind-o zilnic: 
„Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea 
pământească.  Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt 
puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile” (2 Cor 10,3.4).  Dar avem o 
perspectivă încurajatoare și măreață: „Dacă este un trup firesc, este și un trup 
duhovnicesc” (1 Cor 15,44).  Trupul firesc este purtătorul firii pământești, dar iată ce se 
va întâmpla cu el: „Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în 
neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire” (versetul 53).  Venirea 
Domnului va pune capăt existenței acestui trup supus putrezirii și va inaugura existența 
trupului duhovnicesc, nesupus putrezirii, fără fire pământească, etern.  Ca al 
Mântuitorului.  „Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță!”  (1 Cor 
15,52)       
 

 Să zicem, ca și apostolul Domnului: „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă 
biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!”  (Versetul 57).  Amin!         

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 50: „Fii lăudat, Isus Hristos!” 

Cântarea de închidere, 159: „La mari biruinţe ne cheamă Scriptura” 
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ADEVĂRUL BIBLIC DESPRE MÂNIE         

 Un specialist în probleme de familie zicea la un seminar că toate lucrurile pot să meargă 
bine într-o căsnicie, dacă sunt respectate trei caracteristici dintr-un singur verset biblic: 
„Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați!  Orice om să fie grabnic la ascultare, încet 
la vorbire, zăbavnic la mânie” (Iac 1,19).  Deci: (01) grabnic la ascultare; (02) încet la 
vorbire; (03) zăbavnic la mânie.  Atât?  El susținea că ar ajunge pentru un cămin sănătos, 
solid și fericit, care să funcționeze bine.   
 

 Zăbavnic înseamnă „care zăbovește, care întârzie, zăbovitor; încet, greoi” (conform cu 
Dicționarul explicativ al limbii române, București, 1975, pagina 1037).  Deci încet, greoi 
la mânie.  Și de ce?  Versetul următor răspunde la întrebare: „. . . căci mânia omului nu 
lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.”  Observ ați, mânia omului nu lucrează 
neprihănirea lui Dumnezeu, mâniosul nu poate avea parte de neprihănirea lui Hristos, 
singura haină cu care se intră în cer.  Adică este contrară ei, în opoziție cu ea. 
 

 Cine dintre dumneavoastră nu se mânie absolut niciodată?  Ar fi un caz superb.  Dar să 
ne gândim: faptul că uneori ne pierdem controlul nervilor și suntem cuprinși sau 
stăpâniți de mânie, când fața ni se roșește și, poate, izbucnim în rostirea de cuvinte 
nesfinte, poate avea scuză?  Poate avea justificare?  Este fără urmări negative?  Este 
oare mânia un lucru bun?  Sănătos?  Onorabil?  Cui i-ar plăcea să fie fotografiat sau 
filmat în cursul unei izbucniri de mânie?  Vorbitorul de astăzi nu pretinde că stă mai bine 
decât dumneavoastră la capitolul acesta, dar învățăm cu toți. 
 

 S-ar putea oare distinge între mânia credincioșilor și a celor din lume?  Adică: cei din 
afară, când sunt cuprinși de furie, rostesc cuvinte murdare, blesteme, se ating și de cele 
sfinte, dar credincioșii o fac și ei, folosind un limbaj mai moderat?  Le stă bine celor care 
au trecut prin experiența nașterii din nou, care speră să locuiască o mie de ani în cer și în 
veci pe noul pământ, să-și piardă răbdarea și să aibă crize de furie?  La întrebarea, care 
dintre Cele Zece Porunci se calcă prin consumarea băuturilor alcoolice, cineva a răspuns 
simplu: niciuna, dar după aceea individul le calcă pe toate.  Parafrazând, putem spune și 
acest lucru: ce poruncă încalcă acela care se înfurie?  Niciuna, dar în starea aceea 
individul e în stare să o calce pe oricare dintre ele.   
 

 Primul criminal înregistrat de istorie a fost Cain.  Crima lui a pornit de la o mânie: 
„Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a 
privit cu plăcere.  Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața.  Și Domnul i-a zis lui 
Cain: ‚Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața?’”  (Gen 4,4-6) 
 

 Pe un om, și nu era oricine, ci un profet activ, deranjat într-o împrejurare de mila, 
îndurarea, îndelunga răbdare și bunătatea divină, Dumnezeu l-a întrebat de două ori 
dacă este bine ce face:                                                                                                                                                                                   
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- „Bine faci tu de te mânii?”  (Iona 4,4)                                                                                                              
- „Bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui?”  (Versetul 9) 

 Răspunsul profetului naționalist a fost de-a dreptul obraznic, deși vorbea cu Dumnezeu: 
„Da, bine fac că mă mânii până la moarte!”  (Versetul 9).  Dumnezeu i-a arătat apoi cât 
de absurdă este supărarea lui, cum el consideră mai de valoare o plantă decât soarta 
unui popor numeros, cu mulți copii și o mulțime de vite. 
 

 Ne amintim de un alt prooroc furios și anume Balaam.  Iona avea milă de o buruiană, dar 
nu de oameni; Balaam și-a vărsat furia pe un dobitoc: „Măgărița L-a văzut pe Îngerul 
Domnului și s-a culcat sub Balaam.  Balaam s-a aprins de mânie și a bătut măgărița cu un 
băț.  Domnul a deschis gura măgăriței și ea i-a zis lui Balaam: ‚Ce ți-am făcut de m-ai 
bătut de trei ori?’”  (Num 22,27.28).  Culmea!  În loc să se mire de minunea că un animal 
poate să vorbească, în loc să se rușineze de brutalitatea sa, profetul a intrat în discuție 
cu animalul!  Știți cum comentează Petru acest episod: „După ce au părăsit calea cea 
dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata 
fărădelegii.  Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriță 
necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei 
proorocului” (2 Pet 2,15.16).  Nebunia era călătoria lui Balaam, dar și izbucnirea furiei 
lui.       
 

 Să ne imaginăm acum că Dumnezeu ne-ar întreba pe noi, pe fiecare dintre noi, la fel: 
„Fiule, fiică, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața?  Bine faci de te 
mânii?”  Care ar fi răspunsul nostru?  Ca al profetului Iona?  El a zis: „Da, bine fac că mă 
mânii până la moarte!”  Adică am motive să mă mânii.  Sau mai rău?  Cain n-a răspuns 
cu vorbe, ci cu o faptă oribilă.  Bine faci tu de te mânii?  Pe soție/soț, pe copii, pe vecini, 
pe colegii de muncă, pe frații de credință, pe guvern?  E bine pentru ei, e bine pentru 
dumneata?     
 

 Auziți ce a zis sora White în legătură cu subiectul mâniei: „Unii sunt nervoși și, dacă 
încep să-și piardă controlul de sine în cuvânt și spirit sub provocare, ei sunt tot așa de 
îmbătați cu mânie ca și bețivul cu lichior.  Ei sunt iraționali și nu pot fi ușor convinși.  Ei 
nu sunt sănătoși mintal; un timp, Satana are control deplin.  Fiecare dintre aceste 
manifestări de mânie slăbește sistemul nervos și puterile morale și face dificilă abținerea 
de la mânie la altă provocare.”  (Sons and Daughters of God/Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 
pagina 142)  
 

 De la mânie la crimă e numai un pas.  E prea adevărat că, orbit de furie, omul poate 
deveni ucigaș, deoarece el nu mai cunoaște granițele.  Profetul iubirii a zis: „Căci 
vestirea, pe care ați auzit-o de la început, este aceasta: să ne iubim unii pe alții; nu cum 
a fost Cain, care era de la Cel Rău și l-a ucis pe fratele său.  Și pentru ce l-a ucis?  Pentru 
că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite” (1 Ioan 3,11.12).  Cain a pus 
în aplicare mânia sa contra lui Abel, ajungând să comită crimă.   
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 Un alt individ, Esau, nu a făcut-o, dar a avut un astfel de plan.  Ascultați ce ni se 
raportează: „Esau a prins ură pe Iacov, din pricina binecuvântării cu care-l binecuvântase 
tatăl său.  Și Esau zicea în inima sa: ‚Zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape și 
apoi am să-l ucid pe fratele meu Iacov’” (Gen 27,41).  Nu a făcut-o, pentru că Iacov a 
fugit în Mesopotamia.  Era Esau ucigaș sau nu?  Ne răspunde Spiritul Profetic: „Crima 
există întâi în minte.  Cel ce oferă urii un loc în inima sa își așază picioarele pe cărarea 
uciderii” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 310). 
 

 Pentru definirea mâniei, scriitorul adventist francez Maurice Tièche a folosit o 
comparație din natură: „Ce este, de fapt, mânia?  Un exemplu ne poate arăta ce se 
întâmplă în noi când ne mâniem.  Să ne închipuim un râu al cărui torent vrem să-l 
stăvilim cu un dig.  La început am izbuti, dar numai în mod trecător, pentru că apa care 
s-a acumulat în fața obstacolului ar produce curând o inundație și poate chiar ar zdrobi 
digul.  Când ne mâniem, se produce în noi un lucru asemănător.  Îndată ce se așază în 
calea dorințelor și planurilor noastre un obstacol, ne vedem siliți să modificăm sau să 
întrerupem acțiunea.  În acest fel, se acumulează în noi forțe pe care momentan nu le 
putem utiliza.  Puterea astfel nefolosită se strânge în noi, până ce, deodată, izbucnește.  
Această explozie o numim mânie.”  (Maurice Tièche în cartea sa care în românește a 
apărut sub titlul Arta de a trăi; citatele de aici sunt luate din traducerea germană 
Sinnvoll Leben; acest paragraf se află pe paginile paginile 82-83)   
   

 Mai întâi, să i se arate omului mânios cât de urâtă este o criză de furie.  Să se privească 
pentru aceasta în oglindă!  Apoi să i se arate clar că mânia lui îl poate pune în pericol pe 
el și pe semenii lui, că mânia îl face vinovat și, așa cum vom vedea, se aseamănă cu o 
ucidere.  Spunea cândva un pastor că a citit o carte în care autorul susținea că toți 
oamenii sunt bolnavi mintal, pentru că, anume, orice manifestare anormală, cum ar fi 
mânia, răutatea, lăcomia, egoismul, este un deranjament psihic.  Nu știu dacă se poate 
generaliza în mod atât de crud, dar să fim siguri că păcatul în sine, în general, este o 
boală, iar exploziile de furie nu pot caracteriza un psihic sănătos, cel puțin nu sănătos în 
momentul acela.  
 

 Maurice Tièche s-a referit astfel la fenomenul mâniei: „Pe bună dreptate numeau vechii 
latini mânia ‚furor brevis’ – scurtă nebunie.  Ei numeau prin aceasta o stare care poate 
prea bine să fie comparată cu o boală mintală și care tot așa trebuie să fie tratată.  O 
astfel de terapie este extrem de necesară, pentru că mânia poate fi pustiitoare pe plan 
moral și nu numai furioșii au de suferit prin aceasta.”  (Maurice Tièche, cartea citată, 
paginile 88-89)         
 

 Acest autor scrie, de asemenea, că mânia este urâtă, periculoasă și vinovată.  El se 
exprimă așa: „Mânia este, într-adevăr, urâtă.  Copil fiind, am fost martor al unei crize de 
furie, pe care n-o voi uita toată viața.  Din fericire, nu s-a produs în familia mea.  Tocmai 
mâncam, când unul din cei prezenți așa s-a înfuriat pe altul că a zvârlit prin cameră 
farfurii, cuțite, furculițe.  Văd încă în fața ochilor salata de sfeclă roșie lipită de ușă, unde 
a lăsat o puternică urmă roză.  Această întâmplare cu totul neobișnuită pentru mine m-a 



 

 

P
ag

e3
4

0
 

tulburat atât de mult încât a trebuit să fiu dus în pat.  Din ziua aceea, izbucnirile de furie 
mi se par dezgustătoare și insuportabile.”  (Ibid., paginile 91-92)  
 

 „Mânia este, așa cum am amintit, și periculoasă.  Nu se știe niciodată de ce e în stare un 
om mânios.  Pe de o parte, el îl vatămă pe acela care este victima mâniei sale, deoarece 
el îl poate răni profund pe un ins sensibil.  Pe de altă parte, cel iute la mânie își face 
singur necaz, deoarece orice izbucnire de acest gen aduce cu sine în mod inevitabil o 
prăbușire lăuntrică.  S-a constatat cu exactitate că, prin fiecare izbucnire de furie, viața 
se scurtează cu o lună.”  (Ibid., pagina 92) 
 

 „Însă, în fine, mânia înseamnă și vină.  Isus a zis: ‚Orișicine se mânie pe fratele său va 
cădea sub pedeapsa judecății.’”  (Ibid., paginile 92-93)      
 

 Există oare vreun tip de mânie care este admisibilă sau există împrejurări când ne putem 
mânia, fără ca mânia noastră să fie urâtă, periculoasă și vinovată?  Unii cred că da, însă 
vom vedea care este adevărul.  Apostolul Pavel a scris către credincioșii din Efes: 
„Mâniați-vă și nu păcătuiți.  Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej 
diavolului” (Efes 4,26.27).  Cum putem înțelege textul acesta?  Filosofii mâniei 
acceptabile îl repetă des ca o dovadă că nu este rău să te mânii, mai ales dacă mânia se 
termină înainte de apusul soarelui.  Sunt însă probleme cu interpretarea aceasta și 
anume:                                                                   

- Chiar te poți opri din mânie când vrei?  Dacă se intensifică și ești incapabil să o termini 
atunci când apune soarele?                                                                                                          

- Dacă apusul soarelui este limita finală a sesiunii de mânie, atunci se creează 
favoritisme și dificultăți, pentru că apusul soarelui are loc în mod diferit la paralele 
diferite.  În Alasca, există nopți lungi și zile lungi.  Da, există luminozitate sporită și 
diminuată, care marchează apusurile și răsăriturile care se produc undeva nu prea 
departe.  Oricum, să rămânem în zona noastră: vara îți poți permite o mânie de mai 
lungă durată, iarna nu chiar atât?                          

- Este științific dovedit că mâniile, cât ar fi ele de scurte, sunt dăunătoare sănătății.                          

- Dacă ai un atac de cord mortal înainte de încheierea perioadei de „mânie legală”, cum 
vei apărea în ziua de apoi în fața judecății divine?        

- O mânie de numai câteva minute te poate determina să faci o crimă pentru care vei 
petrece restul vieții în închisoare sau poți fi osândit la moarte.  Niciun judecător nu va 
lua mânia ca o circumstanță atenuantă a crimei.                                                                                         

- Nu ar fi o mai bună soluție să exersezi totala stăpânire de sine și să nu te mânii absolut 
deloc?  Care ar fi pierderea atunci?                                                                                                                      

- Există o mulțime de texte care recomandă mânia zero; iată câteva din ele:                                                            
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„Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de 
răutate să piară din mijlocul vostru” (Efes 4,31).  Între versetul acesta și cele citate mai 
înainte se află numai trei alte versete și ele formează un context; cum ar putea apostolul 
să ne sfătuiască întâi să ne mâniem și apoi ne spune că mânia trebuie să piară din 
mijlocul nostru?  Să piară!  Aceasta înseamnă că nu mai există deloc.  Și în acest verset 
sunt șase rele, al treilea fiind mânia, pusă la un loc cu celelalte.  Dacă ne putem permite 
ceva mânie, de ce nu și ceva clevetire, ceva răutate etc.?                                                                                                                   

Pavel, care a scris Epistola către Efeseni, a scris-o și pe cea către Coloseni, unde spune: 
„Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de 
clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură” (Col 3,8).  Dacă mânia este 
tolerabilă, atunci de ce nu ar fi tolerabile și celelalte patru păcate care urmează?                                                                                                         

„Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău” (Ps 
37,8).  Observați?  Atât David, cât și Pavel cer să ne lăsăm de mânie; ce înseamnă lucrul 
acesta?  Dacă cineva se lasă de fumat, înseamnă că nu mai fumează nici măcar o țigară, 
altfel nu s-ar putea spune că s-a lăsat.                                                    

„Ați auzit că s-a zis celor din vechime: ‚Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub 
pedeapsa judecății.’  Dar Eu vă spun că orișicine se mânie pe fratele său va cădea sub 
pedeapsa judecății” (Mat 5,21.22).  Mântuitorul a echivalat aici mânia cu uciderea, adică 
cu călcarea poruncii a șasea.                                              

 Să reluăm cuvintele scrise de Pavel în Efeseni 4,26.27: „Mâniați-vă și nu păcătuiți.  Să    
n- apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului.”  Cum trebuie să fie 
înțelese aceste cuvinte, dacă mânia este urâtă, dăunătoare, periculoasă, vinovată, și 
dacă alte texte recomandă pieirea mâniei, lăsarea de ea?  Ar fi două soluții:                                                                                                                   

(01) Găsirea unui text paralel care să ne scoată din încurcătură, care să arunce o 
anumită lumină asupra acestuia.                                                                                                               

(02) Înțelegerea cuvintelor lui Pavel ca fiind mai degrabă o ironie, decât o recomandare, 
în sensul: „Mâniați-vă și să vedem dacă sunteți în stare să nu păcătuiți.  Postiți și să nu 
vă vină foame.”                                                                                                             

 Pentru prima soluție, avem un text scris de împăratul David, care ne-a învățat în Psalmul 
37,8 să lăsăm mânia; el a zis și așa: „Cutremurați-vă și nu păcătuiți.  Spuneți lucrul acesta 
în inimile voastre când stați în pat: apoi tăceți” (Ps 4,4).  Aceasta ar însemna: când vă 
aflați în fața pericolului de a păcătui, să vă cutremurați și să nu vă lăsați învinși de păcat.  
Ar fi ce a zis Pavel în Romani 12,9: „Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine.”  Sora 
White a scris așa: „Alegeți sărăcie, ocară, despărțire de prieteni sau orice suferință, 
decât să vă mânjiți sufletul cu păcat.  Moarte mai degrabă decât dezonoare sau călcarea 
legii lui Dumnezeu trebuie să fie motto-ul oricărui creștin” (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 147)     
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 Așa a făcut Iosif: „Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva 
lui Dumnezeu?”  (Gen 39,9).  Dar Ioas nu a făcut așa, când i s-a propus apostazia: „După 
moartea lui Iehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului.  
Atunci împăratul i-a ascultat.  Și au părăsit casa Domnului, Dumnezeului părinților lor, și 
au slujit Astarteelor și idolilor” (2 Cron 24,17.18). 
 

 A doua soluție, cuvintele lui Pavel înțelese ca o ironie, este, deocamdată, șubredă; o 
putem lua în considerare numai în mod trecător.  Ea ar fi valabilă, dacă Pavel nu ar fi 
amintit nimic despre apusul soarelui.  El a zis, de asemenea: „. . . și să nu dați prilej 
diavolului” (versetul 27).  Mânia este un prilej dat diavolului: atunci operează el foarte 
bine împotriva individului, cum lucrează cu succes în timpul unei perioade de beție.     
 

 Cei mai mulți cititori ai Bibliei, mulți din ei bine intenționați, consideră că o mânie de 
scurtă durată, de care te lași curând, este tolerabilă chiar în viața copiilor lui Dumnezeu, 
pentru că suntem oameni și asta este viața.  Ei înțeleg textul din Efeseni 4,26 așa: „Dacă 
vă mâniați, faceți-o doar momentan, nu lăsați ca mânia să se prelungească, să vă 
stăpânească, să vă controleze, să vă conducă la rău.  Dacă faceți așa ‚nu păcătuiți’” (Efes 
4,26).  Această interpretare este anihilată de textele care cer ca mânia să piară, să ne 
lăsăm de ea.  Atunci numai mânia zero este acceptabilă.      
 

 Propriu-zis, în traducerea lui Cornilescu, cuvintele „mâniați-vă și nu păcătuiți” sunt puse 
între ghilimele, ca un citat, și există chiar o trimitere la Psalmul 4,4, numai că atât 
trimiterile, cât și semnele de punctuație nu au existat în textul grecesc.  De mirare este 
că traducătorul sau cine a făcut trimiterile menționează și Psalmul 37,8, unde ni se cere 
să lăsăm mânia și să părăsim iuțimea.  
 

 Ideea de cutremurare în fața răului ar rezolva problema, dacă termenul grecesc ne-ar 
permite o astfel de traducere.  Dar nu o permite.  Textul original sună așa: orgizesthe kai 
me hamartanete și înseamnă exact așa cum a tradus Cornilescu: „mâniați-vă și nu 
păcătuiți”.  Orgizesthe este imperativul de la orgizomai și înseamnă „a fi mânios, a fi 
furios”.  Asta este situația, dar întrebarea este ce a vrut Pavel să spună prin aceasta?  
Ne-a recomandat el să ne mâniem, ca și când am avea nevoie de o astfel de 
recomandare, ca și când nu am face-o noi și așa?  Cum putea el să se contrazică după 
numai câteva versete și să spună că mânia, și fără excepție, „orice mânie”, să dispară, 
„să piară din mijlocul vostru”? 
 

 Să vedem ce zice comentariul adventist de ziua a șaptea: „Cea mai simplă soluție pare a 
fi să considerăm mânia discutată aici ca o indignare sfântă.  Un creștin care nu este 
tulburat de relele și nedreptățile vădite poate fi nepăsător față de unele lucruri care 
trebuie să-l îngrijoreze.  Indignarea dreaptă are o funcție foarte importantă în 
încurajarea oamenilor în lupta împotriva răului.  Isus nu S-a mâniat de vreun atac 
personal, ci de provocări fățarnice la adresa lui Dumnezeu și de nedreptăți făcute altora 
(vezi Marcu 3,5).  Mânia justificabilă este îndreptată împotriva faptei rele, fără 
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animozitate împotriva răufăcătorului.  A fi în stare să separi acestea două este o 
realizare creștină măreață.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul 
biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 1027)   
 

 Spiritul Profetic confirmă această orientare: „Este adevărat că există o indignare care 
este justificabilă, chiar în urmașii lui Hristos.  Când văd că Dumnezeu este dezonorat și 
serviciul Lui discreditat, când îi văd pe cei nevinovați asupriți, o indignare dreaptă 
stârnește sufletul.  Astfel de mânie, născută din moralitate sensibilă, nu este un păcat.”  
(The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 310)  
 

 În legătură cu cuvintele „și nu păcătuiți”, comentariul acesta continuă: „Aceasta este o 
poruncă, așa cum arată clar expresia grecească.  Este emisă o avertizare ca nu cumva 
mânia justificabilă să ducă la simțăminte de resentiment personal, sete de răzbunare și 
pierderea controlului.  Cineva a remarcat în mod corect: ‚Facem bine să ne mâniem în 
unele momente, dar noi am încurcat momentele.’”  (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 1027)   
 

 Dar ideea apusului de soare ca limită în timp a mâniei?  Comentariul zice așa: „Aici este 
oferită o protecție împotriva abuzului de indignare dreaptă.  În timp ce trebuie să 
rămână întotdeauna o indignare împotriva păcatului, resentimentele nutrite distrug 
sufletul.  Un test corect al calității mâniei cuiva este dacă el sau ea este gata să se roage 
pentru persoana aceea împotriva nedreptății căreia este orientat actul mâniei.”  (Ibid.)                                                                            
 

 Dacă privim într-o concordanță biblică, vom fi uimiți să constatăm cât de multe texte 
vorbesc despre mânia lui Dumnezeu.  Iată unele din ele:                                                                                 

- „Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat și s-au 
clătinat, pentru că El Se mâniase” (Ps 18,7).                                                                                                         

- „Domnul a auzit și S-a mâniat.  Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-a stârnit 
împotriva lui Israel mânia Lui” (Ps 78,21).                                                                                                          

- „Nu Te mânia prea mult, Doamne, și nu-Ți aduce aminte în veci de nelegiuire!”  (Isa 
64,9)                                                                                                                                                                           

- „Atunci, rotindu-Și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis 
omului: ‚Întinde-ți mâna!’  El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă” (Marcu 3,5).                  

- „. . . dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste 
el” (Ioan 3,36).                                                                                                                                                           

- „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu 
și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înădușe adevărul în nelegiuirea lor” 
(Rom 1,18).                                                                                                                                  
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- „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” (Rom 2,5).                                                                                                                                                                                        

- „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 6,16.17)                                                                                                                      

- „Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să-i judeci pe cei morți, 
să-i răsplătești pe robii Tăi prooroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele Tău, mici și 
mari, și să-i prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul” (Apoc 11,18).     

 Mânia lui Dumnezeu nu este același lucru ca mânia omului.  Mânia omenească, cu 
excepția celei discutate în Efeseni 4,26, este o pierdere a controlului de sine, neputința 
de a-și stăpâni nervii.  Nu așa stau lucrurile cu Dumnezeu.  Mânia Sa este o atitudine de 
dezaprobare, de condamnare a răului, a păcatului, a nedreptăților, și de pedepsire, în 
cele din urmă, a celor care au refuzat chemarea Sa la pocăință.  În timp ce mânia omului 
este periculoasă, urâtă și vinovată, iată ce se spune în ultima carte a Bibliei despre 
mânia lui Dumnezeu: „Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat” (Apoc 15,1).  
Înainte de a reda restul versetului, vreau să atrag atenția asupra faptului că nu urmează 
ceva dezgustător, respingător, ci „mare și minunat”: „. . . șapte îngeri, care aveau șapte 
urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu.”  Nu se poate spune 
niciodată despre mânia omului că ar fi „mare și minunată”!   
 

 În opoziție cu mânia lui Dumnezeu este mânia diavolului, care urmărește să strice tot ce 
a creat Dumnezeu: „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).  Mânie mare, diabolică, ucigașă.  De tip Cain, Esau, 
Balaam.  Chiar de milioane de ori mai puternică.  Această mânie este provocată de 
slăbiciune și de spectrul că va pierde lupta și viața.  Dar nu se lasă; el pune mânia în 
practică: „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 12,12).  
Atenție, adventiști de ziua a șaptea!     
 

 Un ziar românesc scria cândva că „arbitrul italian Concetto Lo Bello a fost odată întrebat 
de un ziarist: ‚Ce faceți, signor Concetto, dacă un jucător vă înjură?’  ‚Îl dau afară 
imediat!’, a răspuns pe loc Lo Bello, dar, după o scurtă pauză, a adăugat: ‚Un mare 
arbitru însă nu aude niciodată.’”  Acesta a fost sfatul lui Solomon: „Nu lua nici tu seama 
la toate vorbele care se spun, ca nu cumva s-auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău!”  (Ecl 
7,21).  Un mare arbitru nu aude niciodată: dar un mare creștin?  Hristos S-a comportat 
așa: „Cine este orb, dacă nu robul Meu și surd ca solul Meu, pe care Îl trimit?  Cine este 
orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului?  Ai văzut multe, dar n-ai luat 
seama la ele; ai deschis urechile, dar n-ai auzit” (Isa 42,19.20).   
 

 Adevăratul urmaș al Domnului Hristos va fi cunoscut din felul cum se manifestă când 
este provocat, din felul cum se poartă cu copiii, cu animalele, cu farfuriile, chiar cu ușa.  



 

 

P
ag

e3
4

5
 

Se poate ucide și cu vorba: „Atunci, ei au zis: ‚Veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia!  
. . .  Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui!’”  (Ier 18,18).  
Cuvintele lovesc și rănesc, rănesc adânc, adesea până la oase, pe care le usucă, le 
macină și le zdrobesc.  Cuvintele de ironie, de ocară, de calomnie, cuvintele cicălitoare, 
cuvintele lui Elifaz, Bildad și, mai ales, ale lui Țofar.        
 

 Când un șef de stat și-a permis să coboare din mașină și să se repeadă spre un grup, 
apucându-l de gulerul de la cămașă pe un ziarist și zgâlțâindu-l, rănindu-l cu unghia la 
gât, pentru că acesta îl huiduise sau așa i s-a părut lui, într-un articol de ziar un autor 
scria: „Un șef de stat fără stăpânire de sine, nu se poate!  Dacă aș fi consilierul lui, i-aș da 
să citească în fiecare dimineață măcar câteva rânduri dintr-o imaginară carte a stăpânirii 
de sine: ‚Fii stăpân pe tine mai întâi, după aceasta vei fi și pe alții’  (B. M. Gracian).  ‚Nu 
întuneca cerul altora cu supărarea ta’ (Iorga).  ‚Numai cine s-a învins pe sine îi poate 
învinge pe dușmani’ (G. Papini).  ‚Cele mai grele lupte nu sunt totdeauna cele pe care le 
dai cu alții.  Sunt cele pe care le dai cu tine’ (R. Rolland).  ‚Numai cine își poate porunci 
sieși poate porunci și altora’ (L. Clapiers de Vauvenargues).  ‚A ști, a putea să te oprești 
exact unde trebuie, iată marea putere în viață’ (Vlahuță).”   
 

 Nimeni nu ar putea spune că Haman a fost un om de treabă; el a pus la cale, deși fără 
succes, un mare genocid – exterminarea tuturor iudeilor.  Iată însă că și omul acesta a 
reușit să se stăpânească, cel puțin pentru o zi și cu intenția de a face un rău și mai mare: 
„Haman a ieșit în ziua aceea, vesel și cu inima mulțumită (de la primul ospăț dat de 
împărăteasa Estera).  Dar, când l-a văzut, la poarta împăratului, pe Mardoheu, care nu se 
scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu.  A știut 
totuși să se stăpânească și s-a dus acasă” (Est 5,9.10).  Învățătură prin contrast: el a știut 
să se stăpânească sperând că va lovi întreaga rasă, nu doar un om.  Noi să știm să ne 
stăpânim pentru că suntem fiii și fiicele Celui Preaînalt.   
 

 Biruim când contemplăm cu atenție exemplul suprem: „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).  Aceasta este metamorfoza 
operată de evanghelie.  Puterea divină este eficientă și acum: „Privirile și tonurile vocii 
trebuie să fie modelate de considerație atentă și de iubire gingașă, respectuoasă. . . .  Ai 
nevoie de iubirea lui Hristos în inima ta, care îndulcește și topește, care se va reflecta în 
toate faptele tale față de familia ta și față de toți aceia care ajung sub influența ta” 
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 3, paginile 534-535)  
 

 În timp ce între cele nouă componente roadei Duhului întâlnim dragostea, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, blândețea, înfrânarea poftelor (vezi Galateni 5,22.23), 
toate incompatibile cu mânia, una dintre cele șaptesprezece manifestări ale firii 
pământești este numită „mâniile”.  Da, tot felul de mânii.  Nimeni nu se mânie vreodată 
pe sine, deși ar putea și ar trebui să o facă; sau, probabil, unii chiar o fac, imputându-și 
cuvinte pe care le-au scăpat, manifestări pe care nu le-au evitat etc. Omul se poate 
mânia chiar când este singur și anume pe lucruri materiale: bate un cui și se strâmbă, 
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vrea să scrie ceva și tocul e uscat, îi scapă un pește din undiță.  Și știți ce cuvinte îi pot 
ieși atunci din gură! 
 

 La mânia altora nu trebuie răspuns cu mânie, pentru că aceasta este o formă de 
răzbunare, care le poate produce chiar satisfacție celor implicați.  Solomon ne dă un sfat 
foarte util: „Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia” (Prov 
15,1).  Blând, dar bine gândit și politicos.  Pentru că un răspuns blând poate și să-l înfurie 
mai mult pe interlocutor, când acel calm urmărește întărâtarea lui.  Dacă cel ce nu-și 
poate stăpâni temperamentul și ajunge pradă mâniei Îl dezonorează pe Dumnezeu prin 
aceasta, atunci cu atât mai vinovați sunt cei ce îi provoacă pe alții la mânie.  Apostolul 
Domnului zicea: „Și voi, părinților, nu-i întărâtați la mânie pe copiii voștri” (Efes 6,4).  
Probabil la o astfel de întărâtare și la orice întărâtare S-a referit Mântuitorul în Matei 
18,6: „Dar, pentru oricine îl va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, care cred în 
Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în 
adâncul mării.”   
 

 Apostolul Pavel le amintea efesenilor: „Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, 
în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a 
duhului care lucrează acum în fiii neascultării.  Între ei eram și noi toți odinioară, când 
trăiam în poftele firii pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor 
noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți” (Efes 2,1-3).  „Din fire copii ai 
mâniei”; rămânem așa și după convertire, căci de, oameni suntem?  Pavel pune toate 
aceste rele la timpul trecut și continuă: „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, 
pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, 
ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți)” (versetele 4 și 5).   
 

 Foștii copii ai mâniei sunt acum oameni noi.  Nu este de conceput ca, în același timp, 
copiii lui Dumnezeu să fie și copii ai mâniei: ar fi absurd!  Dar se întâmplă totuși?  Dacă 
da, atunci „înțepeciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, 
drăcească” (Iac 3,15).  Din contra, „înțelepciunea care vine de sus este, întâi curată, apoi 
pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, 
nefățarnică” (versetul 17).     
 

 Iată câteva recomandări pentru stăpânirea de sine, când pândește posibilitatea pierderii 
răbdării sau chiar când momentele de mânie au început:                                                                                                                                                                                

(01) Folosește niște tehnici de calmare:                                                                                        

taci; roagă-te în gând, cât mai mult, de data aceasta nu o rugăciune scurtă; 
numără încet până la o sută sau până la alt număr, în funcție de temperament; 
spune din memorie Psalmul 23 (dacă îl știi); cântă o cântare sau cugetă la 
cuvintele ei; nu mânca atunci nimic; lasă să treacă o noapte peste furia latentă, 
înainte de spune sau a face ceva; nu lua niciun fel de hotărâri; nu pedepsi copiii.                                                                           

(02) Sfaturi mai generale ar fi:                                                                                                                                                                                  
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- Să ai un mod de viață sănătos: mese regulate, suficient somn, evitarea 
stimulenților, mișcare fizică moderată.  Trăiește o viață de rugăciune și studiere 
zilnică a Bibliei și a Spiritului Profetic.                                                                                                                                                                          

- Să ții cont de textul următor: „Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți 
cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o 
cursă pentru suflet ” (Prov 22,24.25).  Fii mai degrabă prieten cu oameni calmi.                                                                                                                             

- Să citești și să practici aceste sfaturi inspirate: „În tăcere există o putere 
minunată.  Când ți se adresează cuvinte nerăbdătoare, nu te răzbuna.  Cuvinte 
spuse ca replică față de cineva care e mâniat acționează de obicei ca un bici, 
provocând temperamentul la o furie mai mare.  Dar mânia întâmpinată cu tăcere 
se stinge repede.  Creștinul să-și țină în frâu limba, hotărât să nu rostească vorbe 
aspre, nerăbdătoare.  Cu limba ținută în frâu, el poate fi biruitor în orice 
încercare a răbdării prin care e chemat să treacă.”  (Mesages to Young People/ 
Solii pentru tineret, paginile 135-136)   

 Am văzut undeva pe o stradă un afiș, probabil despre o piesă de teatru, cu titlul: „Există 
nervi!”  De ce există nervi?  La oamenii lui Dumnezeu?  Aș vrea să ne propunem 
exterminarea acestui rău, în toate formele existenței și manifestărilor sale.  Domnul 
nostru Isus Hristos ne-a făcut superba invitație: „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 11,29).   
 

 Da, putem învăța de la El: „Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și, când era 
chinuit, nu amenința, ci Se supunea dreptului Judecător” (1 Pet 2,23).  Ba mai mult: „Isus 
zicea: ‚Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!’”  (Luca 23,34).  Acest imperfect, „zicea”,  indică o 
acțiune repetată.  Nu a zis doar o dată.  Haideți să-L urmăm în totul.  Cu toată inima.  
Acum.  Amin!    

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 179: „’Naintea Ta, Isus iubit!” 

Cântarea de închidere, 261: „Voinţa şi îndeplinirea” 
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VORBIREA DE RĂU                                                                                                                                                       

(01) Introducere 

 În seara Cinei, Domnul Isus le-a spus ucenicilor o veste care i-a tulburat profund: „După 
ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a tulburat în duhul Lui, a mărturisit și a zis: ‚Adevărat, 
adevărat vă spun, că unul dintre voi Mă va vinde’” (Ioan 13,21).  Știm din evanghelii că ei 
au început să-L întrebe, pe rând: „Nu cumva sunt eu, Doamne?”  (Vezi Matei 26,22).  Și 
Iuda a întrebat la fel, iar Isus i-a răspuns: „Da, tu ești!”  (Versetul 25).  Ioan ne 
informează că, „Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă.  Era noapte” (Ioan 
13,30).   
 

 Citiți cu atenție versetele care urmează, anume 32-35, și veți vedea că Domnul a 
schimbat discuția după plecarea vânzătorului.  El nu a zis: „A plecat?  Acum să vă spun 
eu cine este omul acesta!”  L-a identificat pe vânzător cât timp era de față, dar n-a 
discutat nimic despre el după ce acesta a plecat.  Discuție despre el și cu el cât timp era 
prezent.  Nimic despre el când era absent.  De aici putem învăța ceva și anume să evităm 
discuții negative despre oameni care nu sunt de față.  Iacov, fratele Domnului, a dat 
bisericii acest sfat: „Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților!  Cine îl vorbește de rău pe 
un frate sau îl judecă pe fratele său vorbește de rău legea sau judecă legea.  Și, dacă 
judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător” (Iac 4,11).                                                                               

(02) Distincție 

 Vorbirea de rău, aceasta este tema de astăzi.  Ce înțelegem prin vorbire de rău?  Exact 
ce spun aceste cuvinte: a vorbi rău despre cineva.  Indiferent cine, indiferent când, 
indiferent cum.  Vorbirea de rău este vorbire de rău.  Când nu este vorbire de bine, este 
vorbire de rău.  Să fim cinstiți și obiectivi, altfel intrăm în încurcături.   
 

 Observați cum stau lucrurile cu respectarea Sabatului; Mântuitorul a zis: „Sau n-ați citit 
în lege că, în zilele de Sabat, preoții calcă Sabatul în templu și totuși sunt nevinovați?”  
(Mat 12,5).  Prin urmare, există călcare de Sabat vinovată, nesocotirea poruncii a patra 
în general, și există călcare de Sabat nevinovată, când activitatea este în slujba lui 
Dumnezeu.  Porunca zice: „Să nu faci nicio lucrare în ea” (adică în ziua sfântă, Exodul 
20,10).  Nicio lucrare.  Când lucrarea este poruncită sau aprobată de Dumnezeu, ca 
activitatea spirituală sau intervențiile în cazuri de boli, de calamități, este vorba tot de 
călcare de Sabat, pentru că este o lucrare, dar aceasta este nevinovată. 
 

 Putem zice la fel despre referirea negativă la o anumită persoană sau la un grup de 
persoane: vorbire de rău nevinovată și vorbire de rău vinovată.  Despre acest al doilea 
tip vom studia astăzi: vorbirea de rău vinovată, condamnabilă.  Vă mirați că am zis 
vorbire de rău nevinovată?  Am explicat deja cazul respectării Sabatului, care este o 
situație paralelă.  Să luăm însă aminte la explicații mai ample. 
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 Vorbirea de rău, care este rea și este condamnată în Biblie, nu este orice exprimare 
negativă despre cineva.  Când facem alegeri în comunitate, în comitetul de numiri sunt 
discutate diferite nume; în dreptul unora se spune de ce nu ar trebui să fie alese în 
anumite slujbe – aceasta nu este clevetire, ci este activitate responsabilă.  Când se iau 
măsuri disciplinare în biserică, se arată vina persoanelor care trebuie să fie puse sub 
disciplină, și de multe ori aceste persoane nu sunt prezente, pentru că au refuzat să se 
prezinte.  Nici aceasta nu este bârfire, ci este activitate bisericească responsabilă.   
 

 Urmează oare să nu zicem niciodată nimic negativ despre nimeni, indivizi sau popoare?  
Când arătăm relele pe care le-a făcut cornul cel mic, este aceasta vorbire de rău sau este 
profeție și este istorie?  Când spunem că doctorul John Harvey Kellogg a făcut greutăți 
bisericii, printre care încercarea de a introduce în biserică panteismul, este aceasta 
vorbire de rău sau este istorie?   
 

 Așa cum am mai arătat, să nu se confunde munca satanică de ponegrire a oamenilor cu 
activitatea bisericii de curățire a rândurilor ei, cu îndreptarea sau îndepărtarea Acan-ilor.  
Ceea ce se discută într-un comitet sau într-o adunare administrativă e lucrare 
încredințată de Dumnezeu bisericii, care leagă și dezleagă în cer ceea ce leagă și 
dezleagă poporul Său pe pământ în conformitate cu învățăturile Sale.  Pavel întreba: „Nu 
este datoria voastră să-i judecați pe cei dinăuntru? . . .  Dați afară dar din mijlocul vostru 
pe răul acela” (1 Cor 5,12.13).  
 

 Nu este vorbire de rău condamnabilă atunci când păstorul își avertizează turma 
împotriva primejdiilor și a răufăcătorilor, ci este chiar o obligație morală și o necesitate.  
Nu orice referire negativă la trecut sau la prezent, la persoane sau grupuri de persoane, 
este de osândit, când se dă o învățătură de credință și avertisment turmei de credincioși.  
Iată câteva astfel de exemple:                                                                                                                                                                     

- Apostolul Ioan: „. . . nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și l-a ucis pe fratele său.  
Și pentru ce l-a ucis?  Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau 
neprihănite” (1 Ioan 3,12).                                                                                                                                   

- Apostolul Petru: „Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai 
înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce L-au prins pe Isus” 
(Fapte 1,16).  „După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui 
Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii!  Dar a fost mustrat aspru pentru 
călcarea lui de lege: o măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas 
omenesc, a pus frâu nebuniei proorocului” (2 Pet 2,15.16).                                                                          

- Iuda, fratele Domnului Isus: „Vai de ei!  Căci au urmat pe calea lui Cain!  S-au aruncat 
în rătăcirea lui Balaam, din dorința de câștig!  Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!”  
(Iuda 11)                                                                                                                                                             
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- Apostolul Pavel: „. . . să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și 
au căzut din credință.  Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe 
mâna Satanei, ca să se învețe să nu hulească” (1 Tim 1,19.20).                                                                                                             

- Domnul nostru Isus Hristos: fără a da vreun nume, El a demascat fărădelegile 
cărturarilor și ale fariseilor.  El „le-a zis ucenicilor Săi, în auzul întregului norod: ‚Păziți-vă 
de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin 
piețe; ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi și după locurile dintâi la ospețe; și casele 
văduvelor le mănâncă, în timp ce, de ochii lumii, fac rugăciuni lungi.  De aceea, vor lua o 
mai mare osândă’” (Luca 20,45-47).                                                                                                          

(03) Vorbirea de rău vinovată 

  Vorbirea de rău vinovată, condamnată de Sfintele Scripturi, poate fi:                                                                                                                                                  

- bârfă (bârfire) sau clevetire, când ce spunem negativ despre cineva este adevărat;                                                                                                                                                   
- calomnie, când învinuirea este falsă, iar aceasta poate fi pedepsită și de legile țării.    

 Ne scuzăm adesea spunând: da, dar e adevărat, nu e vorbire de rău!  Dacă nu e vorbire 
de bine, nu poate fi decât vorbire de rău; neutră este numai tăcerea.  Iar dacă este 
adevărat, atunci nu este calomnie, dar este bârfă și tot rea este.   
 

 Reaua vorbire de rău se referă la discuții libere pe care indivizi le poartă despre alți 
indivizi în absența lor, menționând și comentând defectele, vorbele și faptele negative 
ale acestora, fie că sunt reale, fie că sunt închipuite.  Aceasta este vorbirea de rău la care 
mă voi referi în această predică, și o voi numi, simplu, vorbire de rău.   
 

 De fapt, este lașitate să profiți de absența persoanei, pentru a o discuta în mod negativ.  
Ai curajul răspunderii și spune-i în față, iar atunci frumos și într-un spirit binevoitor.  
Iată-i pe adversarii Domnului nostru Isus Hristos:                                                                                                                      

- Vorbind cu Învățătorul despre ucenicii Lui: „Atunci, niște farisei și niște cărturari din 
Ierusalim au venit la Isus și I-au zis: ‚Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor?  Căci 
nu-și spală mâinile când mănâncă’” (Mat 15,1.2).                                                                                           

- Vorbind cu ucenicii despre Învățătorul lor: „Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că 
au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui.  
Fariseii au văzut lucrul acesta și le-au zis ucenicilor Lui: ‚Pentru ce mănâncă Învățătorul 
vostru cu vameșii și cu păcătoșii?’”  (Mat 9,10.11)   

 Se pot distinge două tipuri de vorbire de rău vinovată și anume:                                                                                                                  
 
- Vorbire de rău de gradul întâi, când cineva îl vorbește de rău pe aproapele său; 
aceasta este critica.                                                                                                                                     
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- Vorbire de rău de gradul al doilea, când cineva îl vorbește de rău pe vorbitorul de rău: 
„Fratele . . . e așa de bârfitor, știe să spună numai lucruri rele despre alții!”  Aceasta este 
critica criticii.   
 

 Care sunt cauzele vorbirii de rău sau ce îi determină pe oameni să-i vorbească de rău pe 
semenii lor?  Iată unele motive:                                                                                                                                                                                       

(01) Ecou al unei dureri, datorită unei lovituri sau unei nedreptăți suferite, această 
vorbire fiind o încercare de ușurare.                                                                                                                               

(02) Răutate – cineva zicea: „Dacă nu reușesc să-l înving, îi fac atmosferă.”                                                                                                                                                                                                 

(03) Obicei, care este greu, dar nu imposibil, de abandonat.                                                                                                                                                                                                             

(04) Lipsa curajului de a vorbi direct cu cel în cauză.                                                                                               

(05) Un mod de a folosi timpul, când prietenii se întâlnesc.                                                                                                                                                                                                                                                                           

(06) Plăcerea de a informa – e plăcut să vorbești de rău: „Ai auzit ce-a făcut cutare?”  

 Poate ne întrebăm ce porunci se calcă prin vorbirea de rău.  Iată care:                                                                   
 
- Porunca a șasea, care zice: „Să nu ucizi!”  Adversarii lui Ieremia au zis în legătură cu el: 
„Veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia! . . .  Haidem să-l ucidem cu vorba” (Ier 18,18).  
Chiar este o crimă să mi-l prezinți pe om în culori nefavorabile, așa încât să am despre el 
o părere mizerabilă.  Și asta, fără să te fi întrebat: „Ce părere ai de cutărică?”  Lasă-mă 
să-mi fac eu impresia mea, fără să mă influențezi dumneata!                               
 
- Porunca a noua, „să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău”, pentru că orice 
astfel de descriere nefavorabilă e umflată, pentru a avea mai mult efect.                                                      
 
- Toate poruncile privitoare la iubirea față aproapele, adică de la a cincea până la a 
zecea.                                                                                                                                                                    
 
- Toate Cele Zece Porunci: „Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură 
poruncă se face vinovat de toate” (Iac 2,10).   
 

 În Romani 1,26-31, apostolul Pavel prezintă o listă de vicii constatate la păgâni; printre 
acestea, în versetul 30, figurează „. . . bârfitori, urâtori de Dumnezeu . . .”.  Prin urmare, 
bârfirea este un semn caracteristic al păgânismului și se învecinează cu urârea de 
Dumnezeu.  Prezent în biserică?  Prezent în viața noastră?  Același apostol notează o 
serie de 19 semne caracteristice ale timpului din urmă, la numărul 11 figurând clevetirea 
(2 Timotei 3,1-5; cuvântul citat este luat din versetul 3: „clevetitori”).   
 

 O tânără crescută într-o familie creștină s-a depărtat de Dumnezeu și a pornit pe căile 
lumii.  Într-o zi însă, a acceptat invitația tatălui ei de a veni să asculte o predică.  La 
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întoarcere acasă, ea a spus că predica i-a făcut o impresie bună, că i-a plăcut.  La care 
tatăl a replicat: „Chiar așa?  Nu știu ce ți-a plăcut.  Acesta e un predicator tânăr, fără 
experiență, dar să-i auzi pe alții!”  Urmările acestui comentariu nesfânt și iresponsabil nu 
au fost pozitive.  Ce mai putem spune?  Chiar când e așa, chiar când vorbitorul nu e un 
sfânt, păstrează tăcere asupra părților lui negative; lasă lucrarea lui să-și facă efectul, 
mai ales când dorești lucrul acesta.   
 

 În această privință, sora White a scris așa: „Hristos este desconsiderat și ocărât de către 
cei ce îi bârfesc pe slujitorii Lui. . . .  Numele slujitorilor aleși ai lui Dumnezeu au fost 
tratate cu lipsă de respect, iar în unele cazuri cu total dispreț, de către anumite 
persoane a căror datorie este să-i susțină.  Copiilor nu le-au scăpat observațiile 
nerespectuoase ale părinților lor cu privire la mustrările și avertismentele solemne ale 
slujitorilor lui Dumnezeu. . . .  Ce lucrare fac acești părinți, transformându-i pe copiii lor 
în necredincioși încă din copilăria lor?”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 4, pagina 195) 
 

 E cu atât mai dezgustătoare clevetirea când se referă la persoane din familie: soțul    
discutându-și soția în afară, soția discutându-și soțul și nu cu laude!  Sau părinții 
discutându-și copiii și copiii discutându-și părinții!  Am ascultat odată o predică, într-o 
vineri seara, când un vorbitor oaspete a petrecut o mare parte din timpul predicii 
criticându-l pe tatăl său, care nu mai era în viață.  Deși, în general, era adevărat ce 
spunea, ce rost avea descrierea negativă, în predică, a unui predicator despre tatăl său?     
 

 Vorbirea de rău poate avea loc ocazional, sporadic, sau poate deveni o specialitate; în 
unele cazuri, se țin chiar „cursuri de bârfire”!  Pavel scria către Timotei că unele 
persoane „se deprind (acesta este un fapt repetat) să umble fără nicio treabă din casă în 
casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu 
trebuie vorbit” (1 Tim 5,13).   
 

 Făcând sau căutând să facă rău aproapelui, bârfitorul își face sieși rău, pentru că se 
discreditează în ochii celui ce îl aude, care:                                                                                                                                          

(01) își face o părere proastă despre caracterul acestuia;                                                                                         
(02) are dreptul să se întrebe dacă bârfitorul nu face același lucru și cu el în altă parte.   

 Nu înveți nimic din vorbirea de rău vinovată, pentru că același om, după unele descrieri, 
poate fi serafim, după altele, diavol.  Eu pe cine să cred?  Când omul nu este de față, ca 
să se poată apăra, criticarea lui este lovire pe la spate, e mișelie, e o judecată nelegitimă, 
la care inculpatul nu este citat.  Și de ce s-o faci?  Te-ai simți oare bine să știi că, undeva, 
într-o casă, altul face același lucru cu dumneata?  „Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, 
faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și proorocii”, a zis Domnul Isus în 
Matei 7,12, și aceasta este numită regula de aur.  De ce fug oamenii de aurul acesta, 
care nu ruginește niciodată?   
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(04) Ce se recomandă celui vorbit de rău? 

 Un înalt demnitar din biserica majoritară a României a fost informat că unii dintre 
subalternii lui îl critică.  Răspunsul lui a fost: „Nu mă cobor, domnule, nu mă cobor!”  
Adică: „Nu vreau să-mi pun mintea cu ei.  Treaba lor.”  Nu e înțelept așa?  Ce trebuia să 
facă?  Cercetări, mustrări, concedieri?  Răul nu ar fi dispărut.   
 

 Ești vorbit de rău?  Te plângi și ceri sancțiuni, iar biserica nu-și face datoria dacă nu-ți dă 
câștig de cauză?  Lasă biserica să câștige suflete.  Cu cât vorbești mai mult despre ce ți    
s-a făcut, cu atât mai mulți află și te discută.  Bârfitorul a zis-o o dată, dumneata zici de 
zece ori că te-a discutat, deci, îl ajuți, ești colaboratorul lui.  El a redactat bârfa despre 
dumneata, iar dumneata o difuzezi: iată ce a zis despre mine!   
 

 Amintiți-vă ce a zis înțeleptul: „Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu 
cumva s-auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău!”  (Ecl 7,21).  „Frate, știi ce a zis cutare 
despre dumneata?”  „Nu vreau să știu; te rog, nu-mi spune.  Hai să schimbăm discuția!”  
Nu mă interesează ce spun alții despre mine, pot să spună ce vor, până când vor obosi, 
se vor opri poate vreodată, iar dacă nu, treaba lor.  Factorul poștal va fi pentru mine mai 
rău decât bârfitorul însuși, pentru că pe acesta nu-l aud, dar informatorul mi-o spune, ca 
și când ar fi el vorbitorul, și s-ar putea să sufăr.  Mai bine să nu știu.   
 

 Domnul nostru Isus Hristos este pildă pentru noi: „Cine este orb, dacă nu robul Meu și 
surd ca solul Meu, pe care Îl trimit?  Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca 
robul Domnului?  Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele; ai deschis urechile, dar n-ai 
auzit” (Isa 42,19.20).  Cu toți regretăm cursul nenorocit al vieții împăratului Saul și, mai 
ales, felul cum a sfârșit-o, deși a început-o bine: „Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu 
căpetenia semințiilor lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel?”  (1 
Samuel 15,17; acestea erau cuvintele profetului Samuel).  Când a ajuns împărat, „s-au 
găsit și oameni răi, care ziceau: ‚Ce ne poate ajuta acesta?’  Și l-au disprețuit și nu i-au 
adus niciun dar.  Dar Saul s-a făcut că nu-i aude” (10,27).       
 

 Știți cine este persoana cea mai vorbită de rău?  Este Dumnezeu și El știe tot ce spun 
oamenii despre El.  Dar El le dă bârfitorilor sare și pâine și apă.  Le dă ploaie și lumină 
solară, deși are fulgerele în mâinile Sale și i-ar putea dezintegra într-o secundă!  Ce le-ai 
face bârfitorilor dumitale, dacă ai avea așa putere?   
 

 Iată ce scria minunatul om al lui Dumnezeu, apostolul Pavel: „Ci, în toate privințele, 
arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu . . ., în slavă și în ocară, în 
vorbire de rău și în vorbire de bine” (2 Cor 6,4.8).   
 

 Auziți în continuare zece porunci pe care trebuie să le respecte cel vorbit de rău:                                                  
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(01) Să fii realist!  Gândește-te așa: „Poate că e adevărat!”  În cursul unei predici, cineva 
din sală i-a șoptit unui vizitator: „Predicatorul acesta a fost înainte cismar!”  Vorbitorul a 
auzit și a adăugat cu voce tare: „Și nici măcar nu eram un bun cismar, ci un cârpaci!”                                                                  

(02) Să fii cinstit!  Gândește-te așa: „Nu sunt nici eu coșer la punctul acesta!”  „Căci știe 
inima ta de câte ori i-ai vorbit și tu de rău pe alții” (Ecl 7,22).                               

(03) Să fii înțelept!  Hotărăște-te astfel: „Nu-mi pierd timpul cu așa ceva!”  Înțeleptul a 
dat sfatul acesta: „Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun . . .” (Ecl 7,21).                                                                                                               

(04) Să ai o comportare creștină!  Ține sama de porunca Domnului Isus Hristos: „Oricui 
te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt” (Mat 5,39).                                                                                                                                        

(05) Să fii umilit!  Întreabă-te așa: „Cine sunt eu ca să fiu scutit de insulte, când Domnul 
meu a suferit atât de mult?”  Biblia zice: „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. . . .  Când era 
batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și, când era chinuit, nu amenința, ci Se supunea 
dreptului Judecător” (1 Pet 2,21.23).                           

(06) Să rabzi!  Fiind compătimit de cineva pentru nedreptățile care i se făcuseră, un 
credincios a răspuns: „Oare Domnul nostru Isus Hristos, care slujește ca Mare Preot 
acolo în sfânta sfintelor din sanctuarul ceresc, nu vede toate aceste lucruri?  Iar dacă El 
le îngăduie, cine sunt eu ca să iau altă atitudine?”                                                                                                  

(07) Să te aștepți la așa ceva: „Vai de voi, când toți oamenii vă vor grăi de bine!  Fiindcă 
tot așa făceau părinții lor cu proorocii mincinoși!”  (Luca 6,26).  Ceea ce înseamnă că 
este de așteptat ca oamenii să ne vorbească de rău, nu trebuie să fim surprinși și nici să 
ne facem vreun fel de iluzii.  Ar trebui să ne îngrijorăm când nu ar face-o.  

(08) Să te rogi!  Așa făceau Pavel și colaboratorii săi: „. . . când suntem vorbiți de rău, ne 
rugăm” (1 Cor 4,13).  Pentru ce ne rugăm?  Să piară cei ce ne critică?  Sau ne rugăm 
pentru ei, ca Domnul să-i schimbe, și pentru noi, ca Domnul să ne dea putere să ne 
stăpânim?                                          

(09) Să presupui că ești mort!  Nu așa zice și Biblia?  Auziți: „Tot așa și voi înșivă, 
socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru” 
(Rom 6,11).  Vorbirea de rău este un păcat: haideți să fim morți față de acest păcat și 
față de oricare altul.  Soluția este clară: „Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, 
dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Gal 2,20).  Iată o ilustrație naivă, dar 
folositoare: văitându-se din cauza bârfitorilor, cineva a fost trimis la cimitir, ca să-i 
ocărască pe morți;  întorcându-se, a fost întrebat: „Au zis ceva?”  „Nu, absolut nimic, 
morții nu vorbesc!”  „Acum du-te și laudă-i”, i s-a cerut.  La întoarcere, din nou a fost 
întrebat: „Ce au zis?”  „Nimic, morții nu vorbesc!”  Sfatul a fost atunci să reacționeze ca 
ei, atât la laude, cât și la critici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(10) Să te bucuri!  Așa învățăm din Predica de pe Munte: „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 
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neadevărate împotriva voastră!  Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră 
este mare în ceruri” (Mat 5,11.12).  Sau în versiunea lui Luca: „Ferice de voi, când 
oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca 
ceva rău, din pricina Fiului omului!  Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru 
că răsplata voastră este mare în cer” (Luca 6,22.23).   

(05) Ce se recomandă ascultătorului? 

 În primul rând, să nu mai asculte la vorbirea de rău.  Ascultătorului i se recomandă să nu 
fie ascultător!  Spiritul Profetic ne spune că, „dacă nu ar fi ascultători, nu ar fi vorbitori 
de rău”.  Iată citatul complet: „Nu vorbi de rău despre niciun om.  Nu asculta ceva rău 
despre niciun om.  Dacă nu ar fi ascultători, nu ar fi vorbitori de rău.  Dacă cineva 
vorbește de rău în prezența ta, oprește-l.  Refuză să-l asculți, chiar dacă maniera lui ar fi 
foarte plăcută și limbajul său blând.  El poate să pretindă devotament și, totuși, să 
lanseze insinuări subtile și să vatăme caracterul în ascuns.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 2, pagina 54) 
 

 „Un efort serios trebuie făcut în fiecare comunitate pentru îndepărtarea vorbirii de rău 
și a unui spirit critic, ca fiind printre păcatele producătoare de cele mai mari rele în 
biserică.  Asprimea și găsirea de greșeli trebuie să fie mustrate ca lucrări ale lui Satana.  
Iubirea și încrederea reciprocă trebuie să fie încurajate și întărite în membrii bisericii.  
Fie ca toți, în temere de Dumnezeu și cu iubire față de frații lor, să-și astupe urechile față 
de bârfă și critică.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, 
pagina 609)   
 

 Prin urmare, e bine să nu ascultăm vorbirea de rău, să încercăm chiar să-l oprim pe 
vorbitor și să-l ajutăm să se îndrepte.  Dacă nu vrea să înțeleagă, nu-l poți forța, dar nici 
nu-l încuraja oferindu-i urechile spre întinare.  Când sunt ținut de vorbă în felul acesta, 
de multe ori îmi văd de gândurile mele, iar vorbitorul își continuă rolul nesfânt.  Dacă 
tac, nu înseamnă că sunt de acord cu ce spune; dacă nu întotdeauna îl somez să se 
oprească, nu înseamnă că îmi place sau mă interesează ce spune.  Îl pot întrerupe pe 
vorbitor cântând cu voce tare cântarea: „Veniți, căci vreau a spune ce face Dumnezeu!”     

(06) Ce se recomandă vorbitorului de rău? 

 Vorbitorul de rău își asumă o grea răspundere: „Cine îl vorbește de rău pe un frate sau îl 
judecă pe fratele său vorbește de rău legea sau judecă legea. . . .  Unul singur este 
Dătătorul și Judecătorul legii” (Iac 4,11.12).  Am putea spune că, de fapt, el vorbește de 
rău nu numai legea, ci, implicit, pe Dătătorul legii, Hristos.  Să ne cutremurăm la gândul 
acesta!  Vorbirea de rău a aproapelui este vorbirea de rău sau judecarea legii lui 
Dumnezeu.  Adică este exact fărădelegea lui Lucifer.     
 

 Eram elev la Seminarul Teologic.  În fiecare Sabat, fiecare elev trebuia să meargă la 
comunitatea unde era repartizat pentru un semestru.  Într-un Sabat, la ora de studiu a 
instructorilor Școlii de Sabat, un frate, cu mari pretenții de cultură, a vrut să explice 
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exact cum poate omul să fie plin de Duhul Sfânt.  Pentru aceasta, el a făcut o comparație 
și anume, așa cum e un om care a băut alcool: alcoolul pătrunde peste tot în corp.  
Explicația m-a deranjat și m-a șocat.  Am socotit că e o hulă.  Mai târziu, stăteam de 
vorbă cu un bătrân slujbaș, căruia i-am explicat nemulțumirea mea în legătură cu acel 
comentariu.  El a zis doar atât: „Du-te și vorbește cu el!”  N-am putut uita lecția aceea în 
aproape șaizeci de ani câți au trecut de atunci.   
 

 Într-un anumit oraș, unde pe la începutul anilor 1970 eram pastor, am aflat ceva despre 
două surori de credință și de familie.  Una dintre ele murise, deci nu o cunoscusem și 
întreaga poveste avusese loc înainte de venirea mea acolo.  Supraviețuitoarea a vrut să 
pună mâna pe averea surorii sale, care murise.  Dar cumnatul ei trăia.  După câtva timp, 
acesta s-a recăsătorit.  Înlocuitoarea era de nesuportat pentru sora rămasă în viață; au 
fost continue certuri: „Să vină străina asta să mănânce averea soru-mi!”  Poate era așa, 
dar așa era.  Nu știu cât a durat discordia, dar într-o zi l-au găsit pe om spânzurat.  Alte 
discuții.  La cimitir, cumnata mortului raporta în dreapta și în stânga păcatele intrusei.  În 
drum spre cimitir sau la întoarcere, ea a încercat să-i povestească aceste necazuri unui 
domn tânăr, pe care nu-l cunoștea.  Acesta a ascultat puțin, apoi a întrebat-o: „Și 
dumneata ești tot de religia asta?”  „Da”, a fost răspunsul ei.  „Mă mir”, a afirmat 
necunoscutul, care era tocmai fiul neconvertit al persoanei criticate.  
 

 Cu limba noastră, scrie Iacov, „îi blestemăm pe oameni, care sunt făcuți după 
asemănarea lui Dumnezeu!”  (Iac 3,9).  Să-i spunem bârfitorului că el lovește în făptura 
lui Dumnezeu și, de aceea, ar face bine să se oprească.  „Îndreaptă-l pe pârâtor către 
învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu.  Imploră-l să asculte de Scripturi și să-și ducă 
plângerile direct la aceia pe care el îi consideră greșiți.  Această acțiune unită ar aduce 
un potop de lumină în biserică și ar închide ușa față de un potop de rău.  Astfel, 
Dumnezeu ar fi glorificat și multe suflete ar fi salvate.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 5, paginile 609-610) 
 

 Este adevărat că multe știri le aflăm pe calea aceasta necurată, dar ne putem lipsi de 
acele știri, care, așa cum am văzut, de multe ori sunt deformate; este mai bine să nu le 
știm.  Un prezbiter îmi spunea cândva: „Eram într-o comunitate din capitală.  Un 
membru al comunității mi-a spus ceva rău despre un altul.  L-am chemat pe cel bârfit și 
l-am adus la bârfitor, unde i-am spus: ‚Iată ce spune persoana aceasta despre 
dumneata!’, după care am plecat și i-am lăsat să se descurce.” 
 

 Ce este de făcut?  Oprire imediată și reparație.  Reparație?  Cum?  Vă aduceți aminte 
destul de bine de povestirea care spune că un om era pe patul de moarte, când un 
semen al său, care îl criticase în toate felurile, a venit la el și i-a cerut iertare.  Ofensatul 
a zis: „Te iert, dar am o rugăminte: ia perna aceasta, du-te pe deal și scutură fulgii din 
ea.”  Acesta a făcut așa și apoi s-a întors la muribund, care i-a zis în continuare: „Acum 
du-te și strânge fulgii.”  Ceea ce era, evident, imposibil.  Având în vedere faptul că 
reparațiile în urma vorbirii de rău sunt, practic, imposibile, cu atât mai mult trebuie să 
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ne ferim de ea sau să nu continuăm după ce ne-am oprit și ne-am pocăit.  A cere iertare 
este, fără îndoială, un imperativ. 
 

 Când cineva bârfește, nu trebuie acompaniat, ci trebuie întrebat: „Oare nu are persoana 
aceasta nimic bun la care să te referi?  Ia spune vorbe bune despre ea sau schimbă 
subiectul!”  Când Ioan a zis: „Învățătorule, noi l-am văzut pe un om scoțând draci în 
numele Tău și l-am oprit, pentru că nu vedea după noi”, Domnul Isus i-a zis: „Nu-l opriți, 
căci nu este nimeni care să facă minuni în numele Meu și să Mă poată grăi de rău îndată 
după aceea” (Marcu 9,38.39).  Fă lucrul lui Dumnezeu și vei fi lecuit de acest cusur al 
grăirii de rău.  Roagă-te pentru alții în fiecare zi, mereu pentru altă familie, și îți va trece 
pofta de a-i mai bârfi.   
 

 Solomon zice: „Nu-l blestema pe împărat nici chiar în gând” (Ecl 10,20).  Dar numai pe 
împărat?  Putem extinde sfatul acesta și să zicem: „Nu-l blestema absolut pe nimeni, nici 
chiar în gând!”  Ce ar fi să privim clevetirea ca pe un blestem?  Este, cu adevărat un 
mare blestem, care ar trebui eradicat din rândurile copiilor lui Dumnezeu.  Tot Solomon: 
„Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuiește liniștit lângă tine” (Prov 3,29).  În 
gând: acolo e izvorul și acest izvor trebuie curățit cu desăvârșire.  Întrucât „din prisosul 
inimii vorbește gura” (Mat 12,34), acest prisos nefast trebuie eliminat și inima umplută 
cu altceva, să prisosească de altceva: „Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de 
veselie în Dumnezeul meu” (Isa 61,10).   

(07) Măsuri parțiale sau radicale? 

 Vorbirea de rău a început în cer, prin propaganda belicoasă a răzvrătitului.  Pe pământ, 
s-a practicat întotdeauna, de la căderea în păcat încoace.  Ea continuă să existe în toate 
țările, în unele în mod mai subtil, în altele în mod mai grosolan.  O practică mai 
dăunătoare chiar decât vorbirea de rău este transportarea ei: „Știi ce a zis cutărică 
despre dumneata?”  Este o practică satanică, pentru că bagă intrigi între credincioși.   
 

 Când, la porunca marelui preot ca Pavel să fie lovit peste gură, Pavel l-a mustrat și a fost 
făcut atent că își bate joc de „marele preot al lui Dumnezeu”, el s-a scuzat imediat:      
„N-am știut, fraților, că este marele preot; căci este scris: ‚Pe mai marele poporului tău 
să nu-l grăiești de rău’” (Fapte 23,1-5; citatele sunt din versetele 4 și 5).  Să reconstruim 
ultima frază: „Pe făptura lui Dumnezeu să nu o grăiești de rău.”  Am putea oare să 
spunem: „N-am știut, fraților, că este făptura lui Dumnezeu!”?   
 

 Mai marele poporului sau nu, lucrul acesta nu are importanță, pentru că „Dumnezeu nu 
caută la fața oamenilor” (Gal 2,6).  Și când cineva e mic, tot are importanță în ochii lui 
Dumnezeu, așa cum arată avertismentul Mântuitorului: „Feriți-vă să nu defăimați nici 
măcar pe unul din acești micuți” (Mat 18,10).  Pentru El, orice om are valoare, fiindcă a 
fost creat de El și fiindcă pentru fiecare dintre oameni El Și-a dat viața.   
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 Să ne permitem vreo excepție?  „Adu-le aminte”, i-a scris apostolul Pavel lui Tit despre 
credincioși, „. . . să nu vorbească de rău pe nimeni” (Tit 3,1.2).  Pe nimeni!  E șocant felul 
cum sunt caracterizați în Spiritul Profetic vorbitorii de rău; ei sunt numiți „gunoierii 
comunității”.  Iată citatul întreg: „Cei ce se hrănesc cu cojile înfrângerilor și ale 
deficiențelor altora și care își adună miasma nesănătoasă a neglijențelor și lipsurilor 
semenilor lor, făcându-se gunoierii comunității, nu sunt de niciun folos societății din 
care fac parte, ci sunt o adevărată povară pentru biserica pe capul căreia stau.”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 4, pagina 194)  
 

 Într-o comunitate dintr-o zonă de munte, un frate mi-a spus: „Când am sosit în această 
comunitate, sora X a început să mă informeze despre membrii bisericii.  Eu am   
întrebat-o scurt: „Soră, dumneata ești gunoierul comunității?”  O reformă drastică este 
necesară: „Toate neînțelegerile, toate divergențele și găsirea de greșeli trebuie să fie 
înlăturate, cu toată vorbirea de rău și amărăciunea; amabilitatea, iubirea și compasiunea 
unul față de altul trebuie să fie cultivate, pentru ca rugăciunea lui Hristos ca ucenicii Săi 
să fie una, așa cum este El una cu Tatăl, să poată fi ascultată.”  (Testimonies for the 
Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 279)   
 

 Este interesant cum a lucrat Dumnezeu cu păgânii: „El, în veacurile trecute, le-a lăsat pe 
toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără 
mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană 
din belșug și v-a umplut inimile de bucurie” (Fapte 14,16.17).  Dumnezeu ne umple, ne 
poate umple inimile de bucurie.  Bucurie dumnezeiască, lângă care critica distructivă nu 
poate sta.  Nu poate avea loc.  Apostolul Pavel recomandă un astfel de prisos pentru 
inima noastră: „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi” (Col 3,16).  Și atunci, 
„omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui” (Mat 12,35).  Iată cum le 
scoate: „Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări 
duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră” (Col 3,16).   
 

 S-a discutat de multe ori între marile puteri despre reducerea armamentelor.  Noi să 
reducem vorbirea de rău?  Nu!  Nu doar reducere, ci eliminare.  Se scria mult în ziare în 
România prin anii 1970 împotriva bacșișului, iar un reporter a scris: „Să-i piară și 
numele!”  Ce bine!  Să piară și numele vorbirii de rău!  Biblia spune: „Orice . . . clevetire  
. . . să piară din mijlocul vostru!”  (Efes 4,31).  De la sine?  Cum adică: să așteptăm să 
piară?  Acest lucru nu se va întâmpla niciodată.  Se cere implicare activă: „Lepădați dar 
orice . . . clevetire” (1 Pet 2,1).  Pieire produsă prin lepădare, ajutată în mod ferm și 
energic.  Să ne rugăm de mii de ori: „Doamne, ajută!  Doamne, dă izbândă!”  (Ps 118,25).  
Amin!     

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 178: „Aşa cum sunt, n-aduc nimic” 

Cântarea de închidere, 377: „De zici: ‚Iubesc pe Dumnezeu’” 
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„FĂRĂ CARE NIMENI NU VA VEDEA PE DOMNUL”  

 Ce perlă teologică, de fapt ce enciclopedie de gândire apostolică este Epistola către 
evrei!  Cred că un predicator ar putea predica din aceste treisprezece capitole toată 
viața sa fără să epuizeze materialul.  Titlul cărții este „Epistola lui Pavel către evrei” și 
este corect din multe puncte de vedere, deși Pavel nu și-a anunțat prezența sau numele 
în niciunul din aceste capitole.  Noi suntem modești, dar putem pretinde că, fie și numai 
din punct de vedere filosofic și literar, apostolul Pavel nu a fost cu nimic mai prejos de 
slăviții autori greci (Homer, Herodot, Plato, Aristotel) sau romani (Vergiliu, Seneca, 
Cicero, Horațiu).  E vorba de toate scrierile apostolului Pavel și nu mai puțin de această 
epistolă profundă.  Și, totuși, aici este inspirație divină și ne bucurăm de ea.  
 

 Am ales un singur verset de care să mă ocup cu ocazia aceasta și anume versetul 14 din 
capitolul 12, care zice așa: „Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu-L va 
vedea pe Domnul.”  Textul nu exprimă o constatare, „voi așa faceți”, ci o poruncă: „Să 
faceți așa . . .!”  Consecința nerespectării acestei porunci nu este minoră, ci vitală, de 
fapt, catastrofală: a nu-L vedea pe Domnul, adică a nu-L vedea cu bucurie, așa cum 
explodează sentimental și în cuvinte mântuiții în Isaia 25,9: „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!”  Nu așa Îl vor vedea 
cei pierduți!  Dar Îl vor vedea altfel: „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).  Se vor boci toți cei ce nu au urmărit pacea și sfințirea.    
 

 Încercăm o scurtă analiză a textului de bază.  Să-l citim din nou: „Urmăriți pacea cu toți 
și sfințirea, fără care nimeni nu-L va vedea pe Domnul.”  În versetul acesta, putem 
distinge șapte părți:                                                                                                           

(01) urmăriți: cele două virtuți amintite în continuare nu vin de la sine, ele trebuie să fie 
urmărite, adică să existe interes pentru ele, să fie cultivate;                                                                                                                                                                   

(02) pacea: adică lipsă de conflicte, în măsura în care depinde de noi, dar nu o pace 
înarmată, nu una cu compromisuri spirituale, și nu indiferență, ci manifestare de iubire 
și compasiune;                                                                                                                                                                        

(03) cu toți: adică „noi toți” și „ei toți”, ceea ce înseamnă, pe de o parte, ca noi toți să 
avem aceste obiective și, pe de altă parte, ca interesul acesta să-i aibă în vedere pe toți 
oamenii cu care venim în contact, fără nici un fel de discriminare;                                                                                                                                                                    

(04) și: nu este vorba de a alege între una și alta, pacea sau sfințirea, ci amândouă, 
simultan;                                                                                                                                                                              

(05) sfințirea: oamenii lumii pot fi interesați într-o conviețuire liniștită, dar aici este 
vorba de mai mult – componenta creștină a spiritualității care ne face „părtași firii 
dumnezeiești” (vezi 2 Petru 1,4);                                                                                                                                                              
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(06) fără care nimeni: nu există excepții; chemarea aceasta le este adresată tuturor 
celor ce vor să intre pe porți în cetate, deoarece „nimic întinat nu va intra în ea” (în 
cetatea sfântă, Apocalipsa 21,27);                                                                                                                                      

(07) nu-L va vedea pe Domnul: se referă la amândouă virtuțile – nici numai pacea, nici 
numai sfințirea nu ne va învrednici să ne întâlnim în mod fericit cu Dumnezeu. 

 Marele preot Eli nu era un om rău; putem vedea lucrul acesta din felul cum l-a tratat și   
l-a îngrijit pe copilul Samuel.  Dar el a fost foarte indulgent cu cei doi fii ai săi, Hofni și 
Fineas, și a fost mustrat sever de Dumnezeu pentru lucrul acesta.  Mai întâi, printr-un 
„om al lui Dumnezeu” neidentificat: „Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis: ‚Așa 
vorbește Domnul:  . . .  ‚Pentru ce călcați voi în picioare jertfele Mele și darurile Mele, 
care am poruncit să se facă în locașul Meu?  Și cum se face că tu îi cinstești pe fiii tăi mai 
mult decât pe Mine, ca să vă îngrășați din cele dintâi roade luate din toate darurile 
poporului Meu Israel?’”  (1 Sam 2,27.29).  Apoi, prin profetul Samuel, când acesta era 
încă foarte mic: „I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina 
fărădelegii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără 
ca el să-i fi oprit” (3,13).  Eli urmărea pacea, dar nu sfințirea, și pentru această opțiune a 
plătit foarte scump: moartea celor doi fii ai săi în război, pierderea temporară a 
chivotului mărturiei, moartea sa într-un accident la vârsta de nouăzeci și opt de ani. 
 

 Când Iehu, uns de Dumnezeu ca să fie împăratul lui Israel, l-a întâlnit pe împăratul în 
funcție, Ioram, fiul lui Ahab, acesta l-a întrebat: „Pace, Iehu?”  Răspunsul reformatorului 
a fost: „Ce, pace!  Câtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale Izabela și mulțimea 
vrăjitoriilor ei!”  (2 Împ 9,22).  Observați?  Există o incompatibilitate absolută între 
fărădelege și sfințenie, iar pacea divină nu poate să se împace cu călcarea poruncilor lui 
Dumnezeu.   
 

 Despre Domnul nostru Isus Hristos, Spiritul Profetic afirmă cu claritate și tărie: „Îsus 
Însuși nu a cumpărat niciodată pace prin compromis.  Inima Sa supraabunda de iubire 
pentru întregul neam omenesc, dar El nu a fost niciodată indulgent cu păcatele lor.  El a 
fost un prea mare prieten al lor ca să rămână tăcut când mergeau într-o direcție care 
urma să le ruineze sufletele, sufletele pe care El le cumpărase cu propriul Lui sânge.  El a 
lucrat ca omul să fie sincer față de sine însuși, sincer față de interesul său înalt și etern.  
Slujitorii lui Hristos sunt chemați să facă aceeași lucrare, și ei trebuie să fie atenți ca nu 
cumva, căutând să prevină discordia, să renunțe la adevăr.  Ei trebuie ‚să urmărească 
lucrurile care duc la pace’ (Rom 14,19); însă pacea adevărată nu poate fi asigurată 
niciodată prin compromiterea principiului.  Și nimeni nu poate fi credincios față de 
principiu fără să stârnească împotrivire.  Un creștinism care este spiritual va întâlni 
opoziția fiilor neascultării.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 356)  
 

 La sfârșitul capitolului al doilea din cartea The Great Controversy/Tragedia veacurilor, 
intitulat „Persecuția din primele secole”, serva Domnului scrie (la pagina 48): „Există o 
altă și mai importantă întrebare care trebuie să angajeze atenția bisericilor de astăzi.  
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Apostolul Pavel declară că ‚toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi 
prigoniți’ (2 Tim 3,12).  Cum se face, atunci, că persecuția pare, în mare măsură, să 
dormiteze?  Singura cauză este că biserica s-a conformat cu standardul lumii și de aceea 
nu stârnește împotrivire.  Religia obișnuită în zilele noastre nu este de caracterul curat și 
sfânt care a marcat credința creștină în zilele lui Hristos și ale apostolilor.  Numai din 
cauza spiritului de compromis cu păcatul, din cauză că marile adevăruri ale Cuvântului 
lui Dumnezeu sunt privite cu atâta indiferență, din cauză că este atât de puțină evlavie 
vitală în biserică, creștinismul este în aparență atât de popular în lume.  Să aibă însă loc 
o trezire a credinței și a puterii bisericii primare, și spiritul persecuției va fi reînviat, iar 
focurile persecuției vor fi reaprinse.”    
 

 În Faptele apostolilor, sunt raportate multe din persecuțiile îndurate de primii creștini.  
Dar nu au fost persecuții întotdeauna: „Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galilea 
și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului; și, cu ajutorul Duhului Sfânt, 
se înmulțea” (Fapte 9,31).  Persecuția nu trebuie căutată; nu este un rău dacă biserica 
are pace, iar libertatea religioasă trebuie apărată.  Dar nu pace cu orice preț.   
 

 Apostolul Pavel, un om al păcii, care îi îndemna mereu pe credincioși să trăiască în 
dragoste, să nu fie dezbinări între ei, a fost destul de realist în legătură cu limitele 
posibilității de a se bucura de pace în societate.  El a scris așa: „Dacă este cu putință, 
întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii” (Rom 12,18).  Nu întotdeauna este 
cu putință a fi în pace cu toți oamenii, dar cauza acestei neputințe nu trebuie să fie 
niciodată la copiii lui Dumnezeu: „Dacă este cu putință”, „întrucât atârnă de voi!”   
 

 Avem cazuri numeroase de oameni care au urmărit sfințirea, dar nu pacea, o sfințire 
îndoielnică și discutabilă.  Capabili să prigoneacă, să ucidă, să nimicească, pentru o cauză 
pe care ei o considerau sfântă, dar care nu era altceva decât ura vrăjmașului nevăzut 
împotriva lucrării lui Dumnezeu.  Iată-l pe Saul din Tars: „Saul, de partea lui, făcea 
prăpăd în biserică: intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și-i arunca în 
temniță” (Fapte 8,3).  „Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor 
Domnului” (9,1).  Așa mărturisea el mai târziu, la mulți ani după convertirea sa la 
creștinism: „Ați auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religiunea 
iudeilor.  Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam 
prăpăd în ea; și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul 
meu, de o vârstă cu mine.  Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile 
strămoșești” (Gal 1,13.14). 
 

 Textul nostru de bază cere realizarea și menținerea unui echilibru: pacea și sfințirea.  Nu 
pacea sau sfințirea.  Nu pace fără sfințire, nici sfințire fără pace.  Pacea fără sfințire 
înseamnă compromis păcătos.  Sfințirea (o falsă sfințire!) fără pace este fanatism 
periculos și violent.  Dumnezeu nu poate accepta niciuna din aceste alternative în 
izolare.  Ori pace și sfințire, ori nimic.      
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 Ajunși la „marea de sticlă amestecată cu foc” (vezi Apocalipsa 15,2), mântuiții declară în 
unison: „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!”  (Versetul 4).  Sfințenia este atributul numărul unu al lui Dumnezeu, și 
nu iubirea, pentru că la El totul este sfânt, chiar și iubirea.  Și numele Său este sfânt: „Să 
laude oamenii numele Tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt” (Ps 99,3).  „Înălțați pe 
Domnul, Dumnezeul nostru, și închinați-vă pe muntele Lui cel sfânt!  Căci Domnul, 
Dumnezeul nostru, este sfânt!”  (Versetul 9).  „Serafimii stăteau deasupra Lui și . . . 
strigau unul la altul și ziceau: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor!  Tot pământul 
este plin de mărirea Lui!’”  (Isa 6,2.3).  „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) 
 

 Sfințenia este o parte din caracterul lui Dumnezeu; toate Persoanele Dumnezeirii sunt 
sfinte:       

- Dumnezeu-Tatăl: „Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceia pe care Mi i-ai dat, 
pentru ca ei să fie una, cum suntem și Noi” (Ioan 17,11).                                                                                                                  

- Dumnezeu-Fiul:  În conversația cu Maria despre nașterea din ea a Mântuitorului, 
îngerul Gabriel a precizat: „Sfântul care Se va naște din tine va fi chemat Fiul lui 
Dumnezeu” (Luca 1,35).  Rețineți această afirmație a îngerului și gândiți-vă la cuvintele 
profetice din Psalmul 16,10, citate de apostolul Petru în predica sa din Ziua Cincizecimii: 
„Căci David zice despre El: ‚. . . nu-Mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei 
îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea’” (Fapte 2,25.27).                                                                                                                                                                              

- Dumnezeu-Duhul Sfânt: mai e nevoie de texte?  Chiar numele Lui spune că El este 
sfânt și Biblia arată că El îi sfințește pe oameni: „Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba 
evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfințită de 
Duhul Sfânt” (Rom 15,16).  Și iarăși: „. . . sfințirea lucrată de Duhul” (1 Pet 1,2).        

 Am văzut că mântuiții zic despre Dumnezeu: „Căci numai Tu ești sfânt” (Apoc 15,4).  
Atunci cum se poate vorbi despre sfințenie la oameni?  Dumnezeu este izvor de sfințire, 
muritorii trebuie să-I urmeze pilda (vezi Efeseni 5,1) și să fie sfințiți de El.  Este ca și cu 
desăvârșirea; în Predica de pe Munte, Isus a zis: „Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și 
Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit!”  (Mat 5,48).  În geometrie se vorbește despre 
triunghiuri egale și despre triunghiuri asemenea.  Acestea din urmă nu au aceleași 
dimensiuni, dar arată la fel; unghiurile lor corespunzătoare sunt egale, iar laturile 
corespunzătoare sunt proporționale.  Desăvârșiți ca Dumnezeu?  Se poate?  Explicația 
care s-a dat întotdeauna a fost aceasta: „Desăvârșiți în sfera noastră de acțiune, așa cum 
Dumnezeu este desăvârșit în sfera Lui de acțiune.”  Un elev nu știe cât știe profesorul 
lui, însă, dacă a învățat bine lecția, primește nota maximă.  Acolo este desăvârșit.  La fel 
cu sfințenia: Dumnezeu este sfânt la dimensiunile Sale infinite și eterne; sfințenia cerută 
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și posibilă la noi este nu egală, ci „asemenea”, adică proporțională cu dimensiunile 
existenței noastre și o emanație de la El.    
 

 Pavel se exprima uneori așa: „Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa 
Cezarului” (Filip 4,22); „Pavel, apostol al lui Isus Hristos . . . către toți sfinții care sunt în 
toată Ahaia” (2 Cor 1,1).  Cum erau ei sfinți?  Așa: „. . . cei ce au fost sfințiți în Hristos 
Isus, chemați să fie sfinți” (1 Cor 1,2).  Cine sunt, deci, sfinții?  Nu niște indivizi onorați în 
cercuri bisericești înalte și preamăriți de muritorii de rând; sfinți sunt cei chemați de 
Dumnezeu la mântuire, pentru că ei sunt chemați la sfințire, chemați să fie sfinți.  Viața 
de credință este o școală a sfințeniei.  Toți cei porniți pe drumul acesta sunt considerați 
sfinți.  Astfel, așa cum observăm din limbajul apostolic, termenul de „sfinți” era o 
denumire dată tuturor credincioșilor.                                                                                                                           
 

 Știm cu toți care este definiția dată de obicei pentru termenul „sfânt” și anume „pus 
deoparte pentru un scop sacru”.  Definiția aceasta este corectă, dar nu se poate aplica la 
Dumnezeu: nu se poate spune despre El că este pus deoparte.  În cazul oamenilor este 
așa, iar sfințirea este o lucrare și o chemare: „De aceea, frați sfinți, care aveți parte de 
chemarea cerească . . .” (Evr 3,1).  Apoi, termenul de „sfânt” este aplicat în diferite 
contexte.  Este umblare cu Dumnezeu, cum a fost cazul cu Enoh și Noe.  Sfințenia este 
starea la care conduce sfințirea, dar ea este mai degrabă o devenire continuă decât o 
încheiere, pentru că nu urmează să se termine niciodată.    
 

 În lumina Cuvântului lui Dumnezeu, calificativul de „sfânt” se poate aplica la 
următoarele realități:                                                                                                                                                                                         

- Timpuri: „Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua 
Mea cea sfântă” (Isa 58,13).  „Să nu care cumva să nu țineți Sabatele Mele, căci acesta 
va fi între Mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că Eu sunt 
Domnul, care vă sfințesc” (Exod 31,13).                                                                                                                                                                            

- Locuri: „Dumnezeu a zis: ‚Nu te apropia de locul acesta; scoate-ți încălțămintele din 
picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt’” (Exod 3,5).  „Domnul însă este în 
templul Lui cel sfânt” (Hab 2,20).  Sălile templului erau numite: locul sfânt și locul 
preasfânt: „. . . perdeaua să facă despărțirea între locul sfânt și locul preasfânt” (Exod 
26,33).  Ambele erau cuprinse în expresia greacă ta hagia, „cele sfinte”, referindu-se la 
întregul templu.  De exemplu, în Evrei 9,12, „locul preasfânt” nu înseamnă „sfânta 
sfintelor”, ci „cele sfinte”, adică templul în general, căci sfinte erau și locul sfânt și locul 
preasfânt.  Orice loc destinat pentru închinare trebuie privit ca sfânt și tratat ca atare.  
„De la sfințenia care era atribuită sanctuarului pământesc, creștinii pot învăța cum 
trebuie să privească locul unde Domnul Se întâlnește cu poporul Său. . . .  Respectul pe 
care oamenii îl aveau în vechime pentru sanctuarul unde se întâlneau cu Dumnezeu în 
serviciu sacru a dispărut în mare măsură.  Totuși, Dumnezeu Însuși a dat ordinea 
serviciului Său, înălțându-l mai presus de tot ce este de natură vremelnică.”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 491)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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- Obiecte: „Timp de șapte zile, să faci ispășire pentru altar și să-l sfințești și, astfel, 
altarul va fi prea sfânt și oricine se va atinge de altar va fi sfințit” (Exod 29,37).  „Au adus 
chivotul, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort: preoții și leviții le-au 
adus” (2 Cron 5,5).  Așa trebuie să fie considerate toate lucrurile consacrate pentru 
serviciile Domnului: ele nu trebuie folosite în scopuri profane.                                                                                                       

- Pâinea dinaintea Domnului: „Preotul i-a răspuns lui David: ‚N-am pâine obișnuită la 
îndemână, ci numai pâine sfințită . . .’.  Atunci, preotul i-a dat pâinea sfințită, căci nu era 
acolo altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea 
Domnului, ca să fie înlocuită cu pâine caldă, în clipa când o luaseră pe cealaltă” (1 Sam 
21,4.6).  Așa cum a arătat Hristos în Matei 12,3.4, era o situație excepțională, când 
oamenii erau flămânzi; altfel, numai preoții puteau mânca pâinea sfântă.  Așa trebuie să 
fie considerate pâinea și rodul viței folosite la Sfânta Cină: sfinte pentru Dumnezeu.                        

- Biblia: „. . . din pruncie cunoști Sfintele Scripturi” (2 Tim 3,15).                                                                       

- Serviciile religioase: „Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din 
lucrurile de la templu . . .?”  (1 Cor 9,13).  Slujbele sfinte.  „Trebuie să existe reguli cu 
privire la timpul, locul și modul de închinare.  Nimic din ce este sacru, nimic din ce ține 
de închinarea la Dumnezeu nu trebuie tratat cu nepăsare și indiferență.  Pentru ca 
oamenii să-și poată face cât mai bine lucrarea de a-I aduce laude lui Dumnezeu, 
întâlnirile lor trebuie să fie de așa natură, încât să păstreze în mintea lor distincția dintre 
sacru și obișnuit.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, 
pagina 491)                                                                                                                               

- Banii și orice altceva închinat Domnului: „Orice zeciuială din pământ, fie din roadele 
pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului” 
(Lev 27,30).  Zecimea este numită aici „un lucru închinat Domnului”; în engleză s-a zis 
„este sfântă pentru Domnul”.  Deci, „închinat Domnului” înseamnă „sfânt pentru 
Domnul”; termenul ebraic este qôdesh, „loc sau lucru sfânt, consacrat, dedicat”.                                                                                                                         

- Viața, purtarea: „Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar 
trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă . . .” (2 Pet 3,11).                                                                                                                                                                                                                  

- Trupul omenesc: „Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți 
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea 
voastră o slujbă duhovnicească” (Rom 12,1).  „Dacă nimicește cineva templul lui 
Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt: și așa 
sunteți voi” (1 Cor 3,17).                                   
 

 Trebuie să facem distincție între două tipuri de sfințire accesibilă nouă, oamenilor:                                                     

(01) Sfințirea înfăptuită de Dumnezeu în viața noastră, în care noi nu avem nicio parte: 
„Căci Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul” (Evr 2,11).  „. . . prin sfințirea 
lucrată de Duhul” (1 Pet 1,2).  Sfințirea creaturilor făcute după chipul și asemănarea Sa a 
fost dintotdeauna planul lui Dumnezeu: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de 
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întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui” (Efes 1,4).  Și este obiectiv 
prezent și viitor: „. . . ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără 
vină” (Col 1,22).  Acesta este programul Mântuitorului pentru biserica Sa: „. . . ca să 
înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de 
felul acesta, ci sfântă și fără prihană” (Efes 5,27).                                                                                                                                                                

(02) Sfințirea pe care noi trebuie să o realizăm și care este umblare pe calea mântuirii, 
este armonie cu Dumnezeu, este pregătire pentru întâlnire cu El și intrare într-o 
atmosferă sacră: „Voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul 
vostru” (Lev 20,7).  „Iosua a zis poporului: ‚Sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri 
minunate în mijlocul vostru’” (Ios 3,5).  „. . . să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica 
de Dumnezeu” (2 Cor 7,1).  Oamenii trebuie să se sfințească pe ei înșiși și atunci Domnul 
va putea face lucruri mari și minunate în viața lor.   

 Dumnezeu este Izvorul, Autorul și Modelul sfințirii adevărate; orice altă varietate este 
un surogat și trebuie evitată: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți 
în toată purtarea voastră.  Căci este scris: ‚Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt’” (1 Pet 1,15.16).        
Sfințirea o lucrare divină, spirituală, ea este apropierea de Dumnezeu , inclusiv 
pregătirea pentru această apropiere.   
 

 Deci, într-un anumit sens, cercetarea de sine, pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu, 
este numită sfințire: când fac așa, oamenii se sfințesc: „ Și Domnul i-a zis lui Moise:     
‚Du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele’” (Exod 19,10).  „El 
(Samuel) a răspuns: ‚Da, vin să aduc o jertfă Domnului.  Sfințiți-vă și veniți cu mine la 
jertfă.’  L-a sfințit și pe Isai cu fiii lui și i-a poftit la jertfă” (1 Sam 16,5).  Așa este și 
pregătirea pentru Sfânta Cină, care trebuie să aibă loc în zilele premergătoare 
evenimentului sacru – oamenii trebuie să se sfințească pentru acea întâlnire cu 
Dumnezeu: „Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea 
aceasta și să bea din paharul acesta” (1 Cor 11,28).   
 

 Iată alte texte care vorbesc în mod mai general despre sfințirea personală și colectivă ca 
pregătire pentru a-L întâmpina pe Dumnezeu: „De aceea îți voi face astfel, Israele, și, 
fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele!”  (Amos 
4,12).  „Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință.  Pe voi înșivă încercați-vă” (2 
Cor 13,5).     
 

 „Urmăriți pacea cu toți și sfințirea” (Evr 12,14).  De unde obținem această pace?  „Roada 
Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea . . .” (Gal 5,22).  Aceasta este pacea 
care trebuie urmărită concomitent cu sfințirea; ea este o parte din roada Duhului Sfânt 
și este produsă și garantată de Duhul Sfânt.  Această pace este cea făgăduită de Hristos: 
„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).  Orice altă pace este îndoielnică, falsă, 
periculoasă, păcătoasă.      
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 Pace și sfințire.  Mântuitorul i-a învățat astfel pe ucenicii Săi: „Voi să nu vă numiți ‚Rabi’!  
Fiindcă Unul singur este Învățătorul vostru: Hristos, și voi toți sunteți frați.  Și ‚Tată’ să nu 
numiți pe nimeni pe pământ; pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în 
ceruri.  Să nu vă numiți ‚Dascăli’; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul” (Mat 
23,8-10).  Inspirându-ne din aceste cuvinte ale lui Hristos, putem zice că folosirea de 
titluri ca „sfinția voastră”, „prea sfinția voastră” este contrară acestor îndrumări ale 
Mântuitorului.  Și este greu de înțeles cum oameni muritori și păcătoși îi declară sfinți pe 
alți oameni, și ei muritori și păcătoși.  Lucrul acesta este cu atât mai absurd, cu cât 
oameni de pe pământ îi declară pe unii morți sfinți, pe care îi consideră ajunși în cer; 
cum pot ei de aici să-i promoveze la nivel de sfințenie pe alții, care sunt deja în cer, după 
părerea lor greșită?  Și au ajuns acolo fără să fie sfinți?!     
 

 Domnul a zis despre poporul Israel: „Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor 
răzvrătit, care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui! . . .  Și care totuși zice: ‚Dă-te 
înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt!’”  ( Isa 65,2.5).  Sună strident: „Nu te 
apropia de mine, căci sunt sfânt!”  Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să se exprime 
niciodată așa, niciodată nu trebuie să zică cineva despre sine că e sfânt.  Iată ce ne 
învață în această privință Inspirația:  
 
„Când indivizii pretind că sunt sfințiți, ei dau suficientă dovadă că sunt departe de a fi 
sfinți.  Ei nu-și văd propria slăbiciune și sărăcie.  Privesc la ei înșiși ca reflectând chipul lui 
Hristos, pentru că nu au o cunoștință adevărată despre El.  Cu cât este mai mare 
distanța dintre ei și Mântuitorul lor, cu atât mai drepți apar în ochii lor proprii.”  (The 
Sanctified Life/Viața sfințită, pagina 8) 
 
De asemenea: „Există în lumea religioasă o teorie a sfințirii care este falsă în ea însăși și 
periculoasă în influența ei.  În multe cazuri, cei ce pretind a fi sfințiți nu posedă articolul 
autentic.  Sfințirea lor constă în vorbire și închinare la voință.  Cei care caută cu adevărat 
să-și desăvârșească un caracter creștin nu vor nutri niciodată gândul că sunt lipsiți de 
păcat.  Viața lor poate fi ireproșabilă, ei pot fi reprezentanți vii ai adevărului pe care l-au 
acceptat; însă, cu cât își disciplinează mai mult mintea ca să studieze caracterul lui 
Hristos și cu cât vin mai aproape de chipul Său divin, cu atât mai clar îi vor discerne 
desăvârșirea fără pată și își vor simți mai profund cusururile.”  (Ibid., pagina 7)   
 

 În Scripturi, se vorbește despre sfințenie și dincolo de cadrul planului de mântuire.  
Astfel, îngerii necăzuți, rămași loiali lui Dumnezeu, sunt numiți sfinți: „Când va veni Fiul 
omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale” 
(Mat 25,31).  Sfințenia este starea reală de existență a întregului univers imaculat, este 
loialitate față de Dumnezeu în cazul ființelor create.  Este o reflectare a caracterului 
divin.  Dumnezeirea este sfântă, îngerii credincioși sunt sfinți; sfințenia este o realitate 
spirituală a întregului univers necăzut, iar pământenii trebuie să fie aduși la acea 
împlinire înainte de a fi reintegrați pentru veci între ființele necăzute.   
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 Nu trebuie să fim niciodată satisfăcuți cu nivelul de sfințenie la care am ajuns.  Modul 
nostru de gândire și aspirațiile noastre trebuie să fie cele exprimate în cuvintele cântării 
de cor redate aici în continuare: 

„Să trăim vrem o viață mai sfântă,                                                                                                                                                 
Cu puteri dăruite de sus.                                                                                                                                            
Să primim vrem o fire mai blândă                                                                                                                                            
Și în inimă pacea lui-Isus.                                                                                                                                             

Refren: Dacă Duhul cel Sfânt ne conduce,                                                                                                      
Dacă plângem cu cei întristați,                                                                                                                   
Isus ne-a promis că ne duce                                                                                                                           
La Tatăl să fim mângâiați. 

Să trăim vrem o viață mai sfântă,                                                                                                                                                         
Să jertfim vrem plăceri și păcat.                                                                                                                            
Liberați și de griji ce frământă,                                                                                                                                      
Cu Isus vrem să fim ne-ncetat.  Refren 

Să trăim vrem o viață mai sfântă,                                                                                                                              
Lumii-ntregi vrem lumină să fim.                                                                                                                      
Vestea păcii cum Domnul cuvântă,                                                                                                                    
Pretutindeni dorim să vestim.                                                                                                                                   

Refren final: Vrem cu toții o fire mai bună,                                                                                             
Vrem în inimă pacea de sus,                                                                                                                               
Și-apoi a dreptății cunună,                                                                                                                                  
În slavă pe veci cu Isus.”  

(Cântarea numărul 28, „O viață mai sfântă”, din colecția Trâmbițe de argint, București 
1961)  

 Lucrarea de sfințire nu este rezervată pentru cei nesfinți; și sfinții trebuie să continue să 
se sfințească.  Hristos a zis în rugăciune: „Și Eu Însumi Mă sfințesc pentru ei, ca și ei să 
fie sfințiți prin adevăr” (Ioan 17,19).  Două concluzii se desprind de aici:                                                                                                                                  

- Sfințirea se produce prin adevărul divin, nu există sfințire în afara lui.                                               

- Hristos cel perfect Se sfințea; aceasta este o lucrare pozitivă, necesară, binecuvântată, 
care se face și dincolo de istoria și manifestările păcatului.  Noi știm că sfințirea este o 
lucrare de o viață întreagă, dar nu există un punct terminus, ci ea continuă în vecii 
vecilor: „Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!”  (Apoc 22,11).  Acest verset 
se referă la încheierea harului, dincolo de care sfințirea continuă.                                                                                                                                                                                                             

 Nu poate exista sfințire parțială: ființa omenească ori devine sfântă în întregime, ori nu 
este sfințită deloc.  Apostolul Pavel înțelegea foarte bine lucrul acesta, când scria: 
„Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin; și: duhul vostru, sufletul vostru și 
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trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos” 
(1 Tes 5,23).   
 

 Rețineți mai întâi legătura dintre pace și sfințire, exact așa cum am remarcat în textul de 
bază din Evrei 12,14: „Urmăriți pacea cu toți și sfințirea”, „Dumnezeul păcii să vă 
sfințească”.  Apoi e clară includerea întregii făpturi în lucrarea de sfințire: pe deplin – 
duh, suflet, trup.  În această analiză antropologică:                                                                                     
 
- duhul este conceput drept activitate rațională („să vă înnoiți în duhul minții voastre”, 
Efeseni 4,23);                                                                                                                                                          
 
- sufletul cuprinde activitatea emoțională, adică manifestările sau trăirile afective 
(„inima mi se bucură, sufletul mi se veselește”, Psalmul 16,9);                                                                   
 
- trupul este organismul fizic, cu anatomia și fiziologia lui: „Căci, după cum trupul este 
unul și are multe mădulare și, după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai 
multe, sunt un singur trup . . .” (1 Cor 12,12).  Mai departe, sunt amintite unele organe 
ale trupului: piciorul, mâna (versetul 15), urechea, ochiul (versetul 16), capul (versetul 
21).                                                                                                         
 
Sigur că o divizare practică nu este posibilă, pentru că omul există ca un tot unitar și 
toate manifestările vieții lui sunt integrate și interdependente.  Dar aici se face o referire 
la diferitele aspecte și manifestări ale ființei omenești, toate urmând a fi sfințite.     
 

 Putem înțelege astfel că ideea de a fi sfânt în cuget, în suflet, lăsând trupul să aibă 
libertate absolută de purtare, este de-a dreptul satanică.  Nu poți fi al lui Dumnezeu cu 
mintea și cu inima, și al lui Satana cu trupul.  Cum am zis: ori sfințire totală, ori sfințire 
deloc.  Rugăciunea mea umilă acum, la care să participăm cu toți, este aceasta: 
„Doamne, condu-ne Tu la această experiență vitală și fericită – de a urmări pacea cu toți 
și sfințirea, pentru ca să Te vedem pe Tine și să fim cu Tine în cetatea Ta cea sfântă în 
veci!  Amin!”     

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 6: „Sfânt și-nfricoșat”  

Cântarea de închidere, 141: „Vino, Duh de viață sfântă”  
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EVANGHELIA SĂNĂTĂȚII (I)  

 Numai Biserica Adventiștilor de Ziua a Șaptea vorbește despre o evanghelie a sănătății și 
o predică în toată lumea, împreună cu evanghelia mântuirii.  Pentru evanghelia 
mântuirii, avem un text și anume: „Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului 
(evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care 
fusese făgăduit” (Efes 1,13).  Cuvântul „evanghelie” este traducerea substantivului 
grecesc euaggelion, care este compus din adjectivul eu, cu sensul de „bun” și 
substantivul aggelia, „veste”, „doctrină”, „precept”.  Combinate într-un cuvânt, ne dau, 
în primul rând, sensul de „veste bună”.  Este ceea ce îngerul le-a adus păstorilor din 
Betleem: euaggelizomai, „vă evanghelizez”, adică „vă aduc o veste bună” (Luca 2,10), 
așa cum a fost tradus acest termen în românește. 
 

 Prin urmare – evanghelia mântuirii.  Ea are scop spiritual și anume salvarea păcătoșilor: 
„Căci mie nu mi-e rușine de evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu, 
pentru mântuirea fiecăruia care crede” (Rom 1,16).  Dar evanghelia sănătății?  Nu e greu 
de descifrat această noțiune: este vorba despre o veste bună care are în vedere binele 
pământenilor privitor la sănătatea lor.  Are importanță?  Are vreo legătură cu evanghelia 
mântuirii?   
 

 Evanghelia completă de prezentat lumii apare în Apocalipsa 14,6-13, în contextul celor 
trei solii îngerești.  Este numită „evanghelia veșnică”.  Iată primul verset din acest pasaj 
de adevăr prezent: „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).  Pasajul se referă la 
evanghelia veșnică, pentru proclamare universală.  Ea cere întoarcerea la Dumnezeul-
Creator și închinare adevărată, în exclusivitate Lui.  Avertizează împotriva apostaziei și 
păgânismului și este un semnal de alarmă împotriva rebeliunii finale, a primirii semnului 
fiarei.  
 

 Aceasta este nu numai o evanghelie veșnică și universală; ea este și o evanghelie 
completă.  Vorbind despre „Cel ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor” 
(versetul 7), evanghelia aceasta ne trimite înapoi, la primele zile ale existenței planetei 
acesteia și a neamului omenesc; ne cere să trăim ca atunci.  Aceasta este evanghelia 
vieții ideale și a sănătății, așa cum vom vedea mai departe.  Este vorba și de închinare; 
unei lumi care se închină la orice, numai nu la adevăratul Dumnezeu, i se cere o 
schimbare fundamentală: renunțarea la idolatrie și închinare exclusivă, demnă, sinceră 
și totală în fața Ziditorului a toate.  O astfel de închinare trebuie să practicăm în primul 
rând noi, care cunoaștem și vestim întreita solie îngerească. 
 

 În ce constă această închinare?  Este arătată de apostolul Pavel: „Vă îndemn, dar, 
fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, 
sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” 
(Rom 12,1).  Slujbă duhovnicească înseamnă, în acest context, închinare.  Închinarea nu 
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se limitează la minte și sentimente; ea include trupul, care trebuie prezentat lui 
Dumnezeu ca o jertfă vie, sfântă, plăcută.  Gândiți-vă la toate relele care ruinează și ucid 
viața oamenilor: se poate zice că făcând așa ei aduc trupurile lor ca o jertfă vie, sfântă, 
plăcută lui Dumnezeu?  Sigur că nu, și tocmai de aceea este necesară evanghelia 
sănătății.  Vestirea ei este un specific al predicării adventiste.  Iată ce zice în acest sens 
serva Domnului:  

„Mi s-a arătat că reforma sanitară este o parte din solia îngerului al treilea și tot atât de 
strâns legată de ea cum sunt legate brațul și mâna cu corpul omenesc.”  (Counsels on 
Diet and Foods/Sfaturi pentru dietă și hrană, pagina 32) 

„La 10 decembrie 1871, mi s-a arătat din nou că reforma sanitară este o ramură a marii 
lucrări care trebuie să pregătească un popor pentru venirea Domnului.  Ea este tot atât 
de strâns legată de solia îngerului al treilea, cum este mâna de corp.”  (Ibid., pagina 61) 

 Să vedem ce zic Scripturile în alte părți: „Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți 
meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău” (3 Ioan 2).  
Dumnezeu dorește ca sănătatea noastră să fie bună.  Frumos?  Dorim și noi?  Iar dacă 
suntem bolnavi, ne interesează cum putem deveni sănătoși?  De aceea l-a întrebat Isus 
pe slăbănogul de la scăldătoarea Betesda: „Vrei să te faci sănătos?”  (Ioan 5,6).  Se poate 
pune și întrebarea: „Vrei să fii sănătos?  Vrei să-ți păstrezi sănătatea?  Te interesează 
lucrul acesta?” 
 

 Chestiunea aceasta a sănătății nu este una particulară.  Mulți oameni consideră că 
Dumnezeu trebuie consultat și ascultat numai când este vorba de probleme religioase, 
dar sănătatea este doar treaba bolnavului și a medicului.  Nimic mai fals.  Dumnezeu   
ne-a creat și El nu este indiferent dacă noi suntem sănătoși sau bolnavi.  El ne iubește 
prea mult ca să ne lase în voia soartei sau în voia pornirilor noastre păcătoase, a 
înțelepciunii noastre, fără a ne sfătui, fără a ne învăța ce este de făcut ca să ne simțim 
bine și să avem un organism care funcționează normal.   Iar dacă facem altfel, nu este 
doar treaba noastră, ci Îl rănim și Îl ofensăm pe El, Creatorul și Tatăl nostru.   
 

 Încă din antichitate, oamenii au observat strânsa legătură dintre sănătatea trupească și 
cea mintală; astfel, latinii au creat dictonul: mens sana in corpore sano, adică „minte 
sănătoasă în corp sănătos”.  Și nu poate fi altfel, pentru că mintea este o activitate 
complexă a creierului, care este format din celule, prin care circulă sânge, aducând 
oxigen și substanțe nutritive și retrăgând de acolo substanțele dăunătoare sănătății.  
Ființa omenească este un tot unitar, de aceea trebuie să ne interesăm de criteriile unei 
vieți sănătoase, pentru ca întreaga noastră existență să beneficieze astfel.   
 

 Păstoream două comunități în Australia, una de limbă română și alta de limbă engleză, 
când am fost invitat la o mare întâlnire a unei biserici românești de altă orientare din 
localitate.  Un tânăr student la teologie a ținut o cuvântare foarte entuziastă, în care s-a 
străduit să demonstreze, cu texte biblice, că toți credincioșii trebuie să fie sănătoși, fără 
excepție de persoană sau timp – întotdeauna sănătoși; boala nu are ce căuta în viața 
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copiilor lui Dumnezeu, pentru că El ne vindecă și ne ține sănătoși.  Frumos!  Când mi-a 
venit rândul să vorbesc, am spus că apreciez cuvântarea aceea, dar că ar fi ceva de 
adăugat.  Suntem sănătoși nu numai prin voința lui Dumnezeu, ci și prin comportarea 
noastră.  Dacă muncim peste măsură, dormind foarte puțin, ca să câștigăm bani mulți, 
sau dacă folosim substanțe dăunătoare – alcool, tutun, alte droguri, cum putem fi 
sănătoși?  Dorința lui Dumnezeu nu ajunge. 
 

 Să vedem ce ne spun alte texte despre atitudinea lui Dumnezeu față de sănătatea 
noastră:                             

- „Prea iubiților, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii 
pământești, care se războiesc cu sufletul” (1 Pet 2,11).         

- „Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: . . . bețiile, îmbuibările și alte 
lucruri asemănătoare cu acestea.  Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac 
astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu” (Gal 5,19-21).  Între cele 17 
fapte ale firii pământești, plus altele nemenționate, pentru săvârșirea cărora oamenii nu 
vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu, pe locurile 16 și 17 sunt „bețiile, îmbuibările”.   

- „El a zis: ‚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 dintre bolile cu care i-am lovit pe egipteni; căci Eu sunt 
Domnul, care te vindecă’” (Exod 15,26).                                                                                                                

- „Voi să slujiți Domnului, Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvânta pâinea și apele și 
voi depărta boala din mijlocul tău” (Exod 23,25). 

- „Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele.  Căci ele îți vor 
lungi zilele și anii vieții tale și-ți vor aduce multă pace. . . .  Și astfel vei căpăta trecere și 
minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor” (Prov 3,1.2.4).                                                                                                                                         

- „Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui 
Dumnezeu” (1 Cor 10,31).                

- „Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care      
L-ați primit de la Dumnezeu?  Și că voi nu sunteți ai voștri?  Căci ați fost cumpărați cu un 
preț.  Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui 
Dumnezeu” (1 Cor 6,19.20).                                                                                                                             

- „Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?  
Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci 
templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi” (1 Cor 3,16.17).      

- „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).        
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-„Încolo, fraților, fiți sănătoși” (2 Cor 13,11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 E bine să extragem câteva idei din toate aceste texte:                                                                                              
 
- Poftele firii pământești, deci plăcerile noastre nechibzuite cum ar fi beția, îmbuibarea, 
se războiesc cu sufletul; aceasta înseamnă că practicile nesănătoase afectează în mod 
negativ sănătatea spirituală.       

- Numai ascultarea de poruncile și de sfaturile lui Dumnezeu este calea spre o bună 
sănătate, din orice punct de vedere.   

- În tot ce facem, alimentație sau alte practici, să urmărim slava lui Dumnezeu.                                   

- Trupul fiecăruia dintre noi este un templu al Duhului Sfânt, nu este al nostru, pentru că 
am fost cumpărați cu un preț; nimicind acest trup, vom ajunge nimiciți de Dumnezeu în 
cele din urmă.                                                                                                                                                       

- Dumnezeu urmărește sfințirea integrală a fiecărui om: duh, suflet, trup.  Sfințirea 
trupului implică respectarea tuturor poruncilor și sfaturilor date în Sfintele Scripturi. 

- Urarea care ni se face în Sfintele Scripturi și dorința lui Dumnezeu este să fim sănătoși.    

 Am notat de pe coperta interioară a unei cărți expuse pe masă în camera de așteptare a 
unei policlinici următoarea frază înțeleaptă: „Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate 
totul este nimic” (Encyclopedia of Foods and Their Healing Power/Enciclopedia 
alimentelor și a puterii lor vindecătoare, de George D. Pamplona-Roger, M. D.).   
 

 Ce este, în fond, sănătatea?  Nu este doar lipsa bolii, ci este o stare de robustețe, de 
funcționare normală a organismului.  Aceasta nu vine în mod întâmplător, ci este 
rezultatul modului de viață.  Spiritul Profetic ne dă componentele modului de viață 
sănătos, factorii care favorizează o bună sănătate și anume: „Aer curat, lumină solară, 
cumpătare, odihnă, exercițiu, dietă corespunzătoare, folosirea apei, încredere în 
puterea divină – acestea sunt adevăratele remedii.  Fiecare ins trebuie să cunoască 
factorii naturali de vindecare și cum să-i aplice” (The Ministry of Healing/Lucrarea de 
vindecare, pagina 127).   
 

 În limba engleză, a fost formulat acrostihul NEW START, care înseamnă ÎNCEPUT NOU.  
În românește, a fost redat prin cuvântul SANATATE, care este acrostihul corespunzător.  
Acest acrostih grupează cei opt factori ai sănătății optime arătați în citatul de mai 
înainte.  Voi desfășura aceste opt litere și cuvintele pe care le reprezintă și voi arăta pe 
scurt conținutul tuturor acestor opt principii ale sănătății.  Înainte de a face lucrul 
acesta, trebuie să spun că ideea aceasta a fost lansată în secolul al 19-lea prin inspirație, 
fiind un citat din Spiritul Profetic, așa cum am văzut.  Iată acrostihul românesc 
desfășurat, arătați fiind atât cei opt factori fundamentali ai unei bune sănătăți, cât și 
cum lucrează aceștia asupra sănătății: 
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S: soare, adică lumină solară.  Aceasta dă energie corpului, ajută la crearea nutriției 
vegetale, formează vitamina D în piele, care menține echilibrul de calciu și fosfor în corp, 
este benefică pentru circulația sângelui și pentru electricitatea creierului, înmulțește 
leucocitele, stimulează ficatul, omoară germeni. 

A: aer.  Oxigenul, fără care celulele mor în 3 minute, purifică sângele, stimulează 
apetitul, electrizează întregul sistem, ajută la îndepărtarea impurităților, are o influență 
decisivă asupra minții.    

N: nutriție.  Aceasta procură elementele necesare pentru celule. Trebuie să mergem 
înapoi la dieta originală.  Hrana crudă să reprezinte 60-80% din alimentația noastră.  Are 
importanță ce, cum, cât și când mâncăm; ne trebuie curaj ca să ne împotrivim practicilor 
dăunătoare ale societății și tendințelor noastre firești.    

A: apă.  Este vitală pentru circulația sângelui, transportă substanțele chimice în corp, 
ajută la digestie, înviorează organele, menține temperatura constantă a corpului, 
păstrează o fluiditate optimă a sângelui, contribuie la eliminarea toxinelor, ajută la 
păstrarea rezistenței corpului împotriva bolilor (imunitate). 

T: tihnă (odihnă).  Restabilește vigoarea trupului, pentru că acesta se repară în timpul 
somnului; vindecă oboseala nervoasă.    

A: activitate fizică.  Îmbunătățește circulația sângelui, este benefică pentru inimă, 
plămâni, ficat, rinichi; fortifică mintea, ajută la digestie, la eliminarea impurităților. 

T: temperanță.  Excesele de orice fel vatămă sănătatea, împovărează organismul, îi 
îngreunează activitățile.  Trebuie practicată abstinența de la lucrurile dăunătoare și 
moderația în folosirea celor bune.  

E: echilibru mintal și spiritual.  Se referă la un spirit calm și liniștit, la încredere în 
Dumnezeu.  Lipsa acestei încrederi are o influență negativă asupra trupului.  Încrederea 
în Dumnezeu previne și vindecă stresul, întărește sistemul imunitar, promovează 
circulația sângelui, dă energie nervilor.   

 Mântuitorul l-a vindecat pe un orb din naștere, punându-i tină pe ochi și trimițându-l să 
se spele în scăldătoarea Siloamului (vezi Ioan 9,1-12).  Când l-au văzut ucenicii la 
început, au întrebat: „Învățătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinții lui, de s-a 
născut orb?”  (Versetul 2).  Domnul le-a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici 
părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (versetul 3).  El 
nu a vrut să spună că omul sau părinții lui erau fără păcat, ci doar că handicapul lui nu 
era urmarea unui anumit păcat.  Ucenicii erau influențați de concepția vremii, existentă 
încă pe timpul lui Iov, că boala este o pedeapsă de la Dumnezeu.  Adevărul este că 
păcatul poate duce la îmbolnăvire.  Iată ce i-a zis El slăbănogului vindecat: „Iată că te-ai 
făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău” (Ioan 
5,14).  Dar nu acesta era cazul cu orbul din naștere.  
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 În legătură cu exercițiile fizice, le recomand pe cele de tip atletic și nu pe cele sportive.  
Întrecerile sportive dau ocazie la manifestări de mândrie, brutalitate și viclenie.  Apoi, 
toate sporturile sunt abuzuri împotriva corpului.  În jurul vârstei de 30 de ani, unii 
sportivi sunt considerați bătrâni și nu mai au căutare.  Citind ziarele despre sporturi sau 
vizionând jocuri sportive, fie pe stadioane, fie în fața micului ecran, nu faci exerciții fizice 
și nu ești mai sănătos.  Exercițiul înseamnă mișcare.  Am zis de tip atletic: fugă sau 
suficient mers pe jos, urcare de scări, ridicare de greutăți, gimnastică moderată și 
nepericuloasă, înot etc.  Maratonul mi se pare absurd și dăunător sănătății fizice; să 
alergi 42 de kilometri?  Asemenea excese duc la uzarea încheieturilor și suprasolicitare a 
inimii.  Noi învățăm despre temperanță sau moderație.   
 

 Iată aici șapte cauze de îmbolnăvire care nu au nimic de a face cu păcatele bolnavului:                                     

(01) Ereditatea – unele boli se pot transmite de la părinți la copii sau sănătatea 
urmașilor poate fi șubredă din cauza modului de viață al părinților sau a unei constituții 
slabe a acestora.                                                                                                                                           

(02) Mediul înconjurător – apele, aerul, solul în care cresc plantele, condițiile în care 
lucrează cineva afectează sănătatea.                                                                                                                                                          

(03) Accidentele – de circulație, de muncă, loviri, răniri criminale; ele vatămă 
organismul.                                                                       

(04) Practica medicală incompetentă; aceasta poate răni organe sau țesuturi sau poate 
pricinui infecții.                                                                                                                                                                

(05) Necazurile – omul nu le poate evita cu desăvârșire; poate fi vorba de pierderea sau 
schilodirea unor membri de familie, incendii, inundații, alte suferințe care lasă urme 
asupra sănătății cuiva.                                                                                                                                    

(06) Acțiunile răutăcioase ale diavolului – a se vedea suferința îndurată de Iov, când 
Satana „l-a lovit cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului” (Iov 2,7).  

(07) Măsurile drepte sau necesare luate de Dumnezeu.  În Deuteronom 28,27.28, sunt 
arătate pedepsele care ar veni asupra poporului, dacă nu ascultă de poruncile divine: 
„Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului, cu bube rele la șezut, cu râie și cu pecingine, 
de care nu vei putea să te vindeci.  Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a 
minții.”  Pentru binele lui Pavel, Dumnezeu a procedat așa cum a explicat apostolul: „Și, 
ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus 
un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă 
îngâmf.  De trei ori L-am rugat pe Domnul să mi-l ia.  Și El mi-a zis: ‚Harul Meu îți este de 
ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită’” (2 Cor 12,7-9).                                       

Sora White a avut o experiență oarecum asemănătoare: „Acum, eu m-am rugat ca, dacă 
trebuie să merg și să povestesc ce mi-a arătat Domnul, să fiu ferită de înflăcărare 
nepotrivită.  Îngerul a zis: ‚Rugăciunile tale sunt ascultate și li se va da răspuns.  Dacă 
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acest rău de care te temi te amenință, mâna lui Dumnezeu se va întinde ca să te scape; 
prin suferință te va apropia de El și va păstra umilința ta.’” (Life Sketches/Schițe din 
viață, pagina 72)                          

 În legătură cu sănătatea, ni s-au dat făgăduințe superbe:                                                                                                                                                                                             
 
- „Binecuvintează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui!  El îți iartă 
toate fărădelegile tale, El îți vindecă toate bolile tale” (Ps 103,2.3).                                                                                                                                                  
 
- „Iată, îi voi da vindecare și sănătate, îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în 
pace și credincioșie” (Ier 33,6).                                                                                                                                                                                  
 
- „Dar pentru voi, care vă temeți de numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii și 
tămăduirea va fi sub aripile Lui” (Mal 4,2).                                                                                                                     
 
- „Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele! . . .  Nu te socoti 
singur înțelept; teme-te de Dumnezeu și abate-te de la rău!  Aceasta va aduce sănătate 
trupului tău și răcorire oaselor tale” (Prov 3,1.7.8).   
 

 Ați văzut că apa este un factor de sănătate: băută, folosită pentru spălare și pentru 
unele tratamente.  Fără apă se moare în puține zile.  Mulți oameni nu folosesc apă decât 
foarte puțin, dar beau o mulțime de alte băuturi, care conțin alcool sau cafeină.  Aș 
putea spune că nimeni nu a murit vreodată pentru că nu a băut alcool, dar mulți au 
murit din lipsă de apă.  Un profesor de nutriție spunea la televiziune că apa este 
importantă nu atât prin ce aduce în corp, cât prin ce scoate din el.  Eu aș zice că ambele 
funcții sunt importante și folositoare. 
 

 Cei care doresc să fie sănătoși trebuie să lucreze în sensul acesta.  Ei trebuie să 
colaboreze cu Dumnezeu, pentru că, a-L ruga pentru sănătate și a acționa împotriva ei 
este o insultă la adresa Creatorului, un nonsens și o nedreptate.  „Roagă-te și 
împlinește-ți rugăciunea” sună un dicton.  Cei născuți cu adevărat din nou fac acest lucru 
și îl fac cu plăcere.  Ei aleg cu bucurie și mare interes un mod de viață care este 
totalmente conform cu Cuvântul lui Dumnezeu și în interesul vieții și bunăstării lor.   
 

 Satana a avut întotdeauna grijă să pervertească mințile oamenilor, așa că nu este de 
mirare că ei aleg mai degrabă viciile, decât calea virtuții.  A zis Mântuitorul, în Matei 
7,13.14, că sunt numai două căi: cea îngustă, care duce la viață, și cea largă, care duce la 
pieire.  Pe calea îngustă merg puțini, pe cea largă foarte mulți.  Așa se face că oamenii au 
concepții de viață din cele mai absurde și mai primejdioase: e calea pieirii.   
 

 Să luăm, de pildă, exemplul folosirii băuturilor alcoolice.  Ce zice Biblia despre ele?  Am 
fost vizitat într-o zi de o doamnă împreună cu fiul ei, aparținând la organizația ai cărei 
adepți pretind a fi martorii lui Dumnezeu.  Exprimându-mi mirarea că într-o revistă a lor 
se vorbește despre „abuzul de alcool” și nu de totală abstinență, ce credeți că au făcut 
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aceste două persoane?  S-au străduit, în cea mai mare parte a timpului conversației 
aceleia, să mă convingă că Biblia nu interzice consumul de alcool, că e chiar folositor 
pentru sănătate.  Nici textele citate de mine nu au ajutat, vizitatorii referindu-se cu 
încăpățânare la „context”, „traducere”, așa cum le vedeau dumnealor.  Mi s-a spus că e 
o chestiune de preferință, cum unii, de exemplu, ar avea plăcerea să mănânce pere!!!  
Dar niciun șofer nu a pierdut vreodată carnetul de conducere sau nu a produs un 
accident de circulație pentru că a mâncat pere!  Ce prostie!     
 

 Să vedem ce zice Biblia în legătură cu acest subiect.  Iată câteva texte:                                                    
 
- „Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este 
înțelept” (Prov 20,1).  Vinul: cantitatea nu este menționată – orice cantitate.                                                                                                                                                
 
- Dar vedeți, vor zice unii, este vorba doar de îmbătare, dar băutul moderat este 
acceptabil.  Chiar așa?  Iată ce înseamnă această „îmbătare” și ce se recomandă: „Nu te 
uita la vin, când curge roș și face mărgăritare în pahar; el alunecă ușor, dar pe urmă ca 
un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilisc.  Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima 
îți va vorbi prostii.  Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui 
catarg.  ‚M-a lovit, dar nu mă doare!  M-a bătut, dar nu simt nimic!  Când mă voi trezi?  
Mai vreau vin!’”  (Prov 23,31-35).  Observați următoarele lucruri: nici nu trebuie să ne 
uităm la vinul alcoolic; el e comparat cu un șarpe, conduce la imoralitate, ia mințile 
oamenilor care-l folosesc, paralizează simțurile, produce dependență.                                                                
 
- În același capitol, ni se poruncește: „Nu fi printre cei ce beau vin” (Prov 23,20).  Aceasta 
este abținere totală.  Este același capitol unde ni s-a cerut să nici nu ne uităm la vin.  Iar 
versetul 26 zice: „Fiule, dă-Mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele.”  
Inima poate fi dată ori Domnului, ori alcoolului, adică Satanei, pentru că „nimeni nu 
poate sluji la doi stăpâni” (Mat 6,24).  Mai mult, Pavel a zis: „Nu vă îmbătați de vin, 
aceasta este destrăbălare.  Dimpotrivă, fiți plini de Duh” (Efes 5,18), adică de Duhul 
Sfânt.  Plini de alcool sau plini de Duhul Sfânt?  Avem de ales.  Prima plinătate ne va 
duce la pieire, cealaltă ne va duce în cer. 
 

 Dacă vinul este batjocoritor și săvârșește toate relele amintite, cum și-ar putea cineva 
imagina că Isus a produs la Cana Galileii un astfel de fluid, când a transformat apa în vin?  
A produs El ceva batjocoritor?  Pentru termenul „vin”, s-a folosit în Biblie, atât în Vechiul 
Testament în ebraică, cât și în Noul Testament în greacă, un singur termen, fie că era 
vorba de suc de struguri, fie că era vorba de același produs după fermentare.  Despre 
care este vorba se înțelege din context.  Este ca și termenul „ulei”: îl putem folosi în 
alimentație?  Da, uleiul alimentar, dar nu cel făcut pentru mașini.  Tot ulei.  Tot vin. 
 

 Când am dat examen scris de circulație auto în Statele Unite, a trebuit să răspund în 
computer la 30 de întrebări.  Una dintre ele era: „Care este drogul cel mai mult folosit în 
Statele Unite?”  Se permiteau 3 greșeli, așa că nu aveam emoții.  Am și greșit la această 
întrebare, pentru că nu aveam de unde să știu.  Eu am răspuns că marijuana, dar 
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răspunsul corect era: alcoolul.  Alcoolul este drog și este cel mai răspândit în acea țară 
mare, pretins creștină, unde cândva s-a introdus prohibiția, care însă nu a dat rezultate! 
 

 Unii insistă cu ideea că vinul este sănătos și că întărește inima.  Acest lucru îl face sucul 
de struguri.  După fermentare, conține alcool, care este toxic pentru organism.  Să nu 
uităm că industria alcoolului este una dintre cele mai bănoase, că propaganda în 
favoarea folosirii băuturilor alcoolice vine de acolo și este suspect faptul că unii medici 
recomandă aceste băuturi.  Cred că alcoolismul, unul dintre cele mai mari rele care 
amenință viața omenirii, s-ar reduce în mare măsură dacă medicii, cadrele didactice și 
fețele bisericești nu l-ar practica. 
 

 La fel se poate spune despre fumat.  Indiferent ce se fumează – tutun, marijuana sau 
altceva, fumatul este fumat și reprezintă una dintre cele mai vătămătoare și mai nebune 
practici pe care le-ar fi putut inventa oamenii.  Plămânii au nevoie de aer, aer curat și 
oxigenat, nu de fum.  Fiecare țigară fumată scurtează viața cu câteva minute.  Aceasta 
este o patimă care ruinează viața, sănătatea și finanțele oamenilor.  Femeile gravide 
care fumează lipsesc embrionul de oxigenul necesar pentru creștere sănătoasă; nu ar 
trebui declarat acest obicei abuz împotriva celui încă nenăscut?  Nu ar trebui privit ca o 
crimă lentă?        
 

 Iată ce zice Spiritul Profetic despre băuturile alcoolice și alte stimulente:                                                                                        

„Ceaiul și cafeaua, precum și tutunul, au un efect vătămător asupra organismului.  
Ceaiul este amețitor.  Deși într-un grad mai mic, efectul lui este același în esență ca acela 
al băuturilor spirtoase.  Cafeaua are o mai mare tendință de a întuneca intelectul și a 
amorți energiile.  Nu este la fel de puternică cum e tutunul, dar este asemănătoare în 
efectele ei.  Argumentele aduse împotriva tutunului pot fi susținute și împotriva folosirii 
ceaiului și cafelei.  Când cei ce au obiceiul de a folosi ceai, cafea, tutun, opiu sau băuturi 
spirtoase sunt lipsiți de plăcerea cu care s-au obișnuit, ei constată că este imposibil să-I 
aducă lui Dumnezeu o închinare cu interes și zel.  Harul divin pare lipsit de putere pentru 
a înviora și spiritualiza rugăciunile sau mărturisirile lor.  Acești pretinși creștini ar trebui 
să verifice sursa satisfacției lor.  Este ea de sus sau de jos?”  (The Sanctified Life/Viața 
sfințită, pagina 32) 

„Să nu beți niciodată ceai, cafea, bere, vin sau orice băuturi spirtoase.  Apa este cel mai 
bun lichid posibil pentru curățirea țesuturilor” (Counsels on Diet and Foods/Sfaturi 
pentru dietă și hrană, pagina 420). 

„În legătură cu ceaiul, cafeaua, tutunul și băuturile alcoolice, singura cale sigură este să 
nu atingem, să nu gustăm, să nu mânuim” (The Ministry of Healing/Lucrarea de 
vindecare, pagina 335). 

„Cei ce folosesc tutun, ceai sau cafea ar  trebui să lase la o parte idolii aceia și să pună 
costul lor în vistieria Domnului” (Counsels on Diet and Foods/Sfaturi pentru dietă și 
hrană, pagina 425).   
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„A bea ceai și cafea e un păcat, o plăcere vătămătoare care, ca orice alte rele, vatămă 
sufletul.  Acești idoli îndrăgiți creează o excitare, o acțiune bolnăvicioasă a sistemului 
nervos; și, după ce influența imediată a stimulentelor s-a dus, îl coboară pe individ sub  
nivelul la care proprietățile ei stimulatoare îl ridicaseră.”  (Ibid.)   

Deci, aceste stimulente sunt idoli; să ne amintim ce a zis apostolul Ioan: „Copilașilor, 
păziți-vă de idoli.  Amin” (1 Ioan 5,21).   
 

 În momentul crucificării Domnului nostru Isus Hristos, „I-au dat să bea vin amestecat cu 
smirnă, dar El nu l-a luat” (Marcu 15,23).  El nu a vrut ca mintea Lui să fie amețită în 
vreun fel și astfel să cadă sub influența vrăjmașului.  Șoferilor li se interzice să conducă 
autovehicule după ce au băut alcool, pentru că reflexele și judecata slăbesc.  Dar noi 
avem nevoie de o minte sănătoasă în tot timpul, pentru a putea deosebi binele de rău, 
pentru a ne împotrivi vrăjmașului nevăzut și a-I sluji cu adevărat viului Dumnezeu.   
 

 Ioan Botezătorul era al doilea Ilie (vezi Matei 11,14), pentru că a fost profetizat despre el 
că „va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie” (Luca 1,17).  Îngerul 
Gabriel a zis despre solul încă nenăscut și neconceput: „Căci va fi mare înaintea 
Domnului.  Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă 
din pântecele maicii sale” (versetul 15).  Mișcarea Adventă este apariția unui al treilea 
Ilie, așa cum citim la sfârșitul Vechiului Testament: „Iată că-l voi trimite pe proorocul Ilie, 
înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată” (Mal 4,5).   
 

 Ilie, Ilie, Ilie.  Lumea are nevoie astăzi de acest Ilie, de acest nou și final Ioan Botezătorul.  
Cum a fost caracterizat el de către îngerul Gabriel?  Ca nefolosind niciun fel de băuturi 
amețitoare.  Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea trebuie să cunoască, să practice și să 
propovăduiască principiile sănătății, evanghelia sănătății, despre care am auzit astăzi.  
Nu putem fi spirituali pe jumătate; fratele Domnului i-a mustrat pe contemporani prin 
cuvintele: „. . . curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită!”  (Iac 4,8)   
 

 Iubirea noastră față de Dumnezeu trebuie să fie sinceră, neîndoielnică, voioasă, totală, 
cuprinzând minte și inimă, viață spirituală și existență fizică: „Să-L iubești pe Domnul, 
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău” (Mat 22,37).  
„Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul, Dumnezeul tău” (Deut 18,13).  Amin! 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 22: „Măriți pe Domnul!” 

Cântarea de închidere, 295: „De mult mă lupt s-ajung mai sus”   
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EVANGHELIA SĂNĂTĂȚII (II) 

 Îl slăvim pe Domnul pentru ziua Sa cea sfântă și minunată.  Dumnezeu ne-a dat-o ca să 
venim înaintea Lui așa cum nu o facem în cursul săptămânii, în zilele de lucru.  Această zi 
a fost binecuvântată și sfințită, pusă de o parte de Creator pentru binele nostru, al 
creaturilor Sale, făcute după chipul și asemăntarea Sa. 
 

 E bine să ne odihnim.  Să muncim și să ne odihnim.  Așa a hotărât Dumnezeu de la 
început și așa ne-a poruncit în Decalog: „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). 
 

 Odihnă necesară.  Sfântă.  Binecuvântată.  Este o parte din evanghelia sănătății, pe care 
această biserică și numai ea o predică în lumea întreagă.  Se apreciază că Domnul Isus a 
folosit mai mult timp în decursul activității Sale mesianice pentru restabilirea sănătății 
oamenilor decât pentru predicarea Cuvântului.   Iată ce ni se spune despre activitatea 
Sa: „Isus străbătea toată Galilea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind 
evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință, care era în norod” 
(Mat 4,23).   
 

 Aceasta este evanghelia totală, compusă din evanghelia mântuirii (vezi Efeseni 1,13) și 
evanghelia sănătății, despre care învățăm astăzi, în continuarea altei teme.  Nu putem 
ignora această evanghelie, fără a fi vinovați de neglijență în serviciu.  Apostolul Pavel a 
spus că „încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul 
încredințat lui” (1 Cor 4,2).  Am acoperit unele domenii privitoare la sănătate în lumina 
Cuvântului lui Dumnezeu și a Spiritului Profetic și acum vom continua. 
 

 În ceea ce privește alimentația, Dumnezeu a avut grijă să i-o stabilească omului de la 
început.  Orice mașină are o carte tehnică, în care este arătat cum să fie îngrijită.  
Oamenilor abia creați, Adam și Eva, până să li se facă foame, Dumnezeu le-a spus ce să 
mănânce: „Iată că v-am dat orice iarbă, care face sămânță și care este pe fața întregului 
pământ, și orice pom, care are în el rod cu sămânță: aceasta să fie hrana voastră” (Gen 
1,29).  Deci: fructe, nuci, semințe, cereale.  După căderea în păcat, Dumnezeu a adăugat 
„iarba de pe câmp” (Gen 3,18).  După potop a adăugat carnea curată (Gen 9,3.4).   

„După potop, oamenii au mâncat în mare măsură hrană animală.  Dumnezeu a văzut că 
omul își stricase căile și că era înclinat să se ridice cu mândrie împotriva Creatorului său 
și să urmeze pornirile propriei sale inimi.  Și El a permis ca acel neam care trăia mult să 
mănânce hrană animală ca să le scurteze viața păcătoasă.  Curând după potop, neamul 
omenesc a început să descrească rapid în înălțime și în numărul anilor.”  (Counsels on 
Diet and Foods/Sfaturi pentru dietă și hrană, pagina 373).  Dintre primii 10 patriarhi 
dinainte de potop, primul (Adam) a trăit 930 de ani, iar ultimul (Noe) chiar mai mult – 
950 de ani.  Dintre următorii 10 patriarhi, adică după potop, primul (Sem) a trăit 600 de 
ani, iar ultimul (Avraam) a trăit 175 de ani.  Acest efect de scurtare a vieții nu a dispărut, 
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ci se manifestă și astăzi.  După anumite cercetări științifice făcute de adventiști și de 
neadventiși, vegetarienii trăiesc între 6-9 ani mai mult decât ceilalți.   

 Problema evitării consumului de carne oprită de Dumnezeu, numită în Biblie necurată, 
nu se pune numai din punct de vedere al sănătății, ci are și o componentă spirituală.  
Dumnezeu a zis în Leviticul 11,43-47: „Să nu vă faceți urâcioși prin toate aceste 
târâtoare care se târâsc; să nu vă faceți necurați prin ele, să nu vă spurcați prin ele.  Căci 
Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt; să nu 
vă faceți necurați prin toate aceste târâtoare care se târăsc pe pământ.  Căci Eu sunt 
Domnul, care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci 
Eu sunt sfânt.  Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate viețuitoarele 
care se mișcă în ape și toate vietățile care se târăsc pe pământ, ca să faceți deosebire 
între ce este necurat și ce este curat, între dobitocul care se mănâncă și dobitocul care 
nu se mănâncă.”   
 

 Ce reținem de aici?  Că această lege a fost dată pentru toată lumea, nu numai pentru un 
anumit popor.  Este vorba că un dobitoc este curat sau nu, că se mănâncă sau nu – la 
modul general.  Apoi se pune problema sfințirii.  De două ori, în versetele 44 și 45, 
Domnul face aluzie la sfințenia Sa, zicând: „. . . voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci Eu sunt 
sfânt”; „. . . și să fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt”.  Aceste cuvinte sunt preluate în Noul 
Testament: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea 
voastră.  Căci este scris: ‚Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt’” (1 Pet 1,15.16).  Unde era „scris”?  
Chiar în Leviticul 11,44.45; dar citând de acolo, Petru validează întregul capitol.  Nu e de 
mirare că el a zis, invitat să mănânce din animalele arătate în vedenie: „Nicidecum, 
Doamne!  Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat” (Fapte 10,14).   
 

 Ignorarea sau sfidarea legii privitoare la alimentele curate sau necurate face imposibilă 
lucrarea de sfințire, pentru că Dumnezeu, care a dat legea aceea, este împiedicat să 
sfințească.  Și să ne gândim că Pavel a zis: „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).  Acest om al lui Dumnezeu a zis 
despre creștini că sunt „zidiți pe temelia apostolilor și proorocilor” (Efes 2,20).  Adică pe 
învățăturile de credință ale apostolilor și ale proorocilor și pe modul lor de practicare a 
acestor învățături.  Pentru ilustrare, să auzim un profet și un apostol:                                                                                                                                                          

- Profetul: „Eu am zis: ‚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).                                                          

- Apostolul: „Nicidecum, Doamne!  Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau 
necurat” (Fapte 10,14). 

 Nu numai abținerea de la hrana necurată este o necesitate și o poruncă pentru copiii lui 
Dumnezeu, ci și modul de alimentare în general, pentru care avem indicații clare în 
Biblie și explicații ample în Spiritul Profetic.  Iată un astfel de citat:                                                       
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„Obiceiurile noastre de hrănire și băutură arată dacă suntem din lume sau din numărul 
acelora pe care Domnul, prin puternicul Său separator al adevărului, i-a despărțit de 
lume.  Aceștia sunt poporul Său special, plin de râvnă pentru fapte bune.  Dumnezeu a 
vorbit în Cuvântul Său.  În cazul lui Daniel și al celor trei tovarăși ai lui, există predici 
despre reforma sanitară.  Dumnezeu a vorbit în istoria copiilor lui Israel, de la care, 
pentru binele lor, El a căutat să rețină o dietă carnată.  El i-a hrănit cu pâine din cer; 
‚omul a mâncat hrana îngerului’.  Dar ei au stăruit în apetitul lor firesc și, cu cât și-au  
concentrat mai mult gândurile asupra oalelor cu carne din Egipt, cu atât mai mult au 
urât hrana pe care Dumnezeu le-a dat-o ca să-i țină sănătoși fizic, mintal și moral.  Ei au 
tânjit după oalele cu carne și, prin aceasta, au făcut exact ce au făcut mulți în timpul 
nostru.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 6, pagina 
372)  
 

 Deja în urmă cu aproape 2.000 de ani, Pavel avertiza: „Și aceste lucruri s-au întâmplat ca 
să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit 
ei” (1 Cor 10,6).  Este adevărat că ei au poftit și după castraveți, pepeni, praji, ceapă și 
usturoi, alimente foarte bune (vezi Numeri 11,5), dar urgia nu i-a lovit când aveau astfel 
de articole în dinți, ci altceva: „Pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, 
Domnul S-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie 
foarte mare” (versetul 33). 
 

 Omul nu a fost creat ca să mănânce animale, ci plante.  Uciderea nu a existat în Grădina 
Eden și nu este un lucru normal.  Nu va mai exista în împărăția cerurilor: „Nu este oare 
timpul ca toți să caute să se lipsească de alimentele carnate?  Cum pot aceia care caută 
să devină curați, purificați și sfinți, pentru a avea tovărășia îngerilor cerești, să continue 
a folosi ca hrană ceva care are un efect atât de vătămător asupra sufletului și trupului?  
Cum pot ei să ia viața făpturilor lui Dumnezeu ca să consume carnea ca pe ceva de lux?”  
(The Ministry of Healing/Lucrarea de vindecare, pagina 317).  Oamenii trebuie să se 
adapteze la viața din cer, altfel ar fi chinuiți în lipsa articolului de care erau dependenți.  
Noi spunem lucrul acesta despre fumat, despre alcool: că aceia care le practică le vor 
simți lipsa în cer și viața de acolo ar fi pentru ei un calvar.  Dar așa trebuie gândit și 
despre alte lucruri care robesc. 
 

 Carnea este drog pentru că, asemenea altor substanțe, dă obișnuință și practicanții 
pasionați nu pot renunța ușor la ea.  Nu am auzit pe nimeni să zică: „Mă lupt de ani de 
zile să mă las de macaroane și nu reușesc.”  Dar lucrul acesta este valabil în legătură cu 
carnea animalelor.  Unii se lasă de ea un timp, apoi pofta îi biruie din nou.  E o robie, o 
tiranie, pentru că ajunge să-l controleze și să-l stăpânească pe om. 
 

 În urmă cu decenii, se considera sigur să consumi hrană animală, dar după ce atâtea boli 
înspăimântătoare au bântuit și bântuie în lumea mamiferelor și a păsărilor, boli care      
s-au transmis și la oameni, a devenit tot mai periculos să o incluzi în alimentație.  Și 
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plantele sunt afectate, dar sistemul digestiv le suportă mult mai ușor și ele nu stau mult 
în intestin, cum este cazul cu carnea, care putrezește și infectează corpul cu toxine.   
 

 Unii pun mereu aceste întrebări, în legătură cu ingerarea alimentelor carnate: „E păcat?  
E punct de mântuire?  Dar patriarhii?  Dar Isus?  Dar apostolii?”  Noi trebuie să privim 
lucrurile pe plan istoric.  Au fost diferite faze în dieta omului:                                                                                    

(01) În starea fără păcat: potrivit cu Geneza 1,29.30, atât omului, cât și animalelor, 
Dumnezeu le-a prescris o alimentație absolut vegetariană, în care nimic de origine 
animală nu se includea.  Mai exact, la oameni fructe, semințe, nuci, cereale.                                      

(02) După căderea în păcat, a fost introdusă în alimentația oamenilor „iarba de pe 
câmp” (Gen 3,18).                                                                                                                                            

(03) După potop, a fost permisă consumarea cărnii curate (Gen 7,2.3.8.9; 8,20: 9,3.4).  
„Înainte de timpul acesta (potopul), Dumnezeu nu-i dăduse omului permisiunea să 
mănânce hrană animală; El intenționase ca neamul omenesc să trăiască în întregime din 
produsele pământului; însă acum, când orice verdeață fusese distrusă, El le-a îngăduit să 
mănânce carnea animalelor curate care fuseseră păstrate în corabie.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 107)                              

Dar în zilele premergătoare revenirii Domnului?  Așa cum am văzut, este absolut 
normal să ne închipuim că revenirea la starea edenică presupune renunțarea la uciderea 
făpturilor lui Dumnezeu și hrănirea exclusivă cu produse vegetale.  În lumea viitoare, nu 
va exista moarte nici în rândurile oamenilor (vezi Apocalipsa 21,4), nici ale animalelor 
(vezi Isaia 11,6-9 și 65,25). 

 Hristos S-a hrănit așa cum se hrăneau oamenii în mod normal în vremea aceea: a 
consumat miel pascal, pește.  Starea acestor viețuitoare în zilele acelea era foarte 
diferită de a acelora care există în zilele noastre.  Dumnezeu nu a îngăduit consumarea 
de carne înainte de potop; dacă Isus S-ar fi născut atunci, fiți siguri că S-ar fi încadrat în 
alimentația normală a perioadei aceleia și nu ar fi fost rebel.  Dacă S-ar fi născut în 
aceste ultime zile ale istoriei pământului, ar trăi exact așa cum arată lumina dată prin 
Spiritul Profetic.   
 

 Putem observa un progres spre alimentația timpului din urmă în viața profetului Ilie, 
care a fost luat la cer și care a fost un tip pentru poporul rămășiței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- a fost hrănit cu pâine și carne, aduse de corbi la porunca lui Dumnezeu, lângă pârâul 
Cherit (vezi 1 Împărați 17,2-7);                                                                                                                               
- a fost hrănit cu pâine și untdelemn la văduva din Sarepta (vezi versetele 9-16);                                              
- a fost hrănit numai cu pâine și apă sub ienuper, când fugea de Izabela (vezi 1 Împărați 
19,3-8). 

 Dieta lui Ilie Tișbitul a fost prescrisă, de fiecare dată, de Dumnezeu și el nu a protestat 
niciodată, ci s-a încadrat în ea.  Nici în Sarepta, nici sub ienuper, el nu a zis: „Doamne, 
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unde sunt corbii care-mi aduceau carne?”  Nu a întrebat revoltat, ca israeliții în pustie: 
„Cine ne va da carne să mâncăm?”  (Num 11,4).  Frați și surori, vreți să mergem în cer?  
Atunci să ne hrănim cu ce zice Dumnezeu.   
 

 Un adventist român domiciliat de mulți ani în Melbourne, Australia, mi-a povestit 
următoarele: „Efectuez reparații la telefoane.  Într-o zi, eram într-un magazin de carne 
pentru o asemenea intervenție.  Vânzătorul injecta o substanță în masele de carne din 
vitrine, iar eu l-am întrebat ce face.  El a zis: ‚Domnule, cum crezi dumneata că poate 
carnea asta să arate așa de fragedă, dacă nu o tratez cu nimic?’”  Observați ce mănâncă 
oamenii?   
 

 Printre instrucțiunile date poporului ales de altădată, Dumnezeu le-a zis și așa: „Aceasta 
este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile unde veți locui: cu niciun chip 
să nu mâncați nici grăsime, nici sânge” (Lev 3,17).  Observați cu grijă fiecare detaliu: este 
vorba de copiii lui Dumnezeu, este vorba de orice loc și de orice timp și interzise sunt în 
mod clar, ca alimente, grăsimea animală și sângele.  Niciun credincios, nici din biserica 
aceasta, nici din alte denominațiuni, nu consumă sânge, indicând astfel de texte.  Dar în 
textul amintit, nu numai sângele este interzis, ci și grăsimea, ba chiar este amintită 
înaintea sângelui; de ce nu ne facem probleme cu aceasta, mai ales că știința a constatat 
că hrănirea cu grăsime animală afectează sănătatea vaselor de sânge, ducând la 
cheaguri, la ateroscleroză, la paralizii și atacuri de cord?   
 

 Folosirea alimentelor de origine animală are influență asupra temperamentului și a 
atitudinii față de păcat: „Prin folosirea de alimente din carne, natura animalică este 
întărită și natura spirituală este slăbită” (Counsels on Diet and Foods/Sfaturi pentru 
dietă și hrană, pagina 383).    
 

 Mulți se tem că, renunțând la hrana animală, vor fi lipsiți de putere de muncă, dar 
puterea nu este dată de proteină sau grăsime, ci de carbohidrați.  Cel mai puternic 
animal de uscat este elefantul, cele mai puternice animale de tracțiune în gospodăriile 
europene sunt calul și boul; dar acestea se hrănesc exclusiv cu plante.  Observați de 
unde vine puterea musculară?  Și mai contează și exercițiul, fără care chiar oameni bine 
hrăniți nu au o putere remarcabilă.  Am cunoscut vegetarieni care erau musculoși și 
prestau muncă grea la câmp sau pe șantierele de construcții. 
 

 Există și teama subalimentării, de exemplu pericolul de a lipsi corpul de anumite 
substanțe, cum ar fi proteinele.  Există proteine în legume, cereale și nuci, suficiente 
pentru întreținerea corpului, iar proteinele animale sunt primejdioase pentru sănătate.  
De asemenea, se face mult caz de vitamina B12.  Aceasta este ignoranță, pentru că 
vitamina aceasta există în unele vegetale; nu trebuie consumată carne, cu toate efectele 
ei negative, pentru a avea această vitamină.  Iar animalele de unde o au?  Nu tot din 
plante?  Este organismul animalelor superior organismului uman, creat după chipul lui 
Dumnezeu?  Nici darwiniștii nu ar fi de acord!!!   
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 Am arătat cele trei faze de alimentație pornind de la creațiune și în continuare: edenică, 
după cădere, după potop.  În timpului sfârșitului, nu este o a patra fază, ci revenire la 
prima, ca siguranță pentru sănătate, pentru sfințirea trupului și pregătire pentru 
proslăvirea lui.   
 

 Cei mai mulți cititori ai Bibliei pretind că a existat și o a patra fază, când Dumnezeu a 
renunțat la orice restricții, omul fiind liber să mănânce tot ce dorește, iar pentru aceasta 
ei caută texte biblice.  Le vom examina în continuare:                                                                                                                           

- „Tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau ca și iarba 
verde.  Numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați” (Gen 9,3.4).  Putem 
mânca tot ce se mișcă și are viață?  Sunt acestea singurele criterii?  Dacă respectăm 
contextul capitolelor 7-9 din Geneza, vom observa că altfel stau lucrurile și Dumnezeu 
vorbea cu niște oameni instruiți.  Că tot ce se mișcă și are viață servește ca hrană 
înseamnă să fie vii în momentul în care sunt tăiate și în niciun caz să nu fie mâncate cu 
sânge.  Dacă aceasta era o dezlegare nelimitată, nu putem înțelege de ce Dumnezeu i-a 
poruncit lui Noe să ia în corabie numai o pereche de animale necurate, dar câte șapte 
din cele curate.  De asemenea, Noe nu a adus jertfă din tot ce se mișcă și are viață, ci 
„din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate” (8,20).  Ce era bun pentru 
Domnul, adică pentru jertfă, era bun pentru om, adică pentru mâncare.  „Ca și iarba 
verde” – există ierburi otrăvitoare, de aceea este nevoie de o selecție.  La fel și când este 
vorba de animale.                                                                                               

- „Nu ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea îl spurcă pe om” (Mat 
15,11).  A desființat Hristos reglementările alimentare de până aci?  Și le-o spunea 
tocmai evreilor?  Observați că ucenicii au înțeles cuvintele lui Isus ca o pildă (versetul 
15).  Apostolii nu le-au înțeles ca lumea contemporană nouă, și ei erau cei mai în măsură 
să știe ce a vrut Domnul să zică, mai ales că au cerut explicații.  După ani de zile și plin de 
Duh Sfânt, Petru a zis: „Niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat” (Fapte 10,14).  
Domnul nu Se referea la conținutul hranei, ci la modul de a o mânca, adică spălând mai 
întâi mâinile după ritualul rabinic sau nu.  Ce a declarat El înseamnă că nu există întinare 
rituală de tipul acela.                                                                                                                                                            

- Fața de masă cu tot felul de viețuitoare, văzută de Petru, din care i s-a cerut să 
mănânce, era doar o viziune, care cerea tâlcuire, și Duhul Sfânt i-a dat-o înainte de a 
ajunge în casa unor netăiați împrejur: „Știți că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se 
însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el; dar Dumnezeu mi-a arătat să 
nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat” (Fapte 10,9-29; citat este versetul 28).  E 
simplu: era vedenie, Petru trebuia pregătit să viziteze neiudei, el a înțeles că este vorba 
despre oameni, nu a mâncat nimic din ce a văzut, ci a spus că el niciodată nu a mâncat 
ceva spurcat sau necurat (vezi versetul 14).  Atât.                                                                                         

- În Romani 14,1-4, 1 Corinteni 8,1-13 și 1 Corinteni 10,25-31, este vorba numai despre 
cărnurile jertfite idolilor și nu de cărnuri necurate.  Chiar păgânii jertfeau vite (vezi Fapte 
14,13), iar carnea rămasă de la jertfe se vindea în magazine.  Unii creștini se întrebau 
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dacă poate fi mâncată; Pavel a spus că idolii sunt nimic, deci aceasta nu ar fi o problemă.  
Dacă însă conștiința îi mustră, să nu mănânce; de asemenea, să evite consumarea acelei 
cărni dacă jenează conștiința altora.                                                                                                                 

- „Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu 
mulțumiri; pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune” (1 Tim 
4,4.5).  Apostolul Petru a constatat că în scrierile lui Pavel „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).  Astfel de „lucruri” sunt „greu de înțeles” în scrierile lui 
Pavel, dar nu imposibil.  Contextul ne ferește de orice răstălmăcire: sunt comestibile 
animalele „sfințite prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune”.  Prin amândouă.  
Numai cele sfințite, adică aprobate, îngăduite în Scripturi, pot fi sfințite și prin rugăciune 
și pot fi mâncate.                                                                                                                                                   

- „Eu știu și sunt încredințat în Domnul Isus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru 
nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat” (Rom 14,14).  Cum înțelegem 
aceste cuvinte?  Foarte ușor.  Mai întâi, Dumnezeu nu a creat nimic necurat, nu există 
animale necurate în sine, de la natură, prin creațiune, pentru că „Dumnezeu S-a uitat la 
tot ce făcuse și iată că erau foarte bune” (Gen 1,31).  Unele animale sunt însă necurate 
prin declarația ulterioară a lui Dumnezeu, de exemplu: „Să nu mâncați porcul . . ., să-l 
priviți ca necurat” (Lev 11,7).  Îl priviți, îl socotiți așa.  Este necurat pentru voi.  Nepotrivit 
pentru alimentație.  „Un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este 
necurat”.  Da, cei care cred și respectă Cuvântul lui Dumnezeu vor privi unele lucruri ca 
necurate.  Așa cum le-a declarat Dumnezeu. 

 De la începutul și până la sfârșitul Scripturii, distincția de curat/necurat se menține; 
Dumnezeu nu Se contrazice niciodată.  Iată ce găsim în Apocalipsa 18,2: „A căzut, a 
căzut Babilonul cel mare!  A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh 
necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte.”  Dacă mai există duhuri 
necurate, atunci mai există și păsări necurate.  Vorbirea este figurată, profetică, dar nu 
s-ar vorbi despre păsări necurate în profeție, dacă nu ar exista în realitate.  După acest 
text mai urmează 4 capitole și se termină Biblia.   
 

 Animalele necurate nu au fost niciodată declarate curate.  Iată, de exemplu, că porcul 
nu a fost reabilitat în Noul Testament:                                                                                                             

- în Matei 7,6, câinii și porcii sunt puși alături (ca și în 2 Petru 2,22);                                                             

- în Matei 8,28-34, ni se arată că Domnul Isus a permis demonilor să intre în porci, deși 
aceștia i-au făcut să piară în Marea Galileii; erau porci, nu oi;                                                                                                              

- în Luca 15,15.16, ca să descrie adâncimea mizeriei fiului risipitor, Isus a arătat că a 
ajuns să păzească porcii.  Cu totul altă imagine decât Iacov, Moise sau David păzind oile, 
iar Isus S-a declarat, în Ioan 10, Păstor al oilor, nu altfel.   
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 Au fost aceste reglementări date numai pentru evrei?  Ele apar în detalii în Leviticul 11 și 
Deuteronom 14, dar distincția între curat/necurat era cunoscută de Noe, când nu 
existau națiuni.  Ba mai demult.  Imediat după căderea în păcat, Dumnezeu i-a învățat pe 
oameni să aducă jertfe și atunci le-a arătat care animale sunt apte de a fi jertfite, pentru 
că sunt curate.  Amintiți-vă de Abel, care a jertfit din oile turmei (vezi Geneza 4,2.4).  
Dumnezeu a zis către Moise: „Dacă este vorba de dobitoacele necurate, care nu pot fi 
aduse ca jertfă Domnului, să aducă dobitocul la preot, care-i va face prețuirea după cum 
va fi, bun sau rău, și va rămâne la prețuirea preotului” (Lev 27,11.12).  Dobitoace 
necurate, nepotrivite pentru jertfire, dar folosite la tracțiune sau în alte scopuri.  Nu 
pentru hrană.   
 

 Că această reglementare divină în dietă este neschimbată până în zilele noastre reiese și 
din Isaia 66,15-17: „‚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.  Cei ce se sfințesc și se curățesc în grădini, mergând unul 
câte unul, în mijlocul celor ce mănâncă și carne de porc și șoareci și alte lucruri 
urâcioase, toți aceia vor pieri’, zice Domnul.”  Tabloul acesta descrie revenirea lui Hristos 
(compară cu 2 Tesaloniceni 1,6-10); cei care trăiesc în timpul imediat dinaintea acelui 
eveniment și care consumă „porc, șoareci și alte lucruri urâcioase” vor pieri.  
 

 Este alimentația o parte din religie?  Sigur că este: „Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că 
faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu” (1 Cor 10,31).  Este ascultarea 
de Dumnezeu parte din religie?  Iată răspunsul: „Căci neascultarea este tot atât de 
vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și 
terafimii” (1 Sam 15,23).  Primul păcat săvârșit de ființele omenești și cauza expulzării 
lor din Eden, a blestemului venit asupra planetei, a suferințelor și a morții a fost 
neascultarea prin mâncarea din pomul oprit (vezi Geneza 3,1-6.14-24).  Și înapoi nu se 
poate ajunge decât prin ascultare deplină de Dumnezeu în toate privințele.  Este 
alimentația parte din religie sau nu este?   
 

 Roada Duhului constituie caracterul celor convertiți și sfințiți: ultima din cele nouă virtuți 
care o formează este „înfrânarea poftelor” (Gal 5,22.23; cuvintele citate sunt din 
versetul 23).  Să predicăm despre ea?  Pavel așa făcea; iată-l predicându-i lui Felix: „Dar, 
pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, 
Felix, îngrozit, a zis: ‚De astădată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema’” (Fapte 
24,25).     
 

 În rândurile adventiștilor de ziua a șaptea de limbă română s-au făcut progrese 
substanțiale în ultimele decenii, în ce privește renunțarea la hrana animală și adoptarea 
unei diete mai sănătoase, vegetariene sau chiar vegan, când chiar ouăle și produsele 
lactate, adică tot ce provine de la corpurile animalelor, sunt înlocuite cu alimente din 
plante.  Nu numai renunțare, ci și studii avansate de nutriție sănătoasă și progrese 
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vizibile în arta gătitului sănătos.  Există încă împotrivire, dar iubirea frățească și respectul 
unii față de alții trebuie să caracterizeze relațiile dintre credincioși.   
 

 În urmă cu mulți ani, un pastor român de mare talent, dar nu vegetarian, a ținut o 
predică despre alimentație în lumina Bibliei și a Spiritului Profetic, predică foarte 
documentată.  El a selecționat alimentele în mod progresiv astfel:                                                                                                

- din toate cele existente, numai cele curate;                                                                                                             
- din toate cele curate, numai cele sănătoase;                                                                                                  
- din toate cele sănătoase, numai cele care îmi fac mie bine;                                                                      
- însă, fraților, dieta vegetariană – aceasta este calea!         

Am fost de acord cu această orientare, chiar dacă eu eram vegetarian și el nu era. 

 Spiritul Profetic a promovat dieta vegetariană încă din secolul al nouăsprezecelea și cei 
care au urmat-o au fost cu adevărat binecuvântați.  Adventiștii de ziua a șaptea sunt 
cunoscuți pe plan mondial ca fiind cel mai sănătos grup de oameni și se face uneori 
referire la ei în literatura de nutriție și în alte publicații.  Iată acum o serie de citate din 
Spiritul Profetic, cu privire la dieta sănătoasă, prescrisă poporului lui Dumnezeu: 

„Mă voi referi din nou la chestiunea dietei.  Noi nu putem face acum așa cum am riscat 
să facem în trecut cu privire la mâncarea de carne.  Ea a fost întotdeauna un blestem 
pentru familia omenească, dar acum este făcută așa mai ales prin blestemul pe care 
Dumnezeu l-a pronunțat asupra cirezilor de pe câmp, din cauza fărădelegii și păcatului 
omului.  Boala asupra animalelor devine din ce în ce mai obișnuită și unica noastră 
siguranță este în părăsirea cărnii cu totul.”  (Counsels on Diet and Foods/Sfaturi pentru 
dietă și hrană, pagina 412)  

„Bărbații și femeile nu pot să calce legea naturii, prin satisfacerea apetitului stricat și a 
patimilor senzuale, și să nu calce legea lui Dumnezeu” (Ibid., pagina 69). 

„Cel care păstrează lumina pe care Dumnezeu i-a dat-o cu privire la reforma sanitară are 
un sprijin important în lucrarea de a ajunge sfințit prin adevăr și adaptat pentru 
nemurire” (Ibid., paginile 59-60). 

„Din iubire, Tatăl nostru ceresc a trimis lumina reformei sanitare ca să ne apere 
împotriva relelor ce rezultă din lăsarea neînfrânată în voia apetitului” (Ibid., pagina 243). 

„Predicatorii noștri trebuie să ajungă pricepuți în chestiunea aceasta.  Ei nu trebuie să o 
treacă cu vederea, nici să fie abătuți de aceia care îi numesc extremiști.  Ei să înțeleagă 
în ce constă adevărata reformă sanitară și să propovăduiască principiile ei atât prin 
precept, cât și printr-un exemplu liniștit, consecvent. . . .  Solia care mi-a fost transmisă 
în mod insistent este: ‚Educați, educați, educați.’”  (Ibid., pagina 451)  

„Mulți care sunt acum numai pe jumătate convertiți în chestiunea mâncării de carne  
vor ieși din poporul lui Dumnezeu și nu vor mai umbla cu el” (Ibid., pagina 382). 
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 Pe noi nu ne interesează o convertire pe jumătate, pentru că aceasta nu ar valora nimic.  
Vrem să fim ai Domnului cu totul, așa cum a fost poziția lui Iosua: „. . . alegeți astăzi cui 
vreți să slujiți. . . .  Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului” (Ios 24,15).   Să-I 
slujim Domnului cu totul: cu inima, cu trupul, cu viața noastră întreagă.  Acum și în vecii 
vecilor.  Amin! 

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 34: „Spre Cel din slăvi!” 

Cântarea de închidere, 159: „La mari biruinţe ne cheamă Scriptura” 
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O INDISCUTABILĂ TEOLOGIE A ELIBERĂRII  

 Prin „teologie” se înțelege știința despre Dumnezeu, de la cuvintele grecești theos, 
„Dumnezeu”, și logos, „ceva zis” („de exemplu: cuvânt, zicere, mesaj, învățătură, 
discuție, conversație”, conform cu A Concise Greek-English Dictionary of the New 
Testament/Un dicționar concis grec-englez al Noului Testament, de Barclay M. Newman, 
Jr.,  paginile 83 și 108).  Astfel, o definiție simplă a noțiunii de „teologie” ar fi: 
„Învățătura sau discuția despre Dumnezeu”.   
 

 Iată alte definiții ale conceptului de „teologie”:                                                                                                      

- „Disciplină care se ocupă cu expunerea și cu fundamentarea teoretică a izvoarelor și a 
dogmelor unei religii” (Mic dicționar enciclopedic, București, 1972, pagina 933).                              

- „Știința care Îl studiază pe Dumnezeu și tot ce se referă la El, inclusiv religia și morala” 
(New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language, Lexicon Publications, 
Inc., Danbury, CT., S. U. A., 1993, pagina 1025).                                                                                                                      

- „Domeniul de studiu și analiză care tratează despre Dumnezeu și despre atributele lui 
Dumnezeu și relațiile cu universul; studiu al lucrurilor divine sau adevărul religios; 
divinitate” (Dictionary.com).   

 Termenul de „știință” aplicat aici este pretențios, pentru că teologia nu se încadrează 
între disciplinele obișnuite, cum ar fi fizica, chimia, botanica, unde se fac observații, 
examinări, experimente.  Întreba Țofar din Naama: „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?”  
(Iov 11,7.8).  Iar apostolul Pavel exclama uimit: „O, adâncul bogăției, înțelepciunii și 
științei lui Dumnezeu!  Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt 
căile Lui!”  (Rom 11,33).  Știință?  Să-i zicem mai bine disciplină de studiu sau învățătură.    
 

 Ce este „teologia eliberării?”  Este o concepție teologică potrivit căreia mișcările 
revoluționare violente sunt compatibile cu creștinismul, pentru că ele scutură tirania și 
garantează libertatea și drepturile oamenilor.  Această teologie s-a dezvoltat în America 
Latină, dar nu este acceptată de Vatican.  Ideile principale pornesc de la cuvintele Mariei 
din Luca 1,52.53: „I-a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și i-a 
înălțat pe cei smeriți.  Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos 
afară cu mâinile goale.”  De asemenea, sunt folosite cuvintele Domnului Isus din Matei 
10,34: „Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci 
sabia.”  Teologia aceasta subliniază învățăturile biblice despre emanciparea săracilor și 
pedepsirea celor asupritori, așa cum apar în scrierile profeților Vechiului Testament. 
 

 Ce se poate spune?  În niciunul din textele citate și altele ca ele, nu este vorba despre 
oameni săraci luptând împotriva celor bogați, despre răsturnări sociale sau altceva de 
felul acesta, ci despre dreptatea pe care Dumnezeu o face.  El este Cel care răsplătește 
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fiecăruia după faptele lui, parțial în viața aceasta și total la judecata de apoi.  Creștinii nu 
sunt revoluționari și nu se implică în astfel de răsturnări.  Apostolul Pavel i-a îndemnat 
pe robi să asculte de stăpânii lor, dar și pe stăpâni să-i trateze pe robi ca pe niște frați.  
Creștinismul este incompatibil cu sclavia, dar nu s-a constituit într-o mișcare 
revoluționară pentru lichidarea sclaviei în antichitate.  Totuși, învățăturile creștinismului 
au subminat sclavagismul, așa încât a dispărut ca sistem social în decurs de câteva 
secole. 
 

 Oricum, să reținem expresia „teologia eliberării”.  În această predică, este vorba despre 
cu totul altceva.  Este intervenția lui Dumnezeu în istoria sacră pentru salvarea 
poporului Său în diferite împrejurări critice și eliberarea lui pe veci în finalul istoriei 
pământului.  Este răspunsul lui Dumnezeu la propoziția din rugăciunea „Tatăl nostru”, 
strigată cu disperare de copiii Săi: „. . . ci izbăvește-ne de Cel Rău” (Mat 6,13).  De aceea 
am numit predica aceasta „O indiscutabilă teologie a eliberării”, în contrast cu cea 
latino-americană, care este discutabilă din punct de vedere biblic, și discutată negativ 
chiar de către vârfurile bisericii mondiale respective. 
 

 La baza acestei cercetări se va afla textul din Exodul 17,1-16, pe care e bine să-l avem în 
fața ochilor acum.  Voi cita mai întâi versetele 1-7:                                                                                                                                                                     

- Versetul 1: „Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile 
zilnice, pe care poruncise Domnul să le facă; și au tăbărât la Refidim.  Acolo, poporul n-a 
găsit apă de băut.”                                                                                                                                               

- Versetul 2: „Atunci, poporul a căutat ceartă cu Moise.  Ei au zis: ‚Dă-ne apă să bem!’  
Moise le-a răspuns: ‚Pentru ce căutați ceartă cu mine?  Pentru ce ispitiți pe Domnul?’”                     

- Versetul 3: „Poporul stătea acolo, chinuit de sete, și cârtea împotriva lui Moise.  El 
zicea: ‚Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și 
turmele noastre?’”                                                                                                                                             

- Versetul 4: „Moise a strigat către Domnul și a zis: ‚Ce să fac cu poporul acesta?  Încă 
puțin și au să mă ucidă cu pietre.’”                                                                                                                       

- Versetul 5: „Domnul i-a zis lui Moise: ‚Treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva 
din bătrânii lui Israel; ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește!’”                                     

- Versetul 6: „‚Iată, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca și va țâșni 
apă din ea și poporul va bea. ’  Moise a făcut așa, în fața bătrânilor lui Israel.”                                   

- Versetul 7: „El a numit locul acela ‚Masa și Meriba’ (Ispită și ceartă), căci copiii lui Israel 
se certaseră și Îl ispitiseră pe Domnul, zicând: ‚Este oare Domnul în mijlocul nostru sau 
nu este?’”                                                                                                                                                               

 Au avut loc anumite evenimente la Refidim, un loc de popas pentru Israel situat între Sin 
şi Sinai.  Israel a părăsit Sin şi a venit la Refidim, „după călătoriile zilnice, pe care 
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poruncise Domnul să le facă.”  Şi acolo, în pustie, „poporul n-a găsit apă de băut” 
(versetul 1).  Se poate întâmpla?  Urmezi direcţia dată de Dumnezeu, potrivit textului 
din Isaia 30,21: „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: ‚Iată drumul, mergeţi 
pe el!’, când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.”  Deci, asculţi de vocea 
lui Dumnezeu, mergi în direcţia stabilită de El şi te opreşti unde spune El, iar acolo dai de 
necazuri.  Pot să apară dificultăţi atunci când urmezi cu credincioşie porunca Domnului?  
Aceasta a fost experienţa lui Israel.   
 

 Nu este de mirare că profetul Iona a dat de necazuri: furtună, azvârlire în mare etc.  El 
nu s-a dus la Ninive, unde îl trimisese Dumnezeu, ci a încercat să dezerteze de la datorie, 
fugind la Tars.  Domnul nu l-a lăsat în voia lui, ci „a făcut să sufle pe mare un vânt 
năpraznic și a stârnit o mare furtună.  Corabia amenința să se sfărâme” (Iona 1,4).  
Cunoaștem bine istoria.  Dumnezeu nu a abandonat planul Său, ci l-a determinat pe 
profet să se ducă, totuși, la Ninive, unde acesta și-a făcut lucrarea încredințată, deși cu 
cârtiri ciudate după aceea.     
 

 Dar în cazul poporului Israel, la care ne referim, nu a fost așa.  Ei s-au dus unde a zis 
Dumnezeu, călăuziți de El.  Repet întrebarea de mai înainte: „E posibil ca și atunci când 
asculți de Dumnezeu în ce privește traseul, direcția, locul de activitate, misiunea, să dai 
de încurcături și de necazuri?”  Da, este posibil.  Dumnezeu vrea să ne învețe căile Sale și 
să ne învețe răbdarea, supunerea, încrederea necondiționată în El.   
  

 Să ne gândim la Pavel și Sila, slujitorii Domnului în zilele de pionierat ale creștinismului.  
Au „fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia” (Fapte 16,6), „se pregăteau 
să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie” (versetul 7).  Nici acolo, nici acolo!  
Dar unde, Doamne?  Dumnezeu avea un plan; în cursul nopții aceleia, „Pavel a avut o 
vedenie: un om din Macedonia sta în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: ‚Treci 
în Macedonia și ajută-ne!’”  (Versetul 9).  Atunci, misionarii au înțeles că Domnul îi 
cheamă în Macedonia pentru vestirea Cuvântului acolo și acolo s-au dus (conform cu 
versetul 10).  S-au dus unde i-a trimis „Domnul secerișului” (Mat 9,38).   
 

 Și cum a fost acolo?  Au vestit Cuvântul mai întâi în Filipi, cetate a Macedoniei.  Câteva 
suflete au fost câștigate la creștinism.  Apoi o tânără demonizată a fost vindecată, fapt 
pentru care Pavel și Sila au fost bătuți și aruncați în închisoare.  Așa, Doamne?  Aici ne-ai 
adus?  De aceea mi-ai dat o vedenie?  Ei nu s-au plâns, ci au cântat (vezi versetul 25).  A 
avut loc un puternic cutremur de pământ, temnicerul s-a întâlnit cu ei, i-a invitat în casa 
lui, a primit adevărul și a fost botezat, el și cei din casa lui (vezi versetele 26-34).   
 

 Bine zicea evanghelistul Daniel Pel: „Pavel era un om interesant și minunat, el lucra 
neobosit pentru Dumnezeu.  Dacă i se spunea să nu mai predice, el zicea ‚vai de mine, 
dacă nu vestesc evanghelia’ (1 Cor 9,16).  Dacă era amenințat cu închisoarea, el se 
bucura, pentru că îl conducea pe temnicer la pocăință și îl boteza.  Dacă era aminințat cu 
moartea, zicea: ‚Căci pentru mine, . . . a muri este un câștig’” (Filip 1,21). 
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 E mult mai bine să te duci unde te trimite Dumnezeu, chiar dacă întâlnești necazuri, 
decât să te duci unde nu te trimite Dumnezeu, în speranța că îți va merge bine.  Apoi, 
Dumnezeu are planurile Sale și acestea trebuie acceptate și urmate fără șovăire și fără 
cârtire: „‚Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile 
Mele’, zice Domnul.  ‚Ci, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile 
Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre’” (Isa 55,8.9).    
 

 Să revenim la istoria poporului Israel pribeag prin pustie către Canaan.  Mai devreme, 
aşa cum citim în Exodul 16,3, israeliţii se certaseră cu Moise pentru hrană: „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.”  Iar acum, ei s-au răsculat pentru 
lipsa de apă: „Atunci, poporul a căutat ceartă cu Moise.  Ei au zis: ‚Dă-ne apă să bem!’  
Moise le-a răspuns: ‚Pentru ce căutaţi ceartă cu mine?  Pentru ce Îl ispitiţi pe Domnul?’”  
(Exod 17,2)   
 

 Istoria peregrinărilor israeliților prin pustie a fost istoria unor cârtiri aproape neîncetate, 
cu rezultate catastrofale pentru ei.  Dintr-un popor numeros care a ieșit din țara 
Egiptului, peste șase sute de mii de adulți, în afară de copiii lor, numai doi, Iosua și 
Caleb, au intrat în țara făgăduită.  Ce s-a întâmplat cu ceilalți și de ce?  Ni se spune în 
Noul Testament: „Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră?  N-au 
fost oare toți aceia, care ieșiseră din Egipt prin Moise?  Și cine au fost aceia de care S-a 
dezgustat El patruzeci de ani?  N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri 
moarte au căzut în pustie?  Și cui S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui?  Nu S-a jurat 
oare celor ce nu ascultaseră?  Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței 
lor” (Evr 3,16-19).  Bine zicea cineva, citat în câteva rânduri de fratele Ted Wilson, 
președintele Conferinței Generale: „I-a trebuit lui Dumnezeu numai o noapte ca să-i 
scoată pe israeliți din Egipt, dar a fost nevoie de patruzeci de ani ca să scoată Egiptul din 
ei.”    
 

 După plăgile din Egipt, după trecerea Mării Roşii, după alte acte providenţiale şi, mai 
ales, văzând în fiecare zi de lucru minunea cu mana, copiii lui Israel:                                                                                       

(01) I-au atribuit lui Moise acţiunea Exodului: „Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne 
faci să murim de sete aici cu copiii şi turmele noastre?”  (Exod 17,3)                                                              

(02) L-au ispitit pe Domnul: „Pentru ce Îl ispitiţi pe Domnul?”  (Versetul 2)    

(03) S-au îndoit de prezența Domnului în mijlocul lor: „. . . căci copiii lui Israel se 
certaseră şi Îl ispitiseră pe Domnul, zicând: ‚Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu 
este?’”  (Versetul 7) 

 „După ce au părăsit pustia Sin, israeliții au tăbărât la Refidim.  Aici nu era apă și, din nou, 
ei s-au îndoit de providența lui Dumnezeu.  În orbirea și încumetarea sa, poporul a venit 
la Moise cu cererea, ‚Dă-ne apă să bem.’  Dar răbdarea lui n-a slăbit.  ‚Pentru ce căutați 
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ceartă cu mine?’, a zis el; ‚pentru ce Îl ispitiți pe Domnul?’  Ei au strigat cu mânie: 
‚Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele 
noastre?’  Când fuseseră aprovizionați cu atâta îmbelșugare cu hrană, ei și-au adus 
aminte cu rușine de necredința și de cârtirile lor și au promis să se încreadă în Domnul în 
viitor; dar curând și-au uitat promisiunea și au eșuat la prima încercare a credinței lor.  
Stâlpul de nor care îi conducea părea să ascundă o taină înfricoșătoare.  Iar Moise – cine 
era el?, întrebau ei, și ce putea urmări aducându-i afară din Egipt?  Suspiciunea și 
neîncrederea le-au umplut inimile și ei l-au acuzat cu îndrăzneală că plănuiește să-i 
ucidă, pe ei și pe copiii lor, prin lipsuri și greutăți, ca să se îmbogățească el cu averile lor.  
În agitația furiei și indignării lor, ei erau gata să-l ucidă cu pietre.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi și profeți, paginile 297-298)   
 

 Moise s-a îndreptat către Domnul: „Ce să fac cu poporul acesta?  Încă puţin şi au să mă 
ucidă cu pietre” (versetul 4).  În versetele 5 şi 6, citim că Dumnezeu i-a poruncit lui 
Moise                                                                    
 

(01) să meargă înaintea poporului;                                                                                                                
(02) să ia cu el vreo câţiva dintre bătrânii lui Israel;                                                                                                  
(03) să ia în mână toiagul cu care lovise râul Egiptului (vezi Exodul 7,20);                                                                                                                                          
(04) să lovească stânca. 

 

 El a respectat instrucţiunea: „Moise a făcut aşa, în faţa bătrânilor lui Israel” (versetul 6).  
El a ascultat de Dumnezeu punct cu punct.  Totuşi, minunea nu a fost opera lui, ci a fost 
cauzată de   
 

(01) prezenţa lui Dumnezeu;                                                                                                                            
(02) puterea lui Dumnezeu;                                                                                                                      
(03) cuvântul lui Dumnezeu.  

 

 Înainte ca minunea să aibă loc, Dumnezeu a dat copiilor Săi o triplă făgăduinţă: „Iată, Eu 
voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va 
bea” (versetul 6).  Iată cele trei făgăduințe:                                                                                                                                                                             

 
(01) prezenţa Sa înaintea lui Moise pe stânca Horebului;                                                                                     
(02) țâșnirea apei din stâncă, deci abundență de apă;                                                                                                                     
(02) poporul va bea, deci apa avea să fie potabilă.  

 

 Dumnezeu a scos apă din stâncă, din mediul/substanţa/materia de unde era cel mai 
puţin probabil să vină apă.  Un sol moale sau o plantă, da, dar din piatră!  Stânca este 
bună ca să zideşti pe ea, dar să obţii apă din ea?  Şi nu o piatră sfărâmicioasă, ci una 
dintre cele mai dure, aşa cum ne arată următoarele două texte:                                                                                                                            

(01) „Domnul, Dumnezeul tău, . . . a făcut să-ți ţâşnească apă din stânca cea mai tare” 
(Deut 8,14.15).                                                                                                                                                                   
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(02) „Dumnezeul lui Iacov, care preface stânca în iaz şi cremenea în izvor de ape” (Ps 
114,7.8).   

 Ce este cremenea?  Potrivit cu New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English 
Language („flint”, pagina 360), cremenea este „o varietate grea şi dură de siliciu, care 
emite scântei când este lovită cu oţel.”  Cremenea rezistă la oţel, dar nu a rezistat la 
toiagul de lemn al lui Moise, atunci când puterea lui Dumnezeu a fost la lucru.  
Dumnezeu a supus stânca şi a aprovizionat naţiunea cu apă potabilă din abundenţă.  Din 
cremene, din imposibil!  
 

 Pentru că stânca dă pe faţă tărie, stabilitate şi siguranţă, scriitorii biblici au folosit-o ca o 
metaforă pentru Dumnezeu:                                                                                                                           

(01) „El este Stânca, lucrările Lui sunt desăvârşite” (Deut 32,4).                                                                                

(02) „Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât Tine, nu este Stâncă 
aşa ca Dumnezeul nostru” (1 Sam 2,2).                                                                                                        

(03) „Domnul este Stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu.  Dumnezeu este Stânca 
mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu 
cel înalt și scăparea mea” (2 Sam 22,2.3).  Stâncă, cetățuie, izbăvitor; Stâncă, scut, 
putere, turn, scăpare = opt metafore, care reprezintă garanții de ocrotire și siguranță.  
Rețineți metafora „Stâncă”, folosită de două ori, astfel că rămân șapte dimensiuni ale 
ocrotirii divine!  De două ori Stâncă!                                                   

(04) „ . . . toţi au băut din aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o Stâncă 
duhovnicească ce venea după ei – şi Stânca era Hristos” (1 Cor 10,4).  Din nou Stâncă de 
două ori!                                                                                                                                                                                      

Observăm că într-un text din Vechiul Testament și în unul din Noul Testament, termenul 
Stâncă, aplicat la Dumnezeu, este folosit de câte două ori.  Ce zicea Iosif către faraon 
despre visele acestuia?  „Cât privește faptul că faraon a visat visul de două ori, înseamnă 
că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu Se va grăbi să-l aducă la 
îndeplinire” (Gen 41,32).    

 Moise a lovit stânca – el reprezenta acolo neamul omenesc.  Noi am lovit Stânca prin 
păcatele noastre.  Când a murit Isus, din trupul Său au ieşit sânge şi apă (vezi Ioan 
19,34).  Isus a zis: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.  Cine crede în Mine, 
din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura” (Ioan 7,37.38).  Şi iarăşi: 
„Oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care   
i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică” (Ioan 
4,14).   
 

 Ne vom ocupa în continuare de al doilea eveniment pe care l-am întâlnit în capitolul al 
șaptesprezecelea din a doua carte a lui Moise.  Se pare că aceste două evenimente sunt 
fără legătură între ele, dar vom vedea că lucrurile stau altfel.  Iată acum versetele 8-16: 
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- Versetul 8: „Amalec a venit să-l bată pe Israel la Refidim.”                                                                      
 
- Versetul 9: „Atunci, Moise i-a zis lui Iosua: ‚Alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva 
lui Amalec.  Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului, cu toiagul lui Dumnezeu în mână.’”                   
 
- Versetul 10: „Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec.  
Iar Moise, Aaron și Hur s-au suit pe vârful dealului.”                                                                                        
 
- Versetul 11: „Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel; și, când își lăsa mâna în 
jos, era mai tare Amalec.”                                                                                                                                 
 
- Versetul 12: „Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a 
șezut pe ea.  Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte iar altul de alta; și mâinile 
lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui.”                                                                                                 
 
- Versetul 13: „Și Iosua l-a biruit pe Amalec și pe poporul lui, cu tăișul săbiei.”                                      
 
- Versetul 14: „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.’”  
 
- Versetul 15: „Moise a zidit un altar și i-a pus numele ‚Domnul, steagul meu’.”                                 
 
- Versetul 16: „El a zis: ‚Pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al 
Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam!’” 
 

 În Exodul 17,8, ni se spune că „Amalec a venit să-l bată pe Israel la Refidim.”  Cine era 
Amalec?  O mică naţiune de războinici.  Amalec a fost fiul lui Elifaz, fiul lui Esau, deci 
strănepotul lui Isaac (Gen 36,12.16).  Amalec era înrudit cu Israel.  Urmaşii lui, amaleciţii, 
au fost prima naţiune care i-a atacat pe israeliţi, poporul lui Dumnezeu.   
 

 Cum au luptat amaleciţii împotriva lui Israel la Refidim?  Împotriva tuturor legilor 
războiului, astăzi am zice ca nişte terorişti: mişeleşte, absolut neprovocaţi şi fără o 
declaraţie de război.  Moise ne-a dat o informaţie suplimentară: „Adu-ţi aminte ce ţi-a 
făcut Amalec pe drum, la ieşirea voastră din Egipt: cum te-a întâlnit pe drum şi, fără 
nicio teamă de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se 
târau la coadă, când erai obosit şi sleit de puteri” (Deut 25,17.18).  O comportare de-a 
dreptul satanică!  Dumnezeu Însuşi a zis despre acel atac criminal: „Mi-aduc aminte de 
ceea ce i-a făcut Amalec lui Israel, când i-a astupat drumul la ieşirea lui din Egipt” (1 Sam 
15,2).   
 

 De aceea, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise: „Scrie lucrul acesta în carte, ca să se 
păstreze aducerea aminte, şi spune-i lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de sub 
ceruri” (Exod 17,14).  După câteva secole, la porunca lui Dumnezeu, împăratul Saul s-a 
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dus să lupte împotriva lui Amalec; el a ascultat de Dumnezeu numai parţial (vezi 1 
Samuel 15,7-9), pentru că nimicirea nu a fost totală, așa cum i se ceruse: „Du-te acum, 
bate-l pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce-i al lui; să nu-i cruți și să omori 
bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile” (versetul 3).  O 
clarificare a poruncii Domnului a făcut-o după aceea Samuel: „Domnul te trimisese 
zicând: ‚Du-te și nimicește-i cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți; războiește-te 
cu ei până îi vei nimici’” (versetul 18).   
 

 Și David a luptat împotriva amaleciților, așa cum se arată în 1 Samuel 30,16-18, dar 
exterminarea lor s-a produs prin simeoniţi în zilele împăratului Ezechia (vezi 1 Cronici 
4,42.43).  Acest lucru a avut loc în jurul anului 720 în. Hr., la mai puţin de 8 secole după 
agresiunea mişelească împotriva lui Israel la Refidim.  Astfel s-a împlinit proorocia lui 
Balaam din Numeri 24,20: „Amalec este cel dintâi dintre neamuri, dar într-o zi va fi 
nimicit” (Num 24,20).   
 

 „Voi şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri”, a zis Dumnezeu.  Acelaşi lucru pe care 
l-a spus despre Lucifer/Satana: „ . .  . eşti nimicit şi nu vei mai fi niciodată!”  (Ezec 28,19).  
Într-adevăr, Amalec a fost un tip al lui Satana; a luptat, fără nicio justificare, împotriva 
poporului lui Dumnezeu, implicit împotriva lui Dumnezeu: „Pentru că și-a ridicat mâna 
împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui 
Amalec din neam în neam!”  (Exod 17,16).  Despre antitipul Satana este zis în profeție: 
„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).  Va câștiga?  
Nicidecum, pentru că iată ce ni se raportează: „Ei l-au biruit, prin sângele Mielului și prin 
cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte” (versetul 11).  „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” (17,14).   
 

 Să ne ocupăm acum de bătălia de la Refidim.  Moise l-a însărcinat pe Iosua să lupte 
împotriva lui Amalec: „Atunci, Moise i-a zis lui Iosua: ‚Alege nişte bărbaţi şi ieşi de luptă 
împotriva lui Amalec.  Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în 
mână.’  Iosua a făcut ce-i spusese Moise şi a ieşit să lupte împotriva lui Amalec.  Iar 
Moise, Aaron şi Hur s-au suit pe vârful dealului” (Exod 17,9.10).   
 

 Numele Iosua este tradus din ebraicul Yeshua sau Yehoshua (în greacă Iesous), acelaşi 
nume ca şi numele lui Hristos; înseamnă în ebraică „Yahve este izbăvire” sau „Yahve este 
mântuire”.  Îngerul i-a spus lui Iosif într-un vis că Maria „va naşte un Fiu şi-I vei pune 
numele Isus, pentru că El îl va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” (Mat 1,21).  
Astfel, în ebraică, Isus, Yehoshua, înseamnă „Mântuitor”, „Izbăvitor”.  Îl întâlnim pe Isus 
în Exodul 17 de două ori – ca Stâncă dătătoare de viaţă şi ca Liberator, păstrând viaţa 
poporului Său.  
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 Curând după chemarea lui Moise, Dumnezeu i-a zis: „Iată că te fac Dumnezeu pentru 
faraon şi fratele tău Aaron va fi proorocul tău” (Exod 7,1).  Iar acum, Moise îl trimite pe 
Iosua, liberatorul, să lupte împotriva vrăjmaşului şi să-l izbăvească pe Israel, aşa cum 
Mihail a fost trimis de Dumnezeu-Tatăl ca să-l învingă pe balaur (Apoc 12,7-9).  Mai 
târziu, Iosua i-a adus pe copiii lui Israel în ţara promisă. 
 

 În capitolul 17 din Exodul, vedem marea luptă în miniatură:                                                                                

(01) Marea criză (setea) – ameninţându-i pe copiii lui Dumnezeu cu moartea; dacă nu ar 
fi intervenit Dumnezeu, toţi ar fi pierit.                                                                                                                 

(02) Marea soluţie (adăparea) – singura soluţie, soluţia lui Dumnezeu, Stânca, şi vieţile 
lor au fost salvate.                                                                                                                                            

(03) Marea biruinţă (veşnică) – împotriva vrăjmaşului, ca la cruce, care a fost lovitura de 
graţie primită de Satana, nimicirea lui finală fiind absolut sigură. 

 Rugăciunea rezolvă toate problemele, iar oamenii rugăciunii acumulează experiențe 
prețioase.  Când poporul a fost confruntat cu setea și s-a răsculat, „Moise a strigat către 
Domnul” (Exod 17,4).  Când Amalec i-a atacat pe israeliți, Moise a ridicat mâinile către 
cer și, pentru că războiul a durat toată ziua și mâinile lui Moise „erau trudite”, Aaron și 
Hur le-au susținut.  Rezultatele nu au întârziat: „Când își ridica Moise mâna, era mai tare 
Israel și, când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec.”  Important era să țină mâinile 
încontinuu ridicate spre cer (versetele 11 și 12), să se roage fără încetare (vezi 1 
Tesaloniceni 5,17).   
 

 „Cu brațele întinse spre cer și ținând toiagul lui Dumnezeu în mâna sa dreaptă, Moise    
s-a rugat pentru succesul oștilor lui Israel.  Pe măsură cu bătălia înainta, s-a observat că, 
atât timp cât mâinile lui erau ridicate, Israel învingea, însă, când erau coborâte, inamicul 
era victorios.  Dat fiind faptul că Moise a obosit, Aaron și Hur i-au sprijinit mâinile până 
la apusul soarelui, când vrăjmașul a fost pus pe fugă.  Așa cum sprijineau mâinile lui 
Moise, Aaron și Hur au arătat poporului datoria lor de a-l susține în lucrarea sa dificilă, în 
timp ce el avea să obțină cuvântul de la Dumnezeu ca să le vorbească.  Și actul lui Moise 
era semnificativ, arătând că Dumnezeu ținea destinul lor în mâinile Sale; în timp ce 
făceau din El motivul lor de încredere, El lupta pentru ei și îi învingea pe vrăjmașii lor; 
însă, când ei renunțau la bizuirea lor pe El și se încredeau în propria lor putere, erau încă 
și mai slabi decât aceia care nu aveau nicio cunoștință de Dumnezeu și vrăjmașii lor 
câștigau biruința asupra lor.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 299) 
 

 Satana a încercat să-i extermine pe evrei în Egipt prin decretele criminale ale lui faraon 
de ucidere a pruncilor de parte bărbătească.  Iar acum, el a sperat că vor pieri prin sete.  
Cum nu a izbutit să-și vadă dorința răutăcioasă împlinită, pentru că Dumnezeu a 
intervenit în favoarea poporului Său, Satana a încercat să-i lichideze prin uneltele sale 
criminale – amaleciții.  După sete, satisfăcută în mod providențial, război agresiv, în care 
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atacatorii au pierdut.  De fiecare dată, Satana a fost la lucru.  De fiecare dată, Dumnezeu 
a intervenit și a zădărnicit planurile lui.   
 

 Și de ce încerca Satana să-i nimicească?  De ce ținea cu egiptenii și cu amaleciții și se 
ridica împotriva israeliților?  În primul rând, pentru că îi place să facă rău, să vadă sânge 
curgând.  În al doilea rând, pentru că acest popor era chemat să fie depozitarul 
adevărului divin și o lumină pentru toate popoarele.  În al treilea rând și mai pe sus de 
toate, pentru că Dumnezeu îi făgăduise lui Avraam că din sămânța lui Se va naște 
Mântuitorul lumii (vezi Geneza 22,18).  Cum să suporte diavolul o așa perspectivă și să 
nu distrugă „sămânța femeii”, care urma „să-i zdrobească lui capul!”  (Vezi Geneza 3,15) 
 

 „În toate veacurile, aleșii Mântuitorului au fost educați și disciplinați în școala încercării.  
Ei au mers pe cărări înguste pe pământ; au fost purificați în cuptorul suferinței.  Pentru 
Isus, ei au suferit împotrivire, ură, calomnie.  Ei L-au urmat prin lupte grele; au suportat 
tăgăduire de sine și au trecut prin decepții amare.  Prin propria lor experiență 
dureroasă, ei au cunoscut caracterul nefast al păcatului, puterea lui, vina lui, blestemul 
lui; și l-au privit cu dezgust.  O înțelegere a jertfei infinite făcute pentru tratarea lui îi 
smerește în ochii lor și le umple inimile cu recunoștință și laudă, pe care aceia care nu au 
căzut niciodată nu le pot aprecia.  Ei iubesc mult pentru că li s-a iertat mult.  Pentru că 
au fost părtași ai suferințelor lui Hristos, ei sunt pregătiți să fie părtași cu El la slava Lui.”  
(The Great Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 649-650)  
 

 Încercarea diavolului de a zădărnici planul de mântuire, prin exterminarea neamului 
ales, pentru că prin el urma să Se nască Răscumpărătorul, a eșuat.  Și tot așa au eșuat 
toate eforturile lui disperate de a lovi în lucrarea lui Dumnezeu și a o face fără efect.  În 
cele din urmă, el va rămâne fără cuvânt în fața dreptății desăvârșite a Celui Preaînalt: 
„La executarea finală a judecății, se va vedea că nu există scuză pentru păcat.  Când 
Judecătorul întregului pământ îl va întreba pe Satana: ‚De ce te-ai răzvrătit împotriva 
Mea și M-ai jefuit de supușii împărăției Mele?’, inițiatorul răului nu poate invoca nicio 
scuză.  Orice gură va fi astupată și toate oștile rebeliunii vor amuți.”  (Ibid., pagina 503)     
 

 Dumnezeu dă biruinţa, de aceea „Moise a zidit un altar şi i-a pus numele ‚Domnul, 
steagul meu’” (Exod 17,15) – YHVH NISI.  Totuşi, şi poporul lui Dumnezeu este implicat în 
marea luptă, şi ei, împreună cu Yehoshua, Mihail, îl biruiesc pe balaur, așa cum am 
arătat, „prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor” (Apoc 12,11). 
 

 Şi prin rugăciune.  Aceasta este puternica armă a poporului lui Dumnezeu: Moise a 
ridicat mâinile, iar „Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte iar altul de alta” 
(vezi Exodul 17,10-12; citatul este din versetul 12).   
 

 Biruinţa a fost câştigată: setea ucigătoare a dispărut prin Stânca veacurilor, agresorul 
mişel a fost învins prin Yehoshua, marele Izbăvitor.  Aceasta este o indiscutabilă teologie 
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a eliberării.  Nădejde pentru noi toți și motiv interminabil ca să-L slăvim pe Tatăl nostru 
ceresc în vecii vecilor!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 582: „În ziua-a şaptea ne-adunăm”  

Cântarea de închidere, 263: „Privesc la Tine, Domnul meu!” 
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„CINE CADE ÎN PĂCAT ȘI EU SĂ NU ARD?”  

 Când ucenicul Anania din Damasc a fost trimis de Domnul „pe ulița care se cheamă 
‚Dreaptă’” (Fapte 9,10.11; cuvintele citate sunt din versetul 11), ca să-l caute „pe unul 
zis Saul, un om din Tars” (același verset), Anania a fost îngrijorat.  El a zis: „Doamne, am 
auzit de la mulți despre toate relele, pe care le-a făcut omul acesta sfinților Tăi în 
Ierusalim; ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă, ca să-i lege pe 
toți care cheamă numele Tău” (versetele 13 și 14).  Este interesant de observat cât de 
bine erau informați creștinii despre măsurile întreprinse împotriva lor, înainte ca acestea 
să fie puse în aplicare.   
 

 Domnul l-a pregătit pe Anania pentru întâlnirea cu Saul, omul cel periculos.  Mai întâi, 
Saul a fost descris ca inofensiv: „Căci iată, el se roagă” (versetul 11).  Te poți teme de un 
om care se roagă?  În zilele noastre, mulți oameni care se roagă de cinci ori pe zi se 
echipează cu explozibile și se aruncă în mulțime, ca să pună capăt la cât mai multe vieți.  
Au fost războaie în numele Domnului și nu puține.  Au fost asasinări și acte de cruzime, 
pentru curățirea casei Domnului de eretici.  Ba chiar în cazul lui Pavel, când era el însuși 
arestat, peste patruzeci de fanatici religioși iudei „au uneltit și s-au legat cu blestem că 
nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu-l vor omorî pe Pavel” (Fapte 23,12).  Dar 
rugăciunea lui Saul din Tars era altfel: omul acela Îl întâlnise pe Isus și era acum 
schimbat.  Toate cunoștințele și convingerile lui despre Proorocul din Galilea, împotriva 
cărora luptase cu cerbicie până atunci, s-au reașezat acum în mintea lui.  Saul era 
convertit. 
 

 Domnul i-a zis lui Anania mai departe: „Du-te, căci el este un vas, pe care l-am ales, ca să 
ducă numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel; și 
îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele Meu” (Fapte 9,15.16).  Anania s-a 
convins și a ascultat de Domnul.  El s-a dus și l-a botezat pe omul care urma să devină 
„cel mai mare teolog și misionar creștin” (Mic dicționar enciclopedic, București, 1972, 
pagina 1486).   
 

 Aceasta este aprecierea inclusă într-un dicționar ateist, dar iată ce zice și un comentariu 
creștin: „Așa a murit un om de capacități și virtuți cu adevărat preeminente.  Ca teolog,  
el figurează probabil ca cel mai mare al tuturor timpurilor, care a pus o mare parte din 
temelia pe care sunt construite doctrinele creștine.  Concepția sa înaltă despre Hristos a 
dominat creștinismul” (Seventh-day Adventist Bible Dictionary/Dicționarul biblic 
adventist de ziua a șaptea, pagina 832).  „Concepția sa înaltă despre Hristos”, pe care Îl 
prigonise: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?”  (Fapte 9,4).  Ce minune 
nemaipomenită a făcut evanghelia lui Isus Hristos!  De aceea scria el mai târziu: „Căci 
mie nu mi-e rușine de evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu, 
pentru mântuirea fiecăruia care crede” (Rom 1,16).   
 

 Din cuvintele Domnului Isus, reținem următoarele trei lucruri despre Saul din Tars:                                                     
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(01) era un vas, pe care El l-a ales;                                                                                                                                  

(02)  urma să ducă numele Domnului Hristos înaintea neamurilor, înaintea împăraților și 
înaintea fiilor lui Israel;                                                                                                                                                                             

(03) urma să sufere pentru numele Domnului Isus, și Domnul l-a informat pe deplin 
despre aceste experiențe viitoare.  

 „Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele Meu” (Fapte 9,16).  Interesant este 
că Domnul nu le promite celor chemați de El orizonturi roze, ci le spune clar că vor avea 
de suferit.  Și celor unsprezece apostoli, Domnul Isus le-a prevestit astfel de suferințe: 
„V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere.  Au să 
vă dea afară din sinagogi; ba încă, va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că Îi 
aduce o slujbă lui Dumnezeu.  Și se vor purta astfel cu voi, pentru că nu L-au cunoscut 
nici pe Tatăl, nici pe Mine” (Ioan 16,1-3).  El a zis, de asemenea: „V-am spus aceste 
lucruri, ca să aveți pace în Mine.  În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit 
lumea” (versetul 33).   
 

 Toți apostolii au suferit pentru numele Domnului Isus Hristos.  Toți.  Din unsprezece, 
rămași după plecarea lui Iuda Iscarioteanul, zece au devenit martiri în diferite părți ale 
țării și ale lumii.  Al unsprezecelea și cel mai tânăr a murit de bătrânețe, dar nu a fost 
scutit de suferințe pentru numele Domnului.  „Ioan a fost aruncat într-un cazan cu ulei 
clocotind; însă Domnul a păstrat viața slujitorului Său credincios, chiar așa cum i-a 
păstrat pe cei trei evrei în cuptorul aprins.  Când au fost rostite cuvintele, ‚așa vor pieri 
toți cei ce cred în acel înșelător, Isus Hristos din Nazaret’, Ioan a declarat, ‚Maestrul meu 
S-a supus cu răbdare la tot ce Satana și îngerii lui puteau născoci ca să-L umilească și     
să-L tortureze.  El Și-a dat viața ca să mântuiască lumea.  Sunt onorat să mi se îngăduie a 
suferi pentru El.  Eu sunt un om slab, păcătos.  Hristos a fost sfânt, inofensiv, nepătat.  El 
n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.’  Aceste cuvinte au avut influență și 
Ioan fost îndepărtat din cazan chiar de către oamenii care îl aruncaseră acolo.”  (The 
Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 570) 
 

 Prin urmare, apostolul Pavel, de altfel ca și toți ceilalți apostoli, a știut din capul locului 
ce-l așteaptă.  A zis Mântuitorul: „Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu 
stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească?”  
(Luca 14,28).  Versetul precedent zice: „Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după 
Mine nu poate fi ucenicul Meu.”  Pavel și-a făcut foarte bine socotelile, adică a calculat 
costul uceniciei și nu s-a dat înapoi.  El a zis mai târziu: „De aceea, împărate Agripa, n-am 
vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești” (Fapte 26,19).  Iată contrastul arătat de el între 
lucrurile strălucite ale lumii și ocara lui Hristos: „Dar, lucrurile care pentru mine erau 
câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos.  Ba încă, și acum privesc 
toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui 
Hristos Isus, Domnul meu.  Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să-L 
câștig pe Hristos” (Filip 3,7.8).   
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 Dar apostolul Pavel era un caz unic.  Niciunul dintre ceilalți apostoli nu a prigonit 
creștinismul; el a făcut-o, și încă folosind totă cruzimea posibilă: „Saul, de partea lui, 
făcea prăpăd în biserică; intra prin case, îi lua cu sila pe bărbați și pe femei și-i arunca în 
temniță” (Fapte 8,3).  Chiar el a mărturisit lucrul acesta: „Și eu, ce-i drept, credeam că 
trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Isus din Nazaret și așa am și făcut în 
Ierusalim.  I-am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la 
preoții cei mai de seamă, și, când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul 
împotriva lor.  I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i 
fac să hulească.  În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile 
străine” (Fapte 26,9-11).   
 

 Iată ce le scria el galatenilor: „Ați auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în 
religiunea iudeilor.  Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu 
și făceam prăpăd în ea” (Gal 1,13).  Sau lui Timotei: „Mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul 
nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, 
măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor.  Dar am căpătat 
îndurare, pentru că lucram din neștiință, în necredință!”  (1 Tim 1,12.13) 
 

 Și omul acesta, prigonitorul înverșunat al creștinismului, a devenit cel mai înflăcărat 
exponent al lui.  Nu face Dumnezeu minuni?  Lucrurile s-au schimbat în mod neașteptat, 
adversarul bisericii făcând o întoarcere de 180 de grade: prigonitorul s-a transformat în 
prigonit și a acceptat cu plăcere rolul acesta.  El a scris așa: „. . . simt plăcere în 
slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci, când 
sunt slab, atunci sunt tare” (2 Cor 12,10).  Schimbarea aceasta a fost atât de mare, de 
surprinzătoare, de incredibilă, încât ucenicii s-au ferit de el la început: „Când a ajuns în 
Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu 
puteau să creadă că este ucenic” (Fapte 9,26).  În toate bisericile din Iudea, oamenii erau 
uimiți: „Și eram încă necunoscut la față bisericilor lui Hristos, care sunt în Iudea.  Ele 
auzeau doar spunându-se: ‚Cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința, 
pe care căuta s-o nimicească odinioară.’  Și-L slăveau pe Dumnezeu din pricina mea” (Gal 
1,22-24).                                                                                                              
 

 Iată un inventar al suferințelor sale pentru Hristos și pentru evanghelia Sa, așa cum l-a 
întocmit apostolul însuși: „În osteneli, și mai mult; în temnițe, și mai mult; în lovituri, 
fără număr; de multe ori în primejdii de moarte!  De cinci ori am căpătat de la iudei 
patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost 
împroșcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte și o zi am fost în 
adâncul mării.  Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea 
tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea 
păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii 
între frații mincinoși.  În osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în 
posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte!  Și, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare 
zi mă apasă grija pentru toate bisericile” (2 Cor 11,23-28). 
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 Să organizăm puțin aceste dificultăți, întâlnite de apostol în lucrarea sa de vestirea a 
Cuvântului mântuitor.  El vorbește despre următoarele suferințe și privațiuni:                                                                         

(01) temnițe (versetul 23);                                                                                                                          

(02) bătăi – lovituri fără număr (23); de cinci ori câte 39 de lovituri, care fac 195 
(versetul 24); de trei ori bătut cu nuiele, mai precis cu biciul (25); o dată împroșcat cu 
pietre (25; vezi Fapte 14,19);                       

(03) naufragii – de trei ori (25);                                                                                                                  

(04) călătorii – deseori (26);                                                                                                                           

(05) primejdii (26) – pe râuri, din partea tâlharilor, din partea neamului său, din partea 
păgânilor, în cetăți, în pustie, pe mare, între frații mincinoși;                                                                                  

(06) osteneli (27) – care nu au lipsit niciodată; 

(07) necazuri (27) – neidentificate, dar desigur altele decât cele amintite, un fel de 
„etc.”;  

(08) privațiuni (27) – priveghiuri, adică lipsă de somn; posturi (foame și sete), frig, lipsă 
de îmbrăcăminte;   

(09) grija pentru biserici (28) – toate bisericile, grijă care îl apăsa „în fiecare zi”. 

 Acest „mă apasă grija” l-am exprima astăzi prin cuvântul „stres”.  Un om de statură 
mică, având vederea slabă (Gal 4,15; 6,11; 2 Tes 3,17), timid („slab, fricos și plin de 
cutremur”, 1 Cor 2,3), dar parcă de o energie și o rezistență inepuizabile!   
 

 Apostolul Pavel nu era un deschizător de șantiere pe care să le abandoneze apoi.  El nu 
se grăbea să boteze, pentru a se putea făli cu rezultate celebre în lucrarea sa de 
evanghelizare.  De altfel, nici nu prea boteza, așa cum el însuși a mărturisit: „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 dintre voi, afară de 
Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu.  
Da, am mai botezat și casa lui Ștefana; încolo, nu știu să mai fi botezat pe altcineva.  De 
fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc evanghelia: nu cu înțelepciunea 
vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică” (1 Cor 1,13-17).   
 

 Așa deci!  Pavel nu era obsedat de ideea botezurilor, ci el lucra.  Predica evanghelia, iar 
această evanghelie nu putea să nu producă roade.  Este ca și tratarea bolnavilor: nu 
trebuie tratat simptomul, ci găsită și înlăturată cauza bolii.  Nu trebuie umblat cu furie 
după rezultate, ci trebuie vestită solia mântuirii, iar vestirea va fi cauză de efecte, ea va 
aduce rezultate, suflete salvate și botezate pentru împărăția lui Dumnezeu. 
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 M-am gândit întotdeauna că ultima lui călătorie la Ierusalim a fost o greșeală sau măcar 
o imprudență, mai ales că era avertizat în repetate rânduri de prieteni să nu se ducă.  De 
exemplu, în Tir: „Acolo, i-am găsit pe ucenici și am rămas șapte zile.  Ucenicii, prin Duhul, 
îi ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim” (Fapte 21,4).  Sau în Cezarea, după profeția 
lui Agab, care s-a legat cu brâul lui Pavel 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’” (Fapte 21,10.11; citatul este din versetul 11).   
 

 Reacția celor prezenți a fost aceasta: „Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de 
acolo l-am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim.  Atunci, Pavel a răspuns: ‚Ce faceți 
de plângeți așa și-mi rupeți inima?  Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor 
în Ierusalim pentru numele Domnului Isus’” (versetele 12 și 13).  Probabil îl apăsa încă 
scena morții de martir a lui Ștefan și ar fi dorit să fie ca el.  Dar chiar Pavel simțea că 
viitorul apropiat era dificil: „Și acum, iată că, împins de duhul, mă duc la Ierusalim, fără 
să știu ce mi se va întâmpla acolo.  Numai, Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în 
cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri” (Fapte 20,22.23).  Duhul său îl împingea în 
direcția aceea, Duhul Sfânt îl înștiința despre necazuri, dar nu îl oprea, ca atunci când a 
vrut să predice Cuvântul în Asia și în Bitinia (vezi Fapte 16,6.7).  
 

 Am zis că mi s-a părut o greșeală sau măcar o imprudență călătoria sa ultimă la 
Ierusalim.  Dar nu mai gândesc așa.  Dumnezeu zisese către Anania despre Saul din Tars, 
devenit mai târziu Pavel: „. . . el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele Meu 
înaintea . . . împăraților” (Fapte 9,15).  Da, înaintea împăraților: Agripa (Fapte 25,13-27; 
26,1-32), Nero (2 Tim 4,16.17), poate și alții.  Cum altfel ar fi ajuns el să le vorbească 
împăraților despre Hristos, decât arestat și târât înaintea lor?     
 

 Să ne ocupăm acum cu atenție de versetul 29 din 2 Corinteni 11: „Cine este slab și să nu 
fiu și eu slab?  Cine cade în păcat și eu să nu ard?”  Am văzut mai înainte activitatea 
incredibilă, epuizantă a apostolului Pavel, un stres nemaipomenit și continuu, dar acesta 
nu l-a ucis în mod prematur.  În Fapte 7,58, ni se spune că, la uciderea cu pietre a lui 
Ștefan, „martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul.”  Iar în Filimon 9, 
acest fost tânăr zice despre sine „eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel.”  Cum convertirea lui 
s-a produs la scurtă veme după martirizarea lui Ștefan, putem spune că a intrat în 
lucrare tânăr și a îmbătrânit în ea.   
 

 Să-l fi îmbătrânit activitatea?  A fost decapitat la Roma cândva în anii 66-67; nu se 
cunoaște anul nașterii sale, dar se apreciază că ar fi avut cam aceeași vârstă ca și Isus, 
astfel că, la data morții, avea între 65-70 de ani.  Nu prea bătrân, dar bătrân, așa cum 
zicea el.  Dacă nu ar fi fost decapitat, ar fi mai trăit probabil ani de zile.  Prin urmare, 
activitatea, cât de stresantă era ea, nu l-a ucis și nu l-a zdrobit.  Secretul lui?  Deși în 
Filipeni 4,13 contextul este diferit, generalizarea afirmației lui din acest verset nu poate 
fi o greșeală: „Pot totul în Hristos, care mă întărește.”  Și poate că doctorul Luca, bunul 
său prieten și însoțitor în lucrare, l-a învățat cum să trăiască o viață sănătoasă.   
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 S-ar pune, deci, întrebarea: acest om, atât de activ, atât de ocupat, atât de stresat, atât 
de urmărit și de prigonit, avea timp de pastorație, avea timp să se ocupe de comunități?  
Nu, nu avea timp, dar își făcea timp!  Atât în anii cât a fost liber, cât și în detenție, prin 
scrisori și colaboratori, el s-a ocupat de comunități și de oameni, le-a dat sfaturi și i-a 
mustrat, i-a avertizat de primejdii doctrinare și spirituale, le-a dat îndrumări de 
organizare, de relații, de câștigare de suflete.  I-a condus la Hristos și i-a întărit în 
credință.  
 

 „Cine cade în păcat și eu să nu ard?”  Păcatul este el însuși o cădere, este un dezechilibru 
moral.  Se vorbește în Biblie despre căderea lui Lucifer: „Cum ai căzut din cer, Luceafăr 
strălucitor, fiu al zorilor!  Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!”  (Isa 
14,12).   Mântuitorul cunoștea destul de bine acel tragic eveniment: „L-am văzut pe 
Satana căzând ca un fulger din cer” (Luca 10,18).  Prima cădere pe pământ a fost aceea a 
lui Adam și Eva: „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).  Dar iată și căderea unor convertiți: „Căci cei ce au fost 
luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat 
Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care totuși au căzut, este 
cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință” (Evr 6,4-6).  O cădere și alta și alta.  
Oamenii cad mereu.   
 

 Întregul neam omenesc este căzut în păcat și nu poate fi ridicat decât prin Acela care nu 
a căzut niciodată.  Diavolul s-a străduit din răsputeri să-L ducă la cădere, dar a fost 
înfrânt; Hristos l-a biruit cu „sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” (Efes 
6,17).  Putea cădea, dar legătura Sa permanentă cu Tatăl și sprijinirea pe un „este scris!”  
I-a adus biruință totală.  „Fiţi prudenţi, extrem de prudenţi când vă ocupaţi de natura 
umană a lui Hristos.  Nu Îl prezentaţi înaintea oamenilor ca pe un om cu tendinţe 
păcătoase.  El este al doilea Adam.  Primul Adam a fost creat o fiinţă curată, fără păcat, 
fără o pată de păcat asupra sa; el purta chipul lui Dumnezeu.  Putea cădea şi a căzut prin 
călcarea poruncii.  Din cauza păcatului, urmaşii lui s-au născut cu înclinaţii inerente către 
neascultare.  Dar Isus Hristos a fost unicul Fiu născut al lui Dumnezeu.  El a luat asupra 
Sa natura umană şi a fost ispitit în toate lucrurile, aşa cum este ispitită natura 
omenească.  Ar fi putut păcătui; ar fi putut cădea, dar nici pentru un moment nu a 
existat în El o înclinaţie rea.”  (Scrisoarea 8 din 1895, publicată în Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 
1128)   
 

 Putea cădea?  Da, auziți din nou: „Mulţi pretind că era imposibil pentru Hristos să fie 
biruit de ispită.  Atunci, El nu ar fi putut fi plasat în poziţia lui Adam; El nu ar fi putut 
câştiga biruinţa pe care Adam nu a câştigat-o.  Dacă noi avem, în vreo privinţă, un 
conflict mai teribil decât a avut Hristos, atunci El nu ar fi în stare să ne vină în ajutor.  
Însă Mântuitorul nostru a luat natura umană, cu toate riscurile ei.  El a adoptat natura 
omului, cu posibilitatea de a ceda ispitei.  Noi nu avem niciun lucru de purtat pe care El 
nu l-a îndurat.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 117)    
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 Primul Adam putea cădea şi a căzut prin călcarea poruncii.  Isus este al doilea Adam: ar fi 
putut păcătui; ar fi putut cădea, dar nici pentru un moment nu a existat în El o înclinaţie 
rea.  Primul Adam a fost înfrânt de Satana, ademenit la păcat; al doilea Adam l-a biruit 
pe Satana, iar biruința Lui este biruința noastră, singura noastră nădejde de revenire în 
rândurile ființelor necăzute în păcat.  „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). 
 

 Să luăm aminte acum la zece atitudini posibile în legătură cu căderea aproapelui:                                                                                                                                              

 (01) Provocare criminală 

„Dar pentru oricine îl va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, care cred în Mine, 
ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul 
mării” (Mat 18,6). 

„Bine este . . . să te ferești de orice lucru, care poate fi pentru fratele tău un prilej de 
cădere, de păcătuire sau de slăbire” (Rom 14,21).   

„De aceea, dacă o mâncare îl face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată 
carne, ca să nu-l fac pe fratele meu să păcătuiască” (1 Cor 8,13).                                                                                                                    

(02) Satisfacție satanică 

„Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși, chiar 
dacă stau în întuneric, totuși Domnul este Lumina mea” (Mica 7,8). 

„Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se 
poticnește el” (Prov 24,17).   

„Fala ta, Israele, zace ucisă pe dealurile tale!  Cum au căzut vitejii!  Nu spuneți lucrul 
acesta în Gat, nu răspândiți vestea aceasta în ulițele Ascalonului, ca să nu se bucure 
fetele filistenilor, ca să nu se laude fetele celor netăiați împrejur!”  (2 Sam 1,19.20)   

„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!”  (Obadia 12) 

„Adu-Ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care, în ziua nenorocirii Ierusalimului, 
ziceau: ‚Radeți-l, radeți-l din temelii!’”  (Ps 137,7)   

Satana se bucură de căderea cuiva în păcat, așa cum s-a bucurat când a izbutit să-i 
doboare pe primii noștri părinți.  Sora White l-a văzut într-o viziune și descrie astfel 
setea lui de a-i duce pe oameni la păcat: „Mi-a fost arătat Satana aşa cum era el cândva, 
un înger fericit, glorios.  Apoi mi s-a arătat cum este el acum. . . .  Pe faţa lui era un 
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zâmbet, care m-a făcut să mă înfior, era atât de plin de răutate şi viclenie satanică.  
Acest zâmbet este cel care apare pe faţa lui imediat ce este sigur de victima sa şi, când 
îşi prinde victima în capcană, acest zâmbet devine oribil.”  (Early Writings/Experienţe şi 
viziuni, paginile 152-153)      

(03) Trâmbițare  

Aceasta se cheamă vorbire de rău păcătoasă, bârfire, clevetire, difuzare de știri proaste, 
așa cum zicea David în legătură cu moartea lui Saul și a fiilor săi: „Nu spuneți lucrul 
acesta în Gat, nu răspândiți vestea aceasta în ulițele Ascalonului” (2 Sam 1,20).  Sfaturile 
apostolilor sunt: „Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de 
pizmă și de clevetire” (1 Pet 2,1).  „Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice 
strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru” (Efes 4,31).                                                                          

Trâmbițarea aceasta a căderii aproapelui, făcută cu satisfacție sau doar din obișnuință, 
este un rău care compromite biserica.  Când auzi o astfel de știre, înmormânteaz-o în 
dumneata.  Nu o căra mai departe.  Mai bine să suferi împreună cu Hristos și cu îngerii.  
Roagă-te pentru cel căzut.      

(04) Condamnare  

Când „Isus Și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim” (Luca 9,51), în ultima Sa 
călătorie acolo, a avut nevoie de un loc de găzduire în Samaria și i-a trimis pe doi din 
ucenicii Lui să caute un astfel de loc.  Samaritenii au refuzat să-L primească, pentru că 
mergea în Iudea.  Acesta era, fără îndoială, un păcat: refuzul de a-L primi pe 
Mântuitorul, indiferent din ce punct de vedere și sub ce formă, este un păcat, iar păcatul 
este cădere.  Orice păcat este o cădere.                                      

Cum a reacționat Domnul Hristos față de păcătoșii aceia?  El i-a răbdat și a zis: „‚Căci Fiul 
omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.’  Și au plecat   
într-alt sat” (versetul 56).  Dar de ce a zis așa?  Pentru că Iacov și Ioan au venit cu o 
soluție drastică, soluția finală, și anume, păcătoșii să fie incinerați: „Doamne, vrei să 
poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie?”  (Versetul 54).  Nicio 
păsuire, exterminare imediată!  Nu degeaba „Isus S-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: 
‚Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți!’”  (Versetul 55) 

(05) Corijare fățarnică            

„De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu 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?”  (Mat 7,3.4).      

„Le-a spus și pilda următoare: ‚Oare poate un orb să-l călăuzească pe un alt orb?  Nu vor 
cădea amândoi în groapă?’”  (Luca 6,39)                                                                                                     
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Neglijându-și propriile defecte, individul încearcă să-l pună la punct pe altul, la fel de 
imperfect ca și el.  Isus l-a numit, fără înconjur: „Fățarnicule!”  (Mat 7,5).  Orb încercând 
să-l călăuzească pe un alt orb.  Fățarnic ajutor.  Fățarnică încercare de corijare.      

(06) Îngrijorare nefondată 

„Cine ești tu, care îl judeci pe robul altuia?  Dacă stă în picioare sau cade este treaba 
Stăpânului său; totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească, pentru 
ca să stea” (Rom 14,4).  Aici nu este vorba despre vreo intervenție salvatoare sau despre 
compasiune, ci despre o frământare nesănătoasă în legătură cu spiritualitatea altuia, 
când propria stare este ignorată sau neglijată.  Apostolul îl asigură pe cel chinuit de 
astfel de gânduri că Stăpânul va avea grijă de acela și nu-l va lăsa să cadă.                                                                                                                                                                         

(07) Nepăsare vinovată 

Nepăsare: treaba lui, pe cine nu-l lași să moară, nu te lasă să trăiești!  În Occident, 
nimeni nu se bagă dacă cineva e atacat în public; nu așa în România sau în alte țări, pe 
care ei le socotesc subdezvoltate: gloata intervine și îl pune la punct pe agresor.   

„Când îi 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 3,18).  Cade, și omul Domnului nu-i zice 
nimic, deși a fost trimis de Dumnezeu să-l avertizeze.   

Domnul Isus povestea că „un om se cobora din Ierusalim la Ierihon.  A căzut între niște 
tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat 
aproape mort” (Luca 10,30).  Cădere între tâlhari, nenorocire.  Niște licăriri de speranță 
au apărut: pe acolo a trecut un preot și apoi un levit, cei mai potriviți oameni care să 
vină în ajutorul lui – gândiți-vă la „salvare”, „Crucea Roșie”, „poliție” sau alte asemenea 
instituții de ajutor.  Ce au făcut aceștia?  Textul ne spune: „Din întâmplare, se cobora pe 
același drum un preot și, când l-a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături.  Un 
levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături” (versetele 
31 și 32).  Indiferență criminală față de un om căzut, căzut între tâlhari.                                                                                                                                                                                       

 (08) Ridicare cu duhul blândeții                                                                                                                        

Un samaritean l-a văzut pe omul căzut între tâlhari.  Aceluia, căderea semenului nu i-a 
fost indiferentă și el nu a trecut nepăsător pe alături, așa cum făcuseră preotul și levitul.  
Nici nu a fost compătimitor în vorbe sau sentimente numai.  „A venit în locul unde era el 
și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.  S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste 
ele untdelemn și vin; apoi, l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el.  A 
doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ‚Ai grijă de el și 
orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere’” (Luca 10,33-35).  Cel căzut a fost 
ajutat: samariteanul i-a dat primul ajutor medical și l-a dus la un han, unde l-a lăsat în 
îngrijirea hangiului, asumându-și obligația să acopere el toate cheltuielile.                                                                                    
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Bine, era un om căzut între tâlhari, dar căzut în păcat?  Este același lucru, pentru că 
omul care cade în păcat cade, de fapt, în mâinile tâlharilor nevăzuți, care îl bat, îl 
jefuiesc, îl lasă aproape mort.  Apostolul Pavel dă următorul sfat prețios: „Fraților, chiar 
dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați 
cu duhul blândeții.  Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu” (Gal 6,1).  Cel căzut 
în păcat trebuie ridicat cu duhul blândeții, iar cel care-l ridică să nu uite că și el este om 
și poate cădea la fel. 

(09) Îndreptare sinceră și iubitoare 

Samariteanul a ajutat.  Așa trebuie tratat cel căzut, dacă un ajutor pentru evitarea 
căderii nu a putut avea loc.  Vă amintiți, probabil, parabola aceasta despre un om care a 
căzut într-o groapă adâncă.  Pe acolo a trecut Confucius, care l-a privit și a zis: „Dacă ai fi 
urmat învățăturile mele, nu ai fi căzut în această groapă.”  Și a trecut mai departe.  A 
apărut acolo Buda, care i-a zis celui căzut: „Dacă vei reuși să ieși de acolo, te voi sfătui ce 
să faci ca să nu mai cazi niciodată.”  Și a plecat și el.  Apoi a venit Isus, care nu a rostit la 
început niciun cuvânt, ci a coborât în groapă, l-a ridicat pe cel căzut și l-a învățat și ce să 
facă pentru a nu mai cădea niciodată.  

Fratele Domnului și-a încheiat scurta epistolă cu o încurajare către credincioși de a se 
interesa de foștii frați de credință: „Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la 
adevăr și-l întoarce un altul, să știți că cine îl întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii 
lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate” (Iac 5,19,20).  
Aceasta este o lucrare foarte importantă: scoaterea celui căzut în groapă, așa cum a 
făcut samariteanul, așa cum a făcut Hristos, recuperarea unui păcătos, salvarea lui de la 
moarte, acoperirea multor păcate.  De ce nu am avea interes într-o astfel de lucrare?    

(10) Durere intensă 

În lungul text de bază din 2 Corinteni, capitolul 11, am citit și fraza: „Cine cade în păcat și 
eu să nu ard?”  (Versetul 29).  Ce înseamnă oare acest „ard”?  Închipuiți-vă cum se simte 
un părinte când copilul său cade dintr-un pom și se rănește grav; îl duce imediat la 
policlinica de urgență, cheltuiește orice pentru salvarea lui.  „Ard” ar însemna aici: mă 
consum, stau ca pe ace, nu mă pot liniști, sunt chinuit, nu am somn, până când situația 
bună nu este restabilită.    

 Ca să avem o idee cât de cât în legătură cu această împreună-simțire a apostolului cu cel 
căzut în păcat, să luăm ca pildă o întâmplare reală din activitatea lui.  Se afla la Troa, 
unde a ținut o adunare specială și prelungită cu ocazia despărțirii sale de credincioși, și 
era ultima dată că îi mai întâlnea, pentru că, la scurt timp după aceea, a fost arestat (vezi 
Fapte 20,7-12).  Să citim textul: „Pavel, care trebuia să plece a doua zi, le vorbea 
ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții.  În odaia de sus, unde eram 
adunați, erau multe lumini.  Și un tânăr, numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit 
de-a binelea, în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut jos din catul al 
treilea și a fost ridicat mort” (versetele 7-9).   
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 „Eram adunați”, scrie autorul, care este doctorul Luca.  Era, deci, prezent, un doctor, 
când tânărul s-a prăbușit de la etajul trei.  Accidentul a fost deosebit de grav și fără 
remediu: „. . . a fost ridicat mort”.  Omenește, nu se putea face nimic.  Iată însă 
comportarea vorbitorului: „Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a 
zis: ‚Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el.’  După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a 
cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziuă.  Apoi a plecat.  Flăcăul a fost adus viu și 
lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri” (versetele 10-12).  Unele precizări sunt 
necesare: „a fost ridicat mort”, „flăcăul a fost adus viu” – deci, aceasta a fost o înviere.   
 

 „Sufletul”, de care se amintește în versetul zece, ar fi trebuit tradus „viața”, pentru a 
evita orice confuzie, pentru că termenul grecesc psyche înseamnă: „eul, existența 
lăuntrică, adâncul ființei; viață (fizică); ceva ce are viață, făptură vie, persoană, ființă 
umană” (conform cu A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament/Un 
dicționar concis grec-englez al Noului Testament, de Barclay M. Newman, Jr.,  pagina 
201).  Pentru lămurire, e bine să fim atenți la o propoziție din Matei 6,25, unde 
Mântuitorul a zis: „Nu vă îngrijorați de viața voastră.”  Aici, Cornilescu a tradus termenul 
grecesc psyche corect, cu „viața”, ceea ce trebuia să facă și în cazul lui Eutih. 
 

 Dar ce însemna afirmația lui Pavel „căci viața lui este în el”, dacă era mort?  Cum putea 
să fie viață într-un mort?  Mântuitorul a zis în Luca 20,38 că „pentru El (Dumnezeu) toți 
sunt vii”.  Pavel vedea situația următoare a lui Eutih și nu pe cea prezentă, vedea ce 
urma să facă Dumnezeu pentru el peste numai câteva minute.   
 

 Am zis că folosim acest caz ca o parabolă.  Ce a făcut Pavel?  „S-a pogorât”, „s-a repezit 
spre el”, „l-a luat în brațe”.  Și a urmat învierea.  Parafrazând ideea din titlul acestei 
predici, putem pune în seama lui Pavel întrebarea: „Cine cade de la etajul trei, e ridicat 
mort, și eu să nu ard, să nu mă consum, să nu-mi pese?”  Pavel era predicatorul; el a 
ținut o predică foarte lungă și mai avea multe de spus, pentru că a continuat și după 
miezul nopții, după cazul cu Eutih, până la ziuă.  Până când au stins luminile din camera 
de sus.  El nu a rămas la amvon, pentru că el era predicator, nu medic, nu sanitar și, 
oricum, multe lumini nu erau pentru puțini oameni.  Se putea gândi că sunt destui care 
să intervină pentru Eutih.   
 

 Și mai era ceva: un singur ascultător a căzut de la etaj; ce conta, mai rămâneau destui!  
Nu aceasta era gândirea și nu aceasta era spiritualitatea lui Pavel.  Nici păstorul din pildă 
(vezi Luca 15,3-7) nu s-a mulțumit cu 99 de oi, gândind că una pierdută nu este mare 
lucru, că 99% succes e un palmares impresionant!  Fiecare suflet omenesc este prețios.  
În textul de bază, el nu s-a referit la mulți căzuți, ci la unul: „Cine cade în păcat și eu să 
nu ard?”  „Cade”, nu „cad”.  Unu singur.  Ca păstor, mă duc să salvez oaia aceea.  Așa a 
întrebat Isus: „Cine este omul (unu) acela dintre voi care, dacă are o oaie (una) și-i cade 
într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce și s-o scoată afară?”  (Mat 12,11)   
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 Cum putea Pavel să rămână la amvon și să predice, când o oaie căzuse în groapă și 
trebuia scoasă?  Vorbirea trebuia neapărat întreruptă.  Pentru un caz.  Pentru un suflet.  
Așa zice el în Galateni 6,1: „Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală    
. . .”; „un om” – unu, nu mai mulți.  Și unu are importanță.  Pavel se referă la un membru 
al bisericii care cade brusc într-o greșeală.  Uimitor de asemănător se exprimă fratele 
Domnului: „Fraților (tot așa), dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și-l întoarce 
un altul . . .” (Iac 5,19).  Acesta nu este un membru căzut brusc într-o greșeală, ci este 
vorba de unu rătăcit, deci, plecat dintre credincioși, fost membru.  Biserica trebuie să fie 
interesată în recâștigarea lui.   
 

 Unu a fost Eutih, unu cade într-o greșeală, unu s-a rătăcit.  Iată ce zice Spiritul Profetic 
despre acest „unu”, un suflet căzut: „Mântuitorul ar fi trecut prin agonia Golgotei pentru 
ca unu să fie mântuit în împărăția Sa.  El nu-l va părăsi niciodată pe unu pentru care a 
murit.  Dacă urmașii Săi nu aleg să-L părăsească, El îi va păstra în mod ferm” (The Desire 
of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 483).  „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)   
 

 Pavel nu avea de gând să renunțe vreodată la acest mod de a fi și la această activitate 
pentru cei căzuți: „Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și 
pe mine însumi pentru sufletele voastre” (2 Cor 12,15).  Când o casă arde și nu se 
intervine deloc, poate să ardă până la transformare în cenușă, în ruină totală.  Așa era 
Pavel hotărât să facă: „voi cheltui bucuros din ale mele”, „mă voi cheltui în totul și pe 
mine însumi”, „pentru sufletele voastre”.  Așa ard pentru cei credincioși, până la 
consumare integrală!    
 

 Am reținut până acum întrebarea lui Pavel, „cine cade în păcat și eu să nu ard?”, ca o 
compasiune admirabilă, implicare totală și iubitoare în salvarea păcătosului și într-o 
păstorire asemenea celei practicate de Mântuitorul.  Dar să nu uităm că Domnul Isus   
Și-a dat și viața pentru a salva.  Nu numai simpatie, compasiune, îmbrățișare, scoatere 
din goapă, ridicarea celui căzut de la etajul trei, ci sacrificiu suprem.  Nimeni din univers 
nu putea face acest lucru, afară de El.  Dar ca atitudine?  Dar ca dispoziție de a oferi 
totul pentru salvarea altuia?  Iată-l pe Moise: „Iartă-le acum păcatul!  Dacă nu, atunci 
șterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!”  (Exod 32,32).  Deci: dacă ei pier, eu nu pot 
suporta să mai exist, dacă ei ard, ard împreună cu ei.  Prin urmare: „Cine cade în păcat și 
arde, fără ca și eu să ard împreună cu el?”   
 

 Pavel s-a comportat la fel: „Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit 
de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești” (Rom 9,3).  „Să trăiesc eu în veci, în 
timp ce ei pier?  Imposibil, Doamne!  Mă doare prea mult!  Ard!”  Nu cunoaștem pe 
nimeni altcineva, în afară de Moise și Pavel, care să fi rostit astfel de cuvinte, exprimând 
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dispoziția de a face sacrificiul suprem pentru alții, soldat cu pierderea vieții veșnice.  
Sigur că Dumnezeu nu putea accepta astfel de renunțări, pentru că tocmai acești 
oameni erau minunați, erau asemenea lui Hristos, și lui Dumnezeu îi erau extrem de 
dragi pentru aceasta.          
 

 Solomon a făcut afirmația următoare: „Căci cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică, 
dar cei răi se prăbușesc în nenorocire” (Prov 24,16).  Mulți înțeleg textul acesta, în mod 
greșit, ca însemnând cădere de la credință.  Dar aici nu este vorba de șapte asemenea 
căderi, de șapte apostazii, de șapte părăsiri ale adevărului.  Este vorba de nenorociri, ca 
în cazul lui Iov; Domnul îl restabilește de fiecare dată, dar cei răi se prăbușesc.          
 

 Cei siguri de sine și salvatorii sunt avertizați în Sfintele Scripturi să fie precauți: „Astfel 
dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă” (1 Cor 10,12).  Din nou acest 
text: „Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți 
duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții.  Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit 
și tu” (Gal 6,1).  Ce înseamnă lucrul acesta?  În procesul de ridicare a păcătosului, să 
purtăm mască împotriva contaminării?  Nu.  Înseamnă umilință, evitarea unui spirit de 
osândire, ținând cont că aceeași primejdie îl pândește și pe cel care intervine.   
 

 Cei căzuți se mai pot ridica.  De ce nu?  S-a pus și se pune întrebarea: „Cine cade și nu se 
mai scoală?  Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși?”  (Ier 8,4).  Ridicarea celor 
căzuți, întoarcerea celor abătuți este posibilă.  În totul posibilă.  Încă posibilă.  Aceasta 
este evanghelia, aceasta este dorința lui Dumnezeu, acesta este planul de mântuire.  Dar 
nu va fi în veci așa.  Profetul a prevăzut că unii nu se vor mai ridica: „Ei, care jură acum 
pe păcatul Samariei și zic: ‚Pe dumnezeul tău cel viu, Dane!’, și: ‚Pe drumul Beer-Șebei!’, 
vor cădea și nu se vor mai scula” (Amos 8,14).  Va veni un timp când nicio cădere nu va 
mai putea fi reversată: „Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este întinat 
să se întineze și mai departe” (Apoc 22,11).  Aceasta este încheierea harului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 Dar nu trebuie mers până acolo.  Acum există încă har.  Acum, cel căzut în păcat poate fi 
ridicat, întors, salvat.  Dar el poate să cadă din nou.  Nu este adevărat sloganul „odată 
mântuit, pentru totdeauna mântuit”.  Păcătosul ridicat poate cădea din nou.  Dar nu 
există oare nicio siguranță absolută, niciun vaccin împotriva căderii?  Ba da, există.  Așa 
cum în medicină o boală se previne prin vaccin conținând microbi trecuți de vârsta când 
pot produce boala, pentru ca organismul să producă anticorpi, căderea în păcat poate fi 
prevenită, iar dacă s-a produs poate fi vindecată, recidiva poate fi făcută imposibilă, 
numai printr-o altă cădere!       
 

 Căderea se previne prin cădere?  Care?  A arătat-o Hristos: „Cine va cădea peste piatra 
aceasta va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera” (Mat 
21,44).  Piatra aceasta misterioasă este Hristos: „El este ‚piatra lepădată de voi, zidarii, 
care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’” (Fapte 4,11).  Numai căzând pe această 
piatră, experimentând zdrobirea de inimă salvatoare (vezi Psalmul 51,17), se ajunge la 
siguranță împotriva oricărei căderi.  Să cădem pe această piatră, să fim zdrobiți de ea 
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pentru mântuire, înainte de a cădea ea peste noi, pentru a fi spulberați pentru veșnicie, 
asemenea chipului colosal din Daniel 2!  
 

 Observați această continuă alunecare spre neant: cădere, decădere, prăbușire.  
Decăderea este o cădere teribilă și dezgustătoare, cu caracter permanent.  Prăbușirea 
indică o cădere totală, o ruină ireversibilă.  Bătrânul Simeon a proorocit că Hristos „este 
rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora” (Luca 2,34).  Hristos ridică, aceasta este 
mântuirea urzită de El prin jertfa și prin mijlocirea Sa.  Și sunt ridicați toți cei care Îl 
acceptă.  Dar El este factorul de decizie în orice sens, respingerea Lui duce la prăbușire.  
Nimeni nu-L poate evita cu totul, ființa Lui cere o hotărâre, care poate fi pozitivă sau 
poate fi negativă.  Cel peste care cade piatra aceasta va fi spulberat.  Acela se va prăbuși 
asemenea casei zidite pe nisip: „. . . ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare” (Mat 
7,27), adică totală, ireversibilă, eternă.        
 

 Duhul lui Dumnezeu este la lucru în favoarea noastră și în mod preventiv: „Iar a Aceluia, 
care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și 
plini de bucurie înaintea slavei Sale, . . . să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai 
înainte de toți vecii și acum și în veci!  Amin!”  (Iuda 24-25)     

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 54: „Măriţi pe Dumnezeu!” 

Cântarea de închidere, 375: „Isus în lume a venit”  
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„ÎMPREUNĂ-LUCRĂTORI CU DUMNEZEU”                                                                                                             

 În urma predicii lui Petru din Ziua Cincizecimii, „la numărul ucenicilor (până atunci 
aproape o sută douăzeci, vezi Fapte 1,15) s-au adăugat aproape trei mii de suflete” 
(2,41).  O creștere de 26 de ori într-o singură zi sau de 2600%!  Ar însemna ca Biserica 
Adventistă de Ziua a Șaptea, numărând 18 milioane de membri, să crească într-o zi la 
468 de milioane!  Căutați în altă parte o creștere ca în Ziua Cincizecimii și nu o veți găsi.  
Și ce s-a întâmplat cu aceștia?  Au fost botezați și adăugați bisericii.  În versetul 47 se 
spune: „Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.”   
 

 Unii au părerea ciudată că putem să-l botezăm pe cineva doar ca să aibă o experiență cu 
Hristos, dar el nu trebuie neapărat să fie înregistrat ca membru al bisericii.  Iată însă ce a 
întrebat un evanghelist: „Poți fi soldat fără să aparții armatei?”  Eu aș întreba: „Poți să fii 
un organ fără să faci parte din trup?  Dacă da, atunci ești amputat, ești o piesă de 
cadavru.”  Hristos are o biserică și orice lucrare misionară adevărată este lucrarea 
acestei biserici, iar cei câștigați se adaugă la biserică, pentru a face parte din trupul lui 
Hristos.       
 

 Despre biserică și membrii ei credincioși, Spiritul Profetic zice: „Foarte strânsă și sacră 
este legătura dintre Hristos și biserica Sa, - El, Mirele, iar biserica, mireasa; El, Capul, iar 
biserica, trupul.  Legătura cu Hristos implică, atunci, legătura cu biserica Sa” 
(Evangelism/Evanghelizare, pagina 318).   
 

 Când un membru al bisericii care susținea o învățătură falsă cu privire la Divinitate a fost 
făcut atent că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea nu-i învață pe oameni așa, el a 
ripostat: „Pe mine nu mă mântuiește biserica!”  I se putea răspunde, foarte potrivit: 
„Nici soția nu vă mântuiește, dar mai ascultați și de ea câteodată!”  Aceasta pentru că 
biserica este mireasa lui Hristos și credincioșii nu o pot ignora, fără a-L ofensa pe Mire.  
Culmea este că individul despre care este vorba aici, după câțiva ani, și-a părăsit nevasta 
pentru alta.  Probabil că răspunsul care i se putea da și nu i s-a dat nu era, totuși, 
potrivit!   
 

 De ce există această comunitate?  Mă refer nu numai la biserică, în general, ci acum la 
comunitatea noastră de aici.  Pentru ce a fost organizată?  Să încercăm a răspunde mai 
înainte de aceasta la alte întrebări: Pentru ce există oficii poștale?  Pentru transportarea 
de corespondență și alte trimiteri de la un individ la altul.  Dar magazinele alimentare?  
Ca să ne vândă alimente.  Agențiile de voiaj?  Ca să ne ofere posibilități de călătorie. 
Căile ferate?  Pentru ca oamenii să se deplaseze dintr-un loc în altul.  Pompierii?  Ca să 
stingă focuri.  Școlile?  Pentru educarea copiilor și a tineretului.  Și așa mai departe.  Nu 
există nimic, instituție, întreprindere, firmă, care să nu aibă un scop pentru care a fost 
înființată și pentru care funcționează. 
 

 Dar biserica pentru ce există?  Lumea din jurul nostru e plină de săraci, de nevoi, de 
probleme, și creștinii adevărați trebuie să-i ajuta.  Hristos îi va recunoaște pe cei care au 
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făcut bine nevoiașilor și le va zice: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți 
împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii . . .” (Mat 25,34 și mai departe).  
Din contra, îi va lepăda pe cei care nu s-au sinchisit de soarta altora: „Duceți-vă de la 
Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui . . .!”  
(Versetul 41 și în continuare).  Biserica trebuie să practice binefacerea; dacă nu o face, 
nu este vrednică de chemarea ei: „Dar cine are bogățiile lumii acesteia și îl vede pe 
fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de 
Dumnezeu?”  (1 Ioan 3,17).  „Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia; căci lui 
Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac” (Evr 13,16). 
 

 E clar că biserica trebuie să-i ajute pe cei în nevoie.  Totuși, nu acesta este scopul 
principal pentru care ea a fost întemeiată.  Există alte instituții care practică binefacerea 
și anume pe scară largă, cu posibilități mult mai mari decât are Biserica Adventă, de 
exemplu Crucea Roșie, Salvation Army și multe altele. 
 

 Dar pentru ce există biserica în primul rând?  În biserică se cântă, pentru lauda lui 
Dumnezeu.  Muzica sacră nu poate fi eliminată din viața bisericii, iar un serviciu divin 
este de neconceput fără cântări.  Nimeni nu se poate îndoi de aceasta.  Se dau și 
concerte în biserică, pentru bucuria credincioșilor și întărirea lor în credință.  Totuși, nici 
acesta nu este scopul cel dintâi pentru care biserica a fost organizată.  Există așezăminte 
de specialitate care ne întrec cu mult în ce privește practicarea muzicii și biserica nu are 
atâția oameni de mare talent cum apar pe marile scene ale lumii. 
 

 Biserica poate organiza școli, de diferite grade, pentru educarea copiilor și a tineretului, 
și chiar o face, uneori cu succes deosebit.  Totuși, nu acesta este motivul central pentru 
care ea a fost organizată.  Nici pentru producerea și distribuirea de alimente sănătoase, 
deși face lucrul acesta și este bine să-l facă.  De asemenea, biserica are o mulțime de 
spitale și alte centre pentru tratarea bolnavilor, pentru care este cunoscută și 
recunoscută pe plan mondial.  Nu putem însă să zicem că ea este în sine o instituție 
pentru tratarea bolnavilor.  Sunt și alții care o fac și fără ei volumul enorm de asemenea 
muncă nu ar putea fi cuprins.  
 

 Satana ar fi foarte mulțumit dacă biserica și-ar consuma tot timpul sau o mare parte din 
timpul ei cu activități bune, în diferite domenii, ca să fie foarte ocupată, dar să neglijeze 
sau să uite pentru ce există în primul rând.  În urmă cu decenii, într-o anumită țară din 
Europa occidentală, s-a prezentat la biserică un grup de oameni care pretindeau că au 
avut descoperiri speciale că aceasta este adevărata biserică a lui Hristos și ei doresc să 
facă parte din ea.  A fost mare bucurie, mare entuziasm și publicitate.  S-a constat însă 
ulterior că aceștia erau agenți ai Celui Rău, urmărind să abată biserica de la misiunea ei 
și aceasta să devină un fel de societate de ocrotire a animalelor!  Bun scop, dar 
derutant, nu în conformitate cu intenția lui Dumnezeu pentru care a zidit biserica Sa.    
 

 Pentru ce există atunci biserica?  Pentru ce a fost întemeiată?  Iată un citat inspirat care 
răspunde la această întrebare: „Biserica este agenția lui Dumnezeu pentru salvarea de 
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oameni.  Ea a fost organizată pentru serviciu și misiunea ei este să ducă evanghelia în 
lume.  De la început, a fost planul lui Dumnezeu ca prin biserica Lui să fie reflectată către 
lume plinătatea Sa și suficiența Sa.  Membrii bisericii, aceia pe care El i-a chemat din 
întuneric la lumina Sa minunată, trebuie să arate slava Sa.  Biserica este depozitara 
bogățiilor harului lui Hristos și, prin biserică, va fi manifestată în cele din urmă, chiar 
pentru ‚domniile și stăpânirile din locurile cerești’, revelația finală și deplină a iubirii lui 
Dumnezeu (Efes 3,10).”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 9)   
 

 Prin urmare, biserica a fost întemeiată pentru câștigarea de suflete, pentru salvarea 
celor ce „zac în întunericul și în umbra morții” (Luca 1,79).  Chemarea ei este să reflecte 
slava caracterului lui Dumnezeu și să-i conducă pe oameni la adevărul mântuitor.  Alții 
pot efectua celelalte activități, dar, dacă biserica renunță la activitatea misionară, 
nimeni altcineva nu o va face.  Adică vestirea adevărului mântuitor, al întreitei solii 
îngerești, pentru pregătirea lumii în vederea marelui eveniment al arătării în glorie a 
Mântuitorului.  Orice alte lucrări, bune în sine, nu trebuie să estompeze această 
chemare și în niciun caz să-i ia locul, ci prin ele biserica să-și îndeplinească rolul 
misionar, care este rațiunea de bază a existenței ei pe acest pământ. 
 

 Planul acesta al Domnului Isus Hristos pentru biserica Sa reiese din numeroase texte 
biblice.  Iată numai câteva dintre ele:                                                                                                                                            

- „În urmă, Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El.  A 
rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită să propovăduiască” 
(Marcu 3,13.14).  De aceea suntem creștini: ca să umblăm cu Domnul și să propovăduim 
adevărul divin.                                                                                                                                                   

- „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).                                                                                                                                                              

- „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).                        

- „Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu” (1 Cor 3,9).   

 Din textele acestea și din altele ca se desprind următorii parametri ai misionarismului:                                                                 
 
(I)   ordinul misionar (dat de Hristos);                                                                                                                  
(II)  spiritul misionar (al credincioșilor);                                                                                                                  
(III) comportamentul misionar (al credincioșilor).     

(I) Ordinul misionar  
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„Duceți-vă și faceți ucenici . . .” (Mat 28,19); „duceți-vă . . . și propovăduiți evanghelia” 
(Marcu 16,15); „nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să 
mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână” (Ioan 15,16).     

„Însărcinarea dată de Mântuitorul ucenicilor i-a inclus pe toți credincioșii.  Îi include pe 
toți credincioșii în Hristos până la sfârșitul timpului.  Este o greșeală fatală a presupune 
că lucrarea salvării de suflete depinde numai de pastorul întărit prin binecuvântare.  
Tuturor acelora la care a ajuns inspirația cerească li se încredințează evanghelia.  Toți cei 
ce primesc viața lui Hristos sunt întăriți prin binecuvântare ca să lucreze pentru 
mântuirea semenilor lor.  Pentru această lucrare a fost înființată biserica și toți cei ce își 
însușesc voturile ei sacre se obligă prin aceasta să fie conlucrători cu Hristos.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 822) 

„Fiecare ucenic adevărat se naște în împărăția lui Dumnezeu ca misionar.  Cel ce bea din 
apa vie devine o fântână de viață.  Primitorul devine dătător.  Harul lui Hristos în suflet 
este ca un izvor în deșert, țâșnind spre a-i înviora pe toți și făcându-i pe cei ce sunt pe 
cale de a pieri dornici să bea din apa vieții” (Ibid., pagina 195).                                                                         

(II) Spiritul misionar    

Mântuitorul a zis așa în rugăciune: „Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor 
crede în Mine prin cuvântul lor” (Ioan 17,20).  „Cine zice că rămâne în El trebuie să 
trăiască și el cum a trăit Isus” (1 Ioan 2,6).  A trăi cum a trăit Isus înseamnă a trăi o viață 
de slujire, de lucrare.  „Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit 
și voi veți fi astfel ucenicii Mei” (Ioan 15,8).  Acesta este spiritul misionar provenind de la 
Tatăl și de la Fiul Său Isus Hristos; și insuflat de Duhul Sfânt, ca să putem fi martorii 
Mântuitorului (vezi Fapte 1,8).   

„Să se facă orice efort pentru a stârni și încuraja spiritul misionar.  Lucrătorii să fie 
impresionați de o percepere a înaltului privilegiu acordat lor în această ultimă lucrare a 
mântuirii, de a fi folosiți de Dumnezeu ca mână de ajutor” (Testimonies for the Church/  
Mărturii pentru comunitate, volumul 7, pagina 148).                                                                                  

„Spiritul misionar ne face în stare să apreciem mai pe deplin cuvintele din rugăciunea 
Domnului, atunci când El ne îndrumă să ne rugăm: ‚Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, 
precum în cer și pe pământ.’  Spiritul misionar ne lărgește gândurile și ne unește cu toți 
cei ce au o înțelegere a influenței amplificatoare a Duhului Sfânt” (Fundamentals of 
Christian Education/Bazele educației creștine, pagina 210).                                  

(III) Comportamentul misionar  

Trebuie să fie clar pentru orice credincios că ordinul misionar al Domnului nostru Isus 
trebuie îndeplinit fără șovăire și fără îndoială.  Acest ordin să fie urmat prin spiritul 
misionar descris până aici și care nu trebuie înlocuit cu nimic altceva: afacerism, 
glorificare de sine, politică.  Dar îndeplinirea ordinului misionar dat de Hristos trebuie să 
se și încadreze într-un comportament în armonie cu caracterul lucrării Domnului și cu 
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învățăturile Sale prezentate în Sfintele Scripturi.  Iată în continuare un septet de 
componente ale acestui comportament misionar: 

(01) Credibilitate, realizată numai și numai prin trăirea adevărului: „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 5,16).  Tot așa – cum?  Ca o cetate așezată pe 
un munte, ca o lumină pusă în sfeșnic.  Când oamenii trăiesc ei înșiși ce spun și ce le 
propovăduiesc altora, vor fi respectați și au șanse să fie ascultați.  Din contra, o viață 
care contrazice Scripturile nu va conduce la niciun succes în lucrarea de câștigare de 
suflete, ci mai degrabă o va compromite și o va face de ocară.                                                              

(02) Colaborare, constând în participare la serviciile divine și sprijinirea lor din plin: „Să 
nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu 
atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie” (Evr 10,25).  Și să nu lucrăm de capul 
nostru, ci în colaborare cu biserica și cu alți lucrători.                                                                  

(03) Valorificare a tuturor ocaziilor și posibilităților interne, a tot ce se ivește pe 
teritoriul comunității noastre: întâmpinarea vizitatorilor cu privire politicoasă și 
prietenoasă, găsirea unui loc în sală, ospitalitate, punerea la dispoziție pe durata 
programului a unei cărți de cântări, a unei Biblii; să fie evitată orice pricină de poticnire, 
orice informare negativă despre frați și surori sau instruire în cele rele.                                                                                                                                                       

(04) Lucrare personală: fiecare membru al comunității, și chiar copiii, pot invita 
persoane la adunare, pot purta discuții religioase, în vecinătate, în școală, la locul de 
muncă, în mijloacele de transport în comun, în piață, în magazine, în multe alte locuri.                                             

(05) Publicitate: în legătură cu existența comunității, adresa casei de rugăciune, un 
spațiu pe internet, invitații verbale sau scrise, distribuire de broșuri care conțin și explică 
pe scurt punctele noastre de credință, invitații verbale sau scrise pentru evenimentele 
speciale, ca serbări, evanghelizări etc., informarea populației cu privire la emisiuni de 
radio sau televiziune adventiste.                                                                                                                         

(06) Colportaj: în funcție de legi și posibilități, cât mai mulți membri sau chiar nemembri 
să ofere cunoscuților sau altora broșuri, cărți, reviste, ziare ale bisericii, DVD-uri, CD-uri, 
alte mijloace de popularizare a învățăturilor de credință ale bisericii noastre.                                                                             

(07) Postasistență: tratarea cu iubire a celor recent convertiți, ca să prindă rădăcini 
solide în credință, după ce au fost temeinic instruiți înainte de botez și s-au familiarizat 
bine cu viața și practicile adventiștilor de ziua a șaptea.   

 În lucrarea noastră, personală, în grup sau ca biserică, pentru câștigarea de suflete, noi 
nu suntem singuri, ci avem ajutor solid din spațiul extraterestru, așa cum ne asigură 
Inspirația: „Îngeri din curțile cerești sunt alături de toți cei ce fac serviciul lui Dumnezeu 
slujind semenilor lor.  Și aveți conlucrarea lui Hristos Însuși.  El este Restauratorul și, 
când lucrați sub supravegherea Sa, veți vedea rezultate mărețe” (Christ’s Object 
Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 388).  
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 Așa cum sună o propoziție înțeleaptă auzită mai de mult și în mod repetat, slujitorii lui 
Dumnezeu trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu, cu metodele 
lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu.  Așa este bine pentru vestitori și așa este 
bine pentru auzitori.  Și ce se întâmplă dacă unii nu au motive tocmai curate când 
propovăduiesc adevărul?  Ei vor fi schele și, chiar dacă se vor pierde ei înșiși prin 
nepocăință, lucrarea a beneficiat și de eforturile lor.  Pare ciudat să gândim așa, dar 
auziți-l pe apostolul Pavel: „Unii, este adevărat, Îl propovăduiesc pe Hristos din pizmă și 
din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință.  Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca 
unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea evangheliei; cei dintâi, din duh de ceartă 
Îl vestesc pe Hristos, nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele.  Ce 
ne pasă?  Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit.  Eu mă 
bucur de lucrul acesta și mă voi bucura” (Filip 1,15-18).   
 

 Deși nimeni nu poate fi constrâns să lucreze pentru câștigarea de suflete, există, totuși, 
un tip de constrângere acceptabilă, așa cum zice tot Pavel: „Căci dragostea lui Hristos ne 
strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit” (2 
Cor 5,14).  În alte limbi s-a tradus „dragostea lui Hristos ne constrânge”, adică e atât de 
minunată, de puternică, de irezistibilă, că e greu să te opui ei.   
 

 Există apoi și spectrul consecințelor inactivității, de care apostolul Pavel era conștient: 
„Dacă vestesc evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o 
vestesc; și vai de mine, dacă nu vestesc evanghelia!”  (1 Cor 9,16).  Iată și un vai mai 
vechi: „Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion . . .!”  (Amos 6,1).  Fără grijă, fără interes 
pentru lucrarea lui Dumnezeu, ca și când pe ei nu i-ar privi deloc.  Hristos a rostit o serie 
de vaiuri, redate de evanghelistul Luca într-un fel de ecou al Predicii de pe Munte, și 
anume în capitolul 6 al primei sale cărți.  După rostirea a patru fericiri, cuprinse în 
versetele 20-23, Mântuitorul a exprimat patru vaiuri, redate în versetele 24-26.  Sunt și 
alte vaiuri în Sfintele Scripturi, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, și ele vizează 
experiențe nenorocite care urmează sau chiar pierderea vieții veșnice.   
 

 Gândiți-vă din nou: „. . . vai de mine, dacă nu vestesc evanghelia”, „vai de cei ce trăiesc 
fără grijă în Sion”.  În ambele cazuri, este vorba despre refuzul sau neglijența de a duce 
mai departe cunoștința adevărului mântuitor.  Lucrarea aceasta nu este un hobby, este 
o datorie creștină și de ea depinde soarta noastră veșnică: „Cei ce refuză să conlucreze 
cu Dumnezeu pe pământ nu ar conlucra cu El în cer.  Nu ar fi sigur ca ei să fie luați la cer” 
(Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 280).   
 

 Cuvântului „vai” i se opune în mod clar cuvântul „ferice”, pe care Pavel nu-l putea 
exprima în legătură cu sine, dar putem zice noi: „Ferice de cei ce vestesc evanghelia!”  
Care sunt beneficiile conlucrării cu Dumnezeu?  Multe.  În acest sens, e bine să 
consultăm Spiritul Profetic:                                                                                                                                                       
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„Biserica lui Hristos a fost organizată pentru scopuri misionare.  Lucrarea misionară 
creștină înzestrează biserica cu o temelie sigură, o temelie având pecetea aceasta: 
‚Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui’ (2 Tim 2,19)” (Gospel Workers/Slujitorii 
evangheliei, pagina 464).                                                                     
 
„Dar fiecare efort serios care a fost făcut pe linie misionară a adus sănătate spirituală 
bisericii și nu numai că a mărit numărul membrilor bisericii, ci a sporit râvna și bucuria ei 
sfântă” (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori , pagina 206).                                                                 
 
„Munca este ceea ce îl ține puternic pe omul puternic.  Și lucrarea spirituală, osteneala 
și purtarea de poveri sunt ceea ce va da tărie bisericii lui Hristos” (Life Sketches/Schițe 
din viață, pagina 188).                                                              
 

 Când a zis, „propovăduiți evanghelia la orice făptură” (Marcu 16,15), Hristos nu a vorbit 
în pilde și nu a permis nicio excepție.  „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că 
L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața 
veșnică” (Ioan 3,16).  Oricine crede în El să nu piară.  „Și cum vor crede în Acela, despre 
care n-au auzit?  Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor?”  (Rom 10,14).  Pentru ca 
„oricine crede în El să nu piară”, adică fiecare om să aibă posibilitatea să creadă în El ca 
să nu piară, fiecare trebuie să audă despre El, deci fiecăruia trebuie să i se 
propovăduiască.  Acest lucru se poate realiza numai dacă adevărul este dus în fiecare 
casă.  Din casă în casă. 
 

 Cunoaștem indivizi de la alte culte care vin, doi câte doi, două câte două, la fiecare ușă, 
cu reviste, cu invitația la discuție.  De ce să permitem monopolizarea de către ei a 
acestei metode?  Ea a fost stabilită de Hristos, atunci când i-a trimis pe ucenicii Săi în 
lucrare: „La intrarea voastră în casă, urați-i de bine” (Mat 10,12).  „Ei au plecat și au 
mers din sat în sat, propovăduind evanghelia” (Luca 9,6).  „După aceea, Domnul a mai 
rânduit alți șaptezeci de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetățile și 
în toate locurile, pe unde avea să treacă El” (Luca 10,1). 
 

 Ucenicii Domnului mergeau din sat în sat și din cetate în cetate; și din casă în casă.  
Aceasta înseamna „la orice făptură”, „pentru ca oricine crede în El”, „și cum vor auzi 
despre El fără propovăduitor?”  Dacă toți membri comunității ar face așa, după un plan 
bine organizat, pentru acoperirea unui cartier întreg, oricum s-ar descoperi persoane 
interesate de adevăr.  Iar celor care refuză, și aceștia vor fi majoritatea, evanghelia le-a 
fost oferită „de mărturie” (vezi Matei 24,14).  Dar ocazie au avut și, de aceea, nu au 
scuză în ziua judecății.  Referindu-se la orice făptură omenească și la răspunderea sa în 
legătură cu adevărul mântuitor, sora White a scris: „Osândirea noastră la judecată nu se 
va datora faptului că am fost greșiți, ci faptului că am neglijat ocaziile trimise de cer ca 
să aflăm ce este adevărul” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 490).  Dar 
în unele cazuri chiar refuzul de azi poate deveni acceptare altădată, pentru că Duhul lui 
Dumnezeu este la lucru. 
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 Nu îmi fac iluzii: ar fi ideal ca toți membrii comunității să meargă din casă în casă, doi 
câte doi, pentru ducerea mai departe a adevărului.  Dar există și persoane care nu pot 
face lucrul acesta din motive de vârstă, infirmitate, timiditate, teamă de câini, de 
oameni sau de alți factori.  Dacă merg doi, unul, în stare să se miște, poate fi din această 
categorie, iar celălalt va avea inițiativa.  Dacă nici așa cineva nu poate participa, sunt și 
alte lucrări în campania misionară la care acesta poate lua parte, de exemplu pregătirea 
și trimiterea de scrisori.  Dar toți trebuie să facă ceva pentru Dumnezeu, pentru că „sunt 
felurite daruri, dar este același Duh” (1 Cor 12,4), „care dă fiecăruia în parte cum 
voiește” (versetul 11).     
 

 Iată o metodă interesantă folosită de unii credincioși de la altă biserică.  Undeva, într-o 
localitate departe de domiciliul lor, unde urma să se țină la casa de rugăciune o adunare 
specială, ei au mers din casă în casă și i-au întrebat pe oameni unde este acea casă de 
rugăciune, pentru că ei trebuie să ajungă acolo.  La fiecare casă, după ce întrebau așa, 
ziceau: „Nu vreți să veniți cu noi?”    
 

 Să fim atenți la aceste mărturii inspirate, care arată importanța lucrării misionare din 
casă în casă și care o încurajează:   

„Fiecare suflet care a primit iluminarea divină să caute a o împărtăși.  Lucrătorii să 
meargă din casă în casă, deschizând Biblia în fața oamenilor, punând în circulație 
publicațiile, spunându-le altora despre lumina care le-a binecuvântat sufletele” 
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 9, pagina 123).   

„Mult mai multă lepădare de sine trebuie să fie practicată pentru a duce cuvântul vieții 
din loc în loc și din casă în casă” (Medical Ministry/Lucrarea medicală, pagina 334).   

„Dacă jumătate din timpul petrecut în mod obișnuit pentru a face eforturi publice ar fi 
devotat propovăduirii din casă în casă, până când oamenii au ajuns să cunoască 
sinceritatea religioasă a lucrătorilor și motivele credinței lor, ar fi mult mai bine” 
(Evangelism/Evanghelizare, pagina 445).     

„Dacă jumătate din timpul petrecut acum în predicare ar fi dedicat lucrării din casă în 
casă, rezultate favorabile ar fi văzute.  Mult bine ar fi înfăptuit, pentru că lucrătorii s-ar 
putea apropia de oameni” (Ibid., pagina 463).     

„Folosiți duminica făcând lucrare misionară pentru Dumnezeu.  Profesori, mergeți cu 
studenții voștri. . . .  În ziua aceasta poate fi făcută lucrare din casă în casă” (Counsels to 
Parents, Teachers, and Students/Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, pagina 551). 

„Să admitem că talantul este mic, Dumnezeu are un loc pentru el; și acel unic talant, 
dacă este folosit, va face chiar lucrarea pe care Dumnezeu a stabilit să o facă.  Talanții 
săteanului umil sunt necesari în lucrarea din casă în casă și pot realiza mai mult în 
această lucrare decât darurile strălucite” (Welfare Ministry/Lucrarea de binefacere, 
pagina 102). 
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„Dumnezeu nu caută la fața oamenilor.  El va folosi creștini smeriți, devotați, chiar dacă 
ei nu au primit o educație atât de amănunțită ca alții.  Astfel de inși să se angajeze în 
serviciu pentru El, făcând lucrare din casă în casă.  Șezând lângă vatră, ei pot – dacă sunt 
umiliți, discreți și buni – să facă mai mult pentru a satisface nevoile reale ale familiilor 
decât ar putea un pastor întărit prin binecuvântare.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 7, pagina 21) 

„Pastorul să-i invite pe membrii comunității în mod individual, ca să-l ajute în lucrarea 
din casă în casă, ducând adevărul în alte zone.  Toți să conlucreze cu ființele inteligente 
din cer pentru a le transmite altora adevărul” (Welfare Ministry/Lucrarea de binefacere, 
pagina 110).  

 Fiecare acțiune întreprinsă pentru salvarea de suflete contribuie la înaintarea împărăției 
lui Dumnezeu, așa cum ne-a încurajat apostolul Petru: „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 . . .?”  (2 Pet 3,11.12).  Am zis în 
campaniile de evanghelizare:  „Domnul Isus Hristos ne-a trimis să vestim evanghelia 
mântuirii Sale și El a zis în Matei 24,14 că, atunci când evanghelia aceasta a împărăției va 
fi fost vestită în toată lumea, sfârșitul (înțelegeți revenirea Sa) va sosi.  Dacă seria 
aceasta de adunări, pe care le-am ținut aici în fața dumneavoastră, grăbește venirea 
Domnului chiar cu un minut, am motive să fiu bucuros.  Pentru că eu nu sunt singur.  Pe 
tot pământul sunt alți slujitori ai evangheliei, care fac exact această lucrare; luate 
împreună, toate aceste eforturi contribuie în mod substanțial la această grăbire 
necesară și binecuvântată.”        
 

 Lucrarea de propovăduire a evangheliei făcută fără ajutor de sus este sortită eșecului, 
dar Pavel ne-a arătat că noi trebuie să ne considerăm „împreună-lucrători cu 
Dumnezeu” (1 Cor 3,9).  El este Maestrul, El este Vierul, El este Sursa de putere și 
lumină.  Dacă Îl iubim pe Dumnezeu, dacă îi iubim pe oamenii pentru care a murit 
Hristos, nu putem să tăcem, această dragoste ne va strânge, ne va constrânge.  Vom fi în 
aceeași situație în care era și profetul Ieremia: „Dacă zic: ‚Nu voi mai pomeni de El și nu 
voi mai vorbi în numele Domnului!’, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis 
în oasele mele.  Caut să-l opresc, dar nu pot” (Ier 20,9).  
 

 Nicio instruire pentru misiune și nicio aptitudine specială pentru ea nu pot înlocui 
rugăciunea în acest scop.  Lucrarea de răspândire a evangheliei este lucrarea lui 
Dumnezeu și a fost inagurată de Domnul Isus Hristos.  În orice moment al lucrării 
misionare, avem nevoie de rugăciune.  Toate argumentele noastre vor fi fără efect, dacă 
nu suntem împuterniciți de Cer.  De aceea, trebuie să ne rugăm la fiecare mișcare.  
Rugăciunea noastră continuă trebuie să fie cea înălțată de profetul Habacuc: 
„Însuflețește-Ți lucrarea în cursul anilor, Doamne!”  (Hab 3,2).  O astfel de rugăciune nu 
se poate să nu fie ascultată, pentru că Dumnezeu a făgăduit de multă vreme: „Lucrul 
acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu!”  (Zah 4,6)   
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 Acest foc, care îl chinuia și pe profetul Ieremia, are o putere propulsoare formidabilă.  
Gândul că te afli în slujba lui Dumnezeu, că ești trimis de El, îți dă aripi, curaj, putere, 
inspirație.  Hristos a rostit trimiterea: „Duceți-vă și faceți ucenici . . .” (Mat 28,19), 
„duceți-vă în toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură” (Marcu 16,15), 
„voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori . . . 
până la marginile pământului” (Fapte 1,8).  Trimiși de El!  Martori ai Lui!  Împuterniciți 
de El!  Însuflețiți de El!  Însoțiți de El!  Ce mai este greu?   
 

 „Împreună-lucrători cu Dumnezeu”, conlucrători cu Dumnezeu!  Ce frumos sună!  Și El 
știe să-i răsplătească pe aceia care lucrează împreună cu El.  Dumnezeu are nevoie de 
noi, pentru că așa a rânduit El, ca păcătoșii să le predice păcătoșilor; e bine pentru 
primii, e bine pentru ceilalți.  Fie ca, în curând, fiecăruia dintre noi să i se spună: „Bine, 
rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; 
intră în bucuria stăpânului tău” (Mat 25,21)!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 45: „Mărim pe Cel Sfânt!” 

Cântarea de închidere, 438: „Seamănă sămânța!”   
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„ÎMPĂCAȚI-VĂ CU DUMNEZEU!” 

 Nu s-ar pune problema unei împăcări cu Dumnezeu, dacă noi, pământenii, nu am fi 
certați cu El!  Nu te împaci cu cineva decât dacă mai întâi te-ai certat cu el sau cu ea.  
Dar când s-a produs oare această ceartă, care pune problema împăcării?  În urmă cu 
șase mii de ani, în cea mai frumoasă grădină care a existat vreodată pe pământ.  Acolo, 
un șarpe, folosit de diavolul ca microfon al lui, a amăgit-o pe prima femeie, Eva, care, la 
rândul ei, l-a condus la păcat pe primul bărbat, Adam.  Amândoi au călcat porunca lui 
Dumnezeu și au pierdut slava Lui (vezi Geneza 3,1-6 și Romani 3,23).  Despre aceste 
evenimente citim în capitolele al doilea și al treilea al primei cărți din Biblie.  
 

 Omul a ajuns astfel sub influența vrăjmașului și ar fi fost definitiv aliatul lui, dacă 
Dumnezeu nu ar fi intervenit cu un obstacol interesant: „Vrăjmășie voi pune între tine 
(șarpe, Satana) și femeie, între sămânța ta și sămânța ei” (Gen 3,15).  Dumnezeu a 
plantat în inima omului un anumit fel de vrăjmășie împotriva Celui Rău.  Dar situația nu 
s-a remediat pe deplin.  Trebuia aplicat planul de mântuire, lucrarea lui Dumnezeu de 
recuperare a păcătoșilor, continuată până la biruirea definitivă a înșelătorului.  
Vrăjmășia aceea implantată în om este o oroare împotriva vrăjmașului, și aceasta a 
prevenit trecerea totală a celor căzuți, de partea lui Satana, așa cum sperase el. 
 

 Prin Isus Hristos, prin planul de mântuire, se realizează pacea cu Dumnezeu: „Deci, 
fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul 
nostru Isus Hristos” (Rom 5,1).  Fără această experiență a îndreptățirii și a regenerării, 
oamenii sunt vrăjmași ai lui Dumnezeu: „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” (versetul 10).  Observați?  Moartea Lui   
ne-a împăcat cu Dumnezeu în principiu, dar mântuiți suntem și prin viața Lui.  Mai e de 
lucru până la întoarcerea în starea de armonie totală cu Dumnezeu. 
 

 De altfel, chiar după această îndreptățire, o comuniune permanentă cu Dumnezeu este 
necesară.  Se mai poate cădea, pot avea loc apostazii, mai pot fi manifestări subtile ale 
vechii vrăjmășii, iar marele rebel nu ne șterge de pe lista lui.  Există încă pericolul de a 
reedita vrăjmășia față de Dumnezeu.  Iată texte care zic așa:                                  

- „Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui 
Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună” (Rom 
8,7).  În cazul ignorării sau violării legii lui Dumnezeu, vrăjmășia continuă.                                      

- „Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu?  Așa că, cine vrea să fie 
prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu” (Iac 4,4).  Acesta este un antagonism; 
Hristos a declarat că „nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.  Căci sau îl va urî pe unul și îl 
va iubi pe celălalt sau va ține la unul și îl va nesocoti pe celălalt.  Nu puteți sluji lui 
Dumnezeu și lui Mamona” (Mat 6,24).  Apostolul Ioan ne-a avertizat cu toată puterea: 
„Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume.  Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui 
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nu este în El” (1 Ioan 2,15).  Prin urmare, ori suntem prieteni cu Dumnezeu, ori suntem 
prieteni cu lumea; nu se poate cultiva o prietenie în ambele direcții.                                                                                                                                                                                                                                             

- „Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulți, care se 
poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos” (Filip 3,18).  Vrăjmași ai crucii lui Hristos 
înseamnă vrăjmași ai lui Hristos, înseamnă vrăjmași ai lui Dumnezeu.  Despre aceștia, 
Pavel a zis că „se poartă ca vrăjmași”; ei nu sunt vrăjmași declarați ai lui Dumnezeu, pot 
avea mari pretenții de pietate și de dragoste de Dumnezeu, pe care o pot trâmbița în 
mod zgomotos chiar în rugăciuni, dar nu se poartă așa încât să dea dovadă că sunt 
prieteni ai lui Dumnezeu.  Dar nu există nici zero-prietenie, neutralitate absolută în acest 
domeniu.  Cine nu este prieten al lui Dumnezeu este, în mod implicit, vrăjmaș al Lui și 
prieten al Celui Rău!    

 Împăcarea cu Dumnezeu ne vizează în aceste două poziții întâlnite în Cuvântul lui 
Dumnezeu:                       

- în păcătoși care au nevoie de această împăcare;                   
- în indivizi împăcați cu Dumnezeu și acum colaboratori ai Lui, pentru propovăduirea 
acestei împăcări. 

Această a doua lucrare, care este o chemare și o misiune pentru oameni și pentru 
Dumnezeu, o vom studia în cursul acestei predici. 

 Să descifrăm împreună textul din 2 Corinteni 5,17-21, redând, deocamdată, fiecare 
verset:                       

- Versetul 17: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.  Cele vechi s-au 
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”                                                                                                    

- Versetul 18: „Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El 
prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării” . . . ;                                                                           

- Versetul 19: „. . . că, adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, 
neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei 
împăcări.”                                                                                                                                                            

- Versetul 20: „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!’”                                                                                                                                                        

- Versetul 21: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi 
să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”   

 Observați că Hristos este menționat în fiecare verset, în versetul 20 chiar de două ori; 
numele Său nu apare în ultimul verset, dar El este amintit acolo ca fiind „Cel ce . . .”.  
Prin urmare, în centrul acestui text se află o Persoană: unică, desăvârșită, minunată, 



 

 

P
ag

e4
2

6
 

proslăvită, eternă.  Este Persoana Domnului nostru Isus Hristos.  Iată cum este descris El 
în acest pasaj, în șapte puncte:                                                                                                                                                                

(01) El nu a cunoscut niciun păcat, deci este fără păcat.                                                                                                  
(02) A fost făcut păcat pentru noi, purtând păcatele oamenilor pe cruce.                                                                                            
(03) Prin El, noi am fost împăcați cu Dumnezeu.                                                                                        
(04) Cine este în El este o făptură nouă.                                                                                                   
(05) Această experiență cu El lichidează vechile stări de lucruri: înstrăinarea, vina, 
degradarea.                                                                                                                                                    
(06) Nu există niciun dezacord în cadrul Dumnezeirii, căci în Hristos era prezent 
Dumnezeu, pentru a împăca lumea cu Sine.                                                                                         
(07) Făpturile noi au o misiune, să-i invite pe oameni, în numele lui Isus Hristos: 
„Împăcați-vă cu Dumnezeu!”   

 Cine este în Hristos este o făptură nouă!  Cum poate cineva să fie „în Hristos”?  Ca vița în 
butuc: „Eu sunt adevărata Viță și Tatăl Meu este Vierul.  Pe orice mlădiță, care este în 
Mine și n-aduce roadă, El o taie, și pe orice mlădiță, care aduce roadă, o curățește, ca să 
aducă și mai multă roadă. . . .  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 
15,1.2.5).   
 

 În Romani 11,11-24, apostolul Pavel folosește o altă ilustrație, aceea a doi măslini: 
măslinul bun, Hristos, și măslinul sălbatic, lumea păcatului.  Avem nevoie să fim tăiați 
din măslinul sălbatic și să fim altoiți în măslinul cel bun – aceasta este împăcarea cu 
Dumnezeu, aceasta este înnoirea.  Dacă nu are loc această experiență, atunci vom fi 
lepădați.  În citatul care urmează, se arată cum devine cineva o făptură nouă în Hristos: 
„Când păcătosul, atras de puterea lui Hristos, se apropie de crucea înălţată şi se 
prosternează în faţa ei, se realizează o nouă creaţiune.  O inimă nouă îi este dată.  El 
devine o făptură nouă în Hristos Isus” (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului 
Hristos, pagina 163). 
  

 Să recitim versetele 19 și 20, din 2 Corinteni 5: „. . . 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!’” 
 

 Aici este descrisă misiunea noastră, a copiilor lui Dumnezeu, cei deja împăcați cu El:                              

(01) Misiunea lui Isus este prelungită în urmașii Săi.                                                                              
(02) Hristos a avut și are slujba împăcării, pentru care recrutează colaboratori.                                        
(03) Noi nu înfăptuim această împăcare, ci o propovăduim.                                                                                                                                
(04) Noi suntem trimiși împuterniciți ai Săi, un fel de amasadori în această lume, 
reprezentând Cerul.                                                                                                                                     
(05) Dumnezeu îi îndeamnă pe oameni prin noi.                                                                                    
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(06) Noi ne adresăm oamenilor în numele Domnului Isus Hristos.                                                          
(07) Apelul nostru continuu către cei neconvertiți trebuie să fie acesta: „Vă rugăm 
fierbinte, ‚împăcați-vă cu Dumnezeu!’”  Această lucrare este menționată de încă două 
ori: „. . . ne-a încredințat slujba împăcării” (versetul 18); „. . . ne-a încredințat nouă 
propovăduirea acestei împăcări” (versetul 19).       

 Prin urmare, problema principală care se pune în legătură cu omenirea de pe planeta 
aceasta este împăcarea cu Dumnezeu.  Întrebat odată de cineva care va fi ocupația sa și 
a colegilor lui, un elev al seminarului teologic a zis: „Să-i împăcăm pe oameni cu 
Dumnezeu!”  S-a mirat interlocutorul, întrebându-se ce înseamnă lucrul acesta, și ne 
mirăm și noi de răspuns.  Nu, noi nu-i împăcăm pe oameni cu Dumnezeu.  Ar fi o 
încumetare să pretindem lucrul acesta.  Atunci, noi am avea un rol prea mare, am fi 
mijlocitori între cele două părți.  Hristos face lucrul acesta.  Dar care este rolul nostru?                                                                                                                                                                       

- suntem trimiși ai Lui;                                                                                                                                        
- avem o autoritate de la El;                                                                                                                             
- lucrăm în numele Lui;                                                                                                                                      
- propovăduim împăcarea cu Dumnezeu;                                                                                                                                                                       
- îi rugăm pe oameni fierbinte să se împace cu Dumnezeu. 

 Din câte observăm, această lucrare de împăcare a oamenilor păcătoși cu Dumnezeu are 
în centrul ei Persoana și jertfa Domnului Isus.  El nu a cunoscut păcat, nu a făcut păcat, 
dar a devenit păcat, făcut așa de Dumnezeu-Tatăl, adică a luat asupra Sa păcatele 
noastre ale tuturor, ca noi să ajungem să dobândim neprihănirea lui Dumnezeu.  Era 
acum păcat, purtând toate păcatele asupra Sa.  De aceea Și-a întors Tatăl fața de la El, 
când era atârnat pe cruce: pentru că păcatul este dezgustător și revoltător înaintea unui 
Dumnezeu sfânt; iar această întoarcere momentană a feței Sale, care nu însemna, dar 
părea părăsire, abandonare, a sfâșiat inima Mântuitorului, și de aceea a murit.   
 

 Noi nu înțelegem și nici nu vom înțelege vreodată pe deplin misterul acesta: al păcatului 
și al crucii pe care a fost purtat.  Atât de mult a costat mântuirea noastră, împăcarea 
noastră cu Dumnezeu!  A zis Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică 
păcatul lumii” (Ioan 1,29).  Ridicare prin purtare asupra Sa, o ridicare pentru anihilare, la 
un preț infinit!  O înlocuire vitală: El a fost văzut ca „păcat”, ca noi să fim văzuți ca 
neprihănire, „să fim neprihănire”!         
 

 Hristos nu a lucrat independent de Tatăl, ci a spus clar: „Eu nu pot face nimic de la Mine 
Însumi: judec după cum aud și judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia 
Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis” (Ioan 5,30).  Nici nu a suportat Hristos singur 
suferința crucii, abandonat de restul Dumnezeirii: Dumnezeu era în Hristos, adică toată 
Dumnezeirea a suferit împreună din cauza păcatului și a suportat povara biruirii 
acestuia.   
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 Împăcarea oamenilor cu Dumnezeu este opera Dumnezeirii, la care păcătoșii sunt 
chemați să adere în mod liber și voios:                                                                                                                                                                      

- „Dumnezeu . . . împăcând lumea cu Sine”, deci, această împăcare este făcută de 
Dumnezeu, nu de ambasadori.                                                                                                                          

- Oamenii sunt rugați să se împace cu Dumnezeu. 

 Nici numai Dumnezeu nu ar putea face nimic, pentru că El nu forțează voința oamenilor, 
nici păcătoșii nu s-ar putea împăca deloc, de la sine, cu Dumnezeu.  Ei sunt chemați la o 
acțiune pentru care Dumnezeu a luat toate măsurile, ca să se poată efectua.  Având 
libertatea de decizie, păcătoșii, care sunt în vrăjmășie cu Dumnezeu, au în mâna lor 
cheia rezolvării problemei împăcării, în sensul că au cheia alegerii libere.  Dumnezeu 
este Cel care are soluția și puterea.   
 

 „Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi”; s-ar putea înțelege, în mod greșit, că aici 
este doar o impresie că ar fi așa, dar adevărul este că El și face lucrul acesta.  Înțelesul 
expresiei „ca și cum” este că noi nu apelăm la păcătoși în mod izolat, ci este ca și când ar 
face-o Dumnezeu Însuși.  S-ar putea zice și invers: ca și cum noi i-am împăca pe oameni 
cu Dumnezeu.  Dumnezeu era în Hristos când a suferit și a murit, este în noi când 
chemăm păcătoșii la împăcare cu El.  Dacă nu am fi noi înșine mai întâi împăcați cu El, nu 
am putea face acest apel și nici nu am avea împuternicirea, adică autorizația, să-l facem.   
 

 Chemați să se împace cu Dumnezeu, oamenii ar putea obiecta că se exercită presiuni 
asupra lor, că este violată libertatea lor personală.  Nu este deloc adevărat, pentru că:                                                       

- Propovăduirea nu este constrângere.                                                                                                        
- Educația nu este constrângere.                                                                                                                   
- Îndemnul nu este constrângere.                                                                                                               
- Invitația nu este constrângere.                                                                                                                     
- Apelul nu este constrângere.                                                                                                                  
- Chemarea nu este constrângere.                                                                                                                    
- Rugămintea nu este constrângere.  

 Puneți toate aceste șapte substantive de acțiune la un loc: propovăduirea, educația, 
îndemnul, invitația, apelul, chemarea, rugămintea, și aveți exprimată misiunea copiilor 
lui Dumnezeu în această lume.  Este vorba doar de nuanțe ale aceluiași demers: ne 
adresăm oamenilor în numele lui Hristos, îi rugăm fierbinte să se împace cu Dumnezeu.   
 

 Vor accepta?  Vor refuza?  Vor fi indiferenți?  Noi nu putem garanta nimic, dar avem 
datoria de conștiință ca, odată împăcați cu Dumnezeu, să-i ajutăm și pe alții să ajungă la 
această experiență: „Și Duhul și mireasa zic: ‚Vino!’  Și cine aude, să zică: ‚Vino!’  Și celui 
ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!”  (Apoc 22,17).  Ucenicii 
Domnului au făcut așa: „A doua zi, Isus a vrut să Se ducă în Galilea și l-a găsit pe Filip.  Și 
i-a zis: ‚Vino după Mine.’  Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru.  Filip l-a 
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găsit pe Natanael și i-a zis: ‚Noi L-am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege și 
proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif’” (Ioan 1,43-45).   
 

 Împăcarea aceasta a oamenilor cu Dumnezeu a costat enorm, și anume viața unicului 
Fiu al lui Dumnezeu: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 
3,16).  „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).   
 

 Dumnezeu a luat măsuri, prin crucea Domnului nostru Isus Hristos, ca să împace cu Sine 
lumea aceasta.  Aici nu este niciun secret și nicio mirare: o lume înstrăinată de 
Dumnezeu, vrăjmașă față de El, din cauza păcatului, avea nevoie de această împăcare.  
Dar cum să împace cu El „ce este în ceruri”?  Este vorba de siguranță împotriva căderii în 
păcat.  Păcatul a început în cer, un heruvim s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și i-a 
condus la răzvrătire și pe mulți îngeri – o treime din ei.  Deci, îngeri au putut cădea.  
Păcatul s-a produs apoi pe pământ, prin amăgirea exercitată de marele rebel aruncat 
aici.  Mai pot cădea îngeri?  Pot cădea locuitori ai altor planete?  Este posibilă o nouă 
cădere, o reapariție a păcatului?  Ar fi fost, dacă Dumnezeu nu ar fi luat măsuri ca acest 
lucru să nu se mai întâmple niciodată.  Cum?  Prin cruce!   
 

 Să fim atenți la acest citat extrem de interesant din Spiritul Profetic: „Când Satana va fi 
distrus, nu va mai fi nimeni care să ispitească la păcat; ispăşirea nu va trebui să fie 
repetată niciodată şi nu va exista pericolul unei alte rebeliuni în universul lui Dumnezeu.  
Ceea ce poate, în exclusivitate, să ferească de păcat în mod eficace, 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 şi 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)     
 

 Despre Duhul Sfânt se spune astfel în Romani 8,26: „Tot astfel și Duhul ne ajută în 
slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm.  Dar Însuși Duhul mijlocește 
pentru noi cu suspine negrăite.”  Duhul Sfânt mijlocește?  Cum?  În altă parte, același 
apostol declară că „este un singur Dumnezeu și este un singur Mijlocitor între 
Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos” (1 Tim 2,5).  Atunci nu pot fi doi: singurul mijloc 
de legătură între Tatăl și păcătoși, în cadrul cărei legături este necesară o mijlocire, este 
Domnul Isus Hristos.  Pentru că El a murit pentru păcătoși; și El a zis: „Nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14,6).   
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 Atunci cum mijlocește Duhul Sfânt?  Această mijlocire este apelarea continuă și 
insistentă la inima omului.  La sute de ani după căderea în păcat, văzând stricăciunea 
oamenilor, Dumnezeu a hotărât: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci și omul nu 
este decât carne păcătoasă; totuși, zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani” (Gen 6,3).  
Explicația care se dă în subsolul paginii pentru acest „nu va rămâne” este „sau: nu Se va 
lupta sau nu va stăpâni”.  Prin urmare, este o luptă pe care Duhul Sfânt o dă cu omul, nu 
împotriva lui, ci în interesul lui, pentru atragerea lui la Tatăl, la mântuire.  Așa înseamnă 
și ce a zis Mântuitorul în acest sens: „Și, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce 
privește păcatul, neprihănirea și judecata” (Ioan 16,8).  E clar: Duhul Sfânt este Agentul 
divin care lucrează la inima, la conștiința păcătosului, pentru a-l trezi, a-l convinge de 
păcat și a-l conduce la pocăință.   
 

 Să observăm și felul cum mijlocește Duhul Sfânt pentru noi: „. . .  cu suspine negrăite”.  
Termenul grecesc este hyperentygchanei, prezentul de la verbul hyperentygchano, 
format din hyper, care înseamnă, printre altele, „mai presus de”, „peste măsură”, și 
entygchano, „a apela”.  Deci, împreună, acest verb înseamnă „a pleda peste măsură”, 
bine tradus de Cornilescu prin „mijlocește cu suspine negrăite”, adică „pledează peste 
măsură”, „superpledează”, „pledează în mod insistent”.  „Nu Se va lupta pururi cu omul” 
înseamnă că există o limită în timp.  Până atunci, Duhul Sfânt lucrează cu pasiune și zel 
pentru aducerea păcătoșilor la cruce, la pocăință. 
 

 Să revenim la misiunea slujitorilor lui Dumnezeu, a acelora care au fost împăcați cu El.  
Cum trebuie să se adreseze ei celor neconvertiți?  Nu în mod superficial, nu cu jumătate 
de gură, nici cu amenințări.  „Vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos: împăcați-vă cu 
Dumnezeu!”  Rugăminte fierbinte.  Iată unele sugestii de asemănare:                                                                                                  
 
- Servul care datora zece mii de galbeni: „Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a 
zis: ‚Doamne, mai îngăduiește-mă, și-ți voi plăti tot’” (Mat 18,26).  Oarecum, prin 
contrast.  Ne putem imagina disperarea cu care a apelat la împărat acest rob, pentru că 
era în joc libertatea lui și a familiei lui.                                                                                                                                                                     
 
- Văduva stăruitoare: „În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la el și-i zicea: 
‚Fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu’” (se adresa judecătorului nedrept, Luca 18,3).  
Textul continuă: „Multă vreme, n-a voit să-i facă dreptate.  Dar în urmă și-a zis: ‚Măcar 
că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva 
aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul’” 
(versetele 4 și 5).  Văduva venea des la el, tot venea să-i bată capul, îl tot necăjea; 
aceasta era insistență teribilă.                                                                                                                                                                    
 
- Iacov în noaptea strâmtorării sale: „Iacov însă a rămas singur.  Atunci, un om S-a 
luptat cu el până în revărsatul zorilor.  Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la 
încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când Se lupta 
cu el.  Omul acela a zis: ‚Lasă-Mă să plec, căci se revarsă zorile.’  Dar Iacov a răspuns: ‚Nu 
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Te voi lăsa să pleci, până nu mă vei binecuvânta’” (Gen 32,24-26).  Nu o încercare 
anemică de a obține binecuvântarea, ci una din tot sufletul și în pragul disperării.                                 
 
- Ezechia în legătură cu scrisoarea de la Sanherib: „Ezechia a luat scrisoarea din mâna 
solilor și a citit-o.  Apoi, s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului, căruia  
I-a făcut următoarea rugăciune: ‚Doamne, Dumnezeul lui Israel, care șezi pe heruvimi!  
Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului.  Tu ai făcut cerul și 
pământul.  Doamne, pleacă-Ți urechea și ascultă!  Doamne, deschide-Ți ochii și privește! 
. . .  Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe 
toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne!’”  (2 Împ 19,14-
16.19)  
 

 Insistență, insistență, insistență.  Apeluri disperate.  Așa pledează, așa mijlocește Duhul 
Sfânt, pentru a-i determina pe oameni să se pocăiască.  Așa trebuie să insistăm noi de 
oameni; nu este o încăpățânare, o obrăznicie, un amestec nedrept și iritant în viața 
oamenilor – suntem autorizați să o facem: „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 5,20).  Putem uni cele două mijlociri, cea 
divină și cea umană, aceste intervenții la inima celor neconvertiți: mijlocirea „cu suspine 
negrăite” a Duhului Sfânt și rugămintea „fierbinte, în numele lui Hristos”, a noastră, a 
oamenilor.  Înseamnă că, atunci când îi rugăm pe oameni, „fierbinte”, să se împace cu 
Dumnezeu, nu suntem singuri: Duhul Sfânt o face prin noi, adăugând la căldura 
insistențelor noastre „suspinele” Sale „negrăite”. 
 

 Fără a însemna impunere, această insistență fierbinte este cerută chiar de Mântuitorul 
nostru, prin parabola celor poftiți la cină: „Și stăpânul i-a zis robului: ‚Ieși la drumuri și la 
garduri și pe cei ce-i vei găsi silește-i să intre, ca să mi se umple casa’” (Luca 14,23).  
Silește-i?  Aceasta este rugămintea fierbinte, aici sunt „suspinele negrăite” ale Duhului 
Sfânt.  Este „strângerea” iubirii lui Hristos (vezi 2 Corinteni 5,14).  „Porunca dată în pildă, 
de ‚a-i sili să intre’, a fost adesea răstălmăcită.  A fost considerată ca învățând că noi 
trebuie să-i forțăm pe oameni să primească evanghelia.  Dar ea denotă mai degrabă 
urgența invitației și eficacitatea îndemnurilor prezentate.  Evanghelia nu folosește 
niciodată forța în aducerea oamenilor la Hristos.  Solia ei este ‚Voi, toți cei însetați, veniți 
la ape’.  ‚Și Duhul și mireasa zic: ‚Vino!’  . . .  Și cine vrea, să ia apa vieții fără plată!’  
Puterea iubirii și a harului lui Dumnezeu ne constrânge să venim.”  (Christ’s Object 
Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 235)  
 

 Da, este o forță, dar nu de împingere, ci de atragere; nu este o îmbrâncire, ci o smulgere 
din pericol, ca și când te-ai arunca în foc ca să-ți salvezi copilul cuprins de flăcări.  Așa a 
zis fratele Domnului: „. . . căutați să-i mântuiți pe unii, smulgându-i din foc” (Iuda 23).  
Este un magnetism ceresc: „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care 
M-a trimis” (Ioan 6,44).  „Și, după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la Mine pe 
toți oamenii” (12,32).   
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 „Silirea” aceasta preia de la verbul „a forța” doar intensitatea demersului: îmbierea să 
nu fie superficială, formală, ci puternică, din toată inima, încercare disperată de a-i 
scăpa de la pieire.  Ca și când ar fi vorba nu de niște persoane străine, ci de rudele cele 
mai apropiate – părinți, copii, frați și surori, așa cum simțea și se exprima apostolul 
Pavel: „Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este 
martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă.  Căci aproape să 
doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele 
trupești” (Rom 9,1-3).     
 

 Avem de a face cu o chestiune de viață sau moarte în îndeplinirea acestui rol de trimiși 
împuterniciți ai lui Hristos: „Lumea piere din lipsă de evanghelie.  Există o foamete 
pentru Cuvântul lui Dumnezeu.  Puțini sunt cei ce propovăduiesc Cuvântul neamestecat 
cu tradiție omenească.  Deși au Biblia în mâinile lor, oamenii nu primesc binecuvântarea 
pe care Dumnezeu a așezat-o în ea pentru ei.  Domnul îi cheamă pe servii Săi să ducă 
solia Sa la oameni.  Cuvântul de viață veșnică trebuie să fie dat acelora care pier în 
păcatele lor.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, paginile 228-229)  
 

 Grea misiune, dar făcută posibilă prin ajutor substanțial din partea Cerului: „Lucrătorul 
pentru Hristos să-și aducă aminte că el nu urmează să lucreze în propria lui putere.  Să 
se prindă de tronul lui Dumnezeu cu credință în puterea Lui de a mântui.  Să se lupte cu 
Dumnezeu în rugăciune și apoi să lucreze cu toate aptitudinile pe care i le-a dat 
Dumnezeu.  Duhul Sfânt este oferit pentru eficiența lui.  Îngeri slujitori vor fi alături de el 
ca să impresioneze inimile.”  (Ibid., pagina 232).  Așadar, la această rugăminte 
„fierbinte”, adresată oamenilor ca să se împace cu Dumnezeu, Duhul Sfânt este activ, iar 
îngerii sunt niște catalizatori, ajutând ca inimile omenești să fie impresionate.   
 

 Atenție mare la recomandările făcute aici de Spiritul Profetic pentru lucrătorul biblic, 
trimisul împuternicit al lui Dumnezeu: „Să se prindă de tronul lui Dumnezeu cu credință 
în puterea Lui de a mântui”; „să se lupte cu Dumnezeu în rugăciune” – poate ca Iacov.  
Dacă ne pasă de destinul etern al oamenilor, așa vom face.  Înțelegem mai mult: avem 
de dus o luptă dublă, rugăminți fierbinți în două direcții: către Dumnezeu în rugăciune, 
către cei neconvertiți pentru a se împăca neapărat cu Dumnezeu.  Ce misiune solemnă!  
Ce chemare sublimă, încărcată cu atât har întăritor!  Doamne, dă-ne bucuria unor 
experiențe mărețe în această strădanie sacră!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 20: „Slavă, slavă!”  

Cântarea de închidere, 426: „Voi, servi, de grabă-acum ieşiţi!”   
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„FAC TOTUL PENTRU EVANGHELIE” 

 Frați și surori în credința dată sfinților o dată pentru totdeauna, bun venit la acest nou 
ospăț al evangheliei Domnului nostru Isus Hristos!  Ce bucurie să fim din nou împreună 
la această masă dumnezeiască!  Și ce har, ce încredere și ce privilegiu, să fim chemați a 
vesti acest adevăr mântuitor tuturor acelora cu care venim în contact!  Dumnezeu ne 
garantează, în Isaia 55,10.11, că, aşa cum ploaia şi zăpada nu se întorc înapoi, ci udă 
pământul şi-l fac să rodească, tot aşa şi Cuvântul Său nu se întoarce la El fără rod.   
 

 În 1 Corinteni 9,23, apostolul Pavel declară: „Fac totul pentru evanghelie, ca să am și eu 
parte de ea.”  Să ne gândim și la alte afirmații ale sale, de exemplu în Milet, când a avut 
o ultimă întâlnire cu prezbiterii chemați de la Efes.  El a zis așa: „Știți că n-am ascuns 
nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea 
norodului și în case. . . .  Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu” 
(Fapte 20,20.27).  Din nou Pavel: „M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să-i mântuiesc 
pe unii din ei” (1 Cor 9,22).  Acest „să mântuiesc” înseamnă „să salvez”; el nu pretindea, 
în niciun caz, că mântuirea păcătoșilor vine de la el.  Punând împreună aceste trei texte, 
reținem trei dimensiuni ale predicării sale:                                                                                                      
 
- făcea totul pentru această evanghelie;                                                                                                                                                                            
- vestea tot planul sau Cuvântul sau evanghelia lui Dumnezeu;                                                                                                         
- se făcea el însuși tuturor totul, pentru a-i câștiga în favoarea evangheliei.     
 

 Tot, totul – ecou al unui verset măreț din literatura sacră scrisă de Moise: „Tu să te ții în 
totul totului tot numai de Domnul, Dumnezeul tău” (Deut 18,13).  Aceste variante ale 
aceluiași cuvânt, care înseamnă „în întregime”, arată dedicarea nelimitată a apostolului 
pentru cauza lui Hristos, care a fost chemat în acest scop printr-o descoperire luminoasă 
instantanee pe drumul său spre Damasc, și el „n-a vrut să se împotrivească vedeniei 
cerești” (vezi Fapte 26,19).  Acesta era Pavel, omul dintr-o bucată – ori adversar 
înverșunat al evangheliei, ori devotat ei cu trup și suflet până la moarte.  Nu este de 
mirare că a putut spune: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt.  Și harul Lui față de 
mine n-a fost zadarnic; ba încă, am lucrat mai mult decât toți, totuși, nu eu, ci harul lui 
Dumnezeu, care este în mine” (1 Cor 15,10).   
 

 Ca să înțelegem mai bine acest mod de exprimare al lui Pavel, avem nevoie să citim tot 
contextul din 1 Corinteni 9,16-23 și o vom face acum:                                                                                                                          

- Versetul 16: „Dacă vestesc evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci 
trebuie s-o vestesc; și vai de mine, dacă nu vestesc evanghelia!”                                                              

- Versetul 17: „Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată.  Chiar dacă-l fac de 
silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată.”                                                                                     

- Versetul 18: „Care este atunci răsplata mea?  Este să vestesc fără plată evanghelia, pe 
care o vestesc, și să nu mă folosesc de dreptul meu în evanghelie.”                                                       
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- Versetul 19: „Căci, măcar să sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor, ca să-i 
câștig pe cei mai mulți.”                                                                                                                                      

- Versetul 20: „Cu iudeii, m-am făcut ca un iudeu, ca să-i câștig pe iudei; cu cei ce sunt 
sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege (măcar că nu sunt sub lege), ca să-i 
câștig pe cei ce sunt sub lege” . . .;                                                                                                                             

- Versetul 21: „. . . cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege 
(măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos), ca să-i câștig 
pe cei fără lege.”                                                                                                                                                   

- Versetul 22: „Am fost slab cu cei slabi, ca să-i câștig pe cei slabi.  M-am făcut tuturor 
totul, ca, oricum, să-i mântuiesc pe unii din ei.”                                                                                          

- Versetul 23: „Fac totul pentru evanghelie, ca să am și eu parte de ea.” 

 Cu iudeii, s-a făcut iudeu; cu cei sub lege, ca și când ar fi fost sub lege; cu cei fără lege, ca 
și cum ar fi fost fără lege . . . etc.  Tot felul de prefăcătorii, tot felul de compromisuri?  
Un cameleon iscusit?  O politică evanghelistică șireată?  În niciun caz.  Pavel era omul lui 
Dumnezeu și era gata să meargă în foc pentru adevăr și pentru conștiința sa, luminată 
de Duhul lui Dumnezeu.  Așa a zis el în casa lui Filip, evanghelistul, în Cezarea: „Ce faceți 
de plângeți așa și-mi rupeți inima?  Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor 
în Ierusalim pentru numele Domnului Isus” (Fapte 21,13). A și fost decapitat la Roma, 
pentru că nu s-a mișcat de pe temelia Cuvântului lui Dumnezeu.   
 

 Avem în pasajul studiat o serie de concesii personale pentru adaptare la gândirea și 
situația concretă a oamenilor pentru care lucra.  Nicio concesie de la principiile 
dumnezeiești.  O putem dovedi ușor.  Fiind împreună cu Barnaba în Listra pentru 
predicarea Cuvântului, au întâlnit „un om neputincios de picioare, olog din naștere, care 
nu umblase niciodată” (Fapte 14,8), și, prin puterea Mântuitorului, Pavel l-a vindecat.  
Atunci, locuitorii orașului au început să le cânte osanale, zicând: „Zeii s-au pogorât la noi 
în chip omenesc” (vezi versetele 9-11; cuvintele citate sunt din versetul 11).  Mai mult: 
„Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adaus tauri și cununi înaintea 
porților și voia să le aducă jertfă, împreună cu noroadele” (versetul 13).  Ce viclean este 
Satana!  Cum încerca el să-l atragă pe Pavel în cursa lui!  Aceasta era prăjitura, dar veți 
vedea mai departe ciomagul! 
 

 Care a fost reacția slujitorilor lui Dumnezeu?  „Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit 
lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: ‚Oamenilor, 
de ce faceți lucrul acesta?  Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi; noi vă aducem o 
veste bună (în greacă, evanghelie), ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la 
Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele’” (versetele 
14 și 15).  A urmat o scurtă predică și „abia au putut să le împiedice, cu vorbele acestea, 
pe noroade, să le aducă jertfă” (versetul 18).  Când iudeii veniți din altă parte au stârnit 
noroadele împotriva lui, Pavel a devenit, brusc, din zeu, un criminal: „Aceștia, după ce   
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l-au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit.  Când   
l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate” (versetele 19 și 20).   
 

 Un compromis ar fi arătat așa: Pavel îi lăsa să aducă jertfe, căci și așa acestea nu aveau 
nicio valoare și ei nu știau altfel, apoi îi lămurea cu timpul că există o cale mai bună de a 
adora divinitatea.  M-am făcut tuturor totul, ca să-i câștig pe unii din ei?  Cu idolatrii     
m-am făcut idolatru, ca să-i ajut să se lase de idolatrie?  Nu așa.  Cred că acum e clar că 
în pasajul de bază nu este deloc vorba despre compromiterea principiilor sacre, de 
dragul succesului misionar.  Ar fi însemnat să lucreze ogorul lui Dumnezeu cu uneltele lui 
Satana.  Nu făcea Pavel așa ceva.   
 

 Aici trebuie distins între metodă, iar aceea întotdeauna curată, biblică, dar maleabilă, 
rațională, și principiu, care este biblic, divin, imuabil.  Nicio strategie sau tactică 
evanghelistică nu trebuie să intre în conflict cu principiul, cu poruncile lui Dumnezeu.   
 

 Dar ce voia el să spună?  În fiecare situație, în fiecare grup de oameni, am căutat să-i 
înțeleg.  Să țin cont de limitările lor și să încep lucrarea din cel mai favorabil punct 
posibil.  Să vorbesc limbajul lor, pentru a-i scoate din rătăciri și a-i aduce la lumina 
evangheliei.  Nu să mă fac eu ca ei, ci să-i fac pe ei ca mine; așa a zis el către împăratul 
Agripa, către soția lui, Bernice, către Festus, „căpitanii și oamenii cei mai de frunte ai 
cetății” (vezi Fapte 25,23-27; cuvintele citate sunt din versetul 23), răspunzând la 
exclamația lui Agripa, „curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin” (26,28):  
„Fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi 
să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea” (versetul 29).  
 

 Iată cum confirmă Spiritul Profetic principialitatea apostolului Pavel în modul cum făcea 
el lucrarea de răspândire a evangheliei mântuitoare: „Noi știm că apostolul nu a 
sacrificat nicio iotă de principiu.  El nu și-a permis să fie derutat prin sofismele și 
maximele oamenilor.  Nu era cazul ca el să se potrivească cu presupunerile și asigurările 
oamenilor care propovăduiau ca doctrină poruncile oamenilor; pentru că nelegiuirea și 
fărădelegea erau în creștere și înaintau, el nu a permis ca iubirea lui să se răcească.  
Toată râvna și ardoarea trebuie să fie menținute; însă, în același timp, unele laturi ale 
credinței nostre, dacă sunt exprimate, ar trezi dintr-o dată prejudecăți prin elementele 
de care trebuie să te ocupi.”  (Special Testimonies/Mărturii speciale, seria A, no. 6, 
paginile 54-55, citată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a șaptea, volumul 6, paginile 1088-1089)   
 

 Iată versetele 19-23 din 1 Corinteni 9, desfășurate pentru observarea unui alt element al 
gândirii și acțiunii apostolului:  

„. . . m-am făcut robul tuturor, ca să-i câștig pe cei mai mulți” (versetul 19).  

„Cu iudeii, m-am făcut ca un iudeu, ca să-i câștig pe iudei” (versetul 20).     
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„. .. . cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege (măcar că nu sunt 
sub lege), ca să-i câștig pe cei ce sunt sub lege” (versetul 20).   

„. . . cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege (măcar că nu sunt 
fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos), ca să-i câștig pe cei fără lege” 
(versetul 21).    

„Am fost slab cu cei slabi, ca să-i câștig pe cei slabi” (versetul 22).  

„M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să-i mântuiesc pe unii din ei” (versetul 22).     

„Fac totul pentru evanghelie, ca să am și eu parte de ea” (versetul 23).   

 Șapte fraze, care arată cum apostolul a trecut prin fel de fel de situații pentru cauza 
evangheliei:  

- s-a făcut robul tuturor;                                                                                                                                                        
- s-a făcut ca un iudeu;                                                                                                                                     
- s-a făcut ca și când ar fi fost sub lege;                                                                                                                 
- s-a făcut ca și cum ar fi fost fără lege;                                                                                                                 
- a fost slab cu cei slabi;                                                                                                                           
- s-a făcut tuturor totul;                                                                                                                                          
- face totul pentru evanghelie.   

 Cu ce scop a suportat el toată această metamorfoză multiplă și complicată?  El ne arată 
pentru ce:                                                                                                                                                                                              

- ca să-i câștige pe cei mai mulți;                                                                                                                                 
- ca să-i câștige pe iudei;                                                                                                                                      
- ca să-i câștige pe cei ce sunt sub lege;                                                                                                             
- ca să-i câștige pe cei fără lege;                                                                                                                            
- ca să-i câștige pe cei slabi;                                                                                                                              
- ca să-i mântuiască pe unii din ei;                                                                                                                                        
- ca să aibă parte de evanghelie. 

 Doar două scopuri în esență: pentru alții, mai întâi, și pentru el, după aceea.  Ca să-i 
câștige pe toți aceștia, ca să fie și el câștigat pentru cer.  A avea parte de evanghelie ar 
însemna intrare binecuvântată în împărăția lui Dumnezeu, dar nu numai atât.  El nu se 
referă numai la viitor, ci și la prezent: evanghelia îl îmbogățește pe vestitor acum, îl 
ridică, îl înnobilează, îl face fericit.  
 

 Iată omul care știe ce vrea, care se orientează în mod înțelept, care urmărește scopuri 
precise și investește toate forțele și capacitățile sale în acele direcții.  El nu era corabia 
care și-a pierdut direcția și care se află în derivă: „Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș 
ști încotro alerg.  Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt” (1 Cor 9,26).  
Pentru a nu fi înțeles greșit, Pavel a inclus cele două afirmații pe care le avem în 
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paranteze: nu sunt sub lege; nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui 
Hristos.  Oricum, pasajul este dificil și el știa că este dificil, de aceea l-a compus așa încât 
să nu poată fi răstălmăcit.   
 

 Concepția și practica apostolului erau doar un ecou al traseului pe care l-a urmat Fiul lui 
Dumnezeu și despre care se spune în Filipeni 2,6-8: „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.”  Pavel a zis: „. . . m-am făcut robul tuturor, ca să-i câștig pe cei mai 
mulți” (1 Cor 9,19).  Fiul lui Dumnezeu, deși avea chipul lui Dumnezeu și era deopotrivă 
cu Dumnezeu, „S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat chip de rob”.  A venit între oameni, 
a venit între păcătoși, a șezut cu ei la masă, încât fanaticii religioși obiectau: „Pentru ce 
mănâncă Învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?”  (Mat 9,11).  „Omul acesta îi 
primește pe păcătoși și mănâncă cu ei” (Luca 15,2).  Da, așa făcea, S-a făcut tuturor 
totul, ca să-i câștige pe unii din ei.  Pe cât mai mulți.  Dacă primesc, chiar pe toți.   
 

 Întâlnim un pre-Pavel în Vechiul Testament, în persoana profetului Elisei.  Când sirianul 
Naaman, acum vindecat de lepră (vezi 2 Împărați 5,9-19), „s-a întors la omul lui 
Dumnezeu, cu tot alaiul lui” (versetul 15), ca să plătească serviciul, Elisei a refuzat 
categoric, pentru a nu compromite cauza lucrării lui Dumnezeu în ochii păgânilor.  
Atunci, Naaman a zis: „Fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău 
pământ cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei 
nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului.  Iată, totuși, ce rog pe Domnul 
să ierte robului tău: când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se 
sprijinește pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon; să ierte Domnul pe robul tău, 
când mă voi închina în casa lui Rimon!”  (Versetele 17 și 18).  Deci, era pus în situația să 
se închine în casa lui Rimon, nu lui Rimon. 
 

 Care a fost răspunsul profetului Elisei?  Foarte simplu și scurt: „Du-te în pace” (versetul 
19).  Cum?  Du-te acasă și fă aceste lucruri?  Nicio îndoctrinare amănunțită despre 
închinare și neînchinare?  Elisei putea să obiecteze la ambele rugăminți ale străinului, 
care Îl recunoscuse pe Domnul ca singurul Dumnezeu adevărat pe tot pământul:                                                                                         

- că este o absurditate să ia pământ din țara lui Israel, pentru a se închina pe el în Siria, 
pentru că tot pământul este al lui Dumnezeu, de aceea nu există un sol mai sfânt decât 
altul;                                                                                                                                                                                    

- că este inadmisibil să mai intre vreodată în casa lui Rimon, pentru că acesta este un 
compromis, este idolatrie, este păgânism.    

 Elisei nu s-a referit la niciuna din aceste două idei.  De ce?  S-a făcut tuturor totul, cu cel 
slab, ca și cum el ar fi fost slab, ca să-l câștige pentru Dumnezeu.  Naaman Îl recunoscuse 
pe Dumnezeul lui Israel, națiunea mai slab înarmată și adesea învinsă de sirieni, nu 
numai ca Dumnezeu adevărat, ci ca singurul Dumnezeu pe tot pământul.  Avea 
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experiența vindecării.  Știa care este poporul lui Dumnezeu.  Nu trebuia spus mai mult.  
Nu a zis și Hristos așa, și încă adresându-Se ucenicilor?  El a zis: „Mai am să vă spun 
multe lucruri, dar acum nu le puteți purta” (Ioan 16,12).  Toate la timpul lor, în măsura 
accesibilității și a cuprinderii cu mintea și sufletul.  Bine, dar cine îl instruia pe Naaman în 
continuare în țara păgână unde trăia?  Aceasta era problema lui Dumnezeu.  Mai putea 
afla câte ceva și de la fetița-roabă israelită care îi slujea nevestei lui (2 Împ 5,2.3).       
 

 Iată acum șapte principii ale lucrării de câștigare de suflete, care se desprind din textul 
de bază, 1 Corinteni 9,16-23, și din Sfânta Scriptură în general:   

(01) Predicarea evangheliei este cea mai înaltă chemare și cea mai înaltă răspundere 
încredințată vreodată ființelor omenești.                                                                                                         

 
(02) Mândria omenească nu trebuie să aibă niciun loc în vestirea evangheliei.  De ce?  
Pentru că evanghelia a fost inventată de Fiul lui Dumnezeu, în timp ce mândria a fost 
inventată de Lucifer, adversarul înverșunat al evangheliei.                                                                         

 
(03) Răspândirea evangheliei nu este un capriciu sau doar o pretenție, ci o necesitate 
vitală, fără care oamenii ar pieri.                                                                                                                                     

 
(04) Datorită caracterului imperativ al vestirii evangheliei, refuzul sau neglijența de a o 
face este un mare păcat, o crimă împotriva omenirii, pentru că înseamnă ca oamenii să 
fie lăsați să piară în nelegiuirile lor.                                                                                                                                            

 
(05) Vaiul perceput de apostolul Pavel este recolta inevitabilă strânsă de toți cei ce 
refuză să-L ajute pe Isus în lucrarea Sa pentru cei păcătoși.   
 
(06) Dacă nu predic evanghelia, în mod sigur voi predica altceva, chiar sub forma de 
bârfă.  Nu există predicare zero, vid în predicare.    
 
(07) Toate argumentele se referă la o nevoie, o necesitate, și nu la un „trebuie” în sensul 
de impunere polițienească.  Oamenii nu pot fi constrânși, fizic sau psihic, să vestească 
evanghelia.  Nu pot face altfel, a zis Pavel.  Adică nu îmi permit să fac altfel.  Ar fi vai de 
mine, dacă aș face altfel.  Acesta sunt eu.  Ca Martin Luther: „Aici stau, nu pot face altfel, 
așa să-mi ajute Dumnezeu!”                                                                                                                                                                                                                

 

 „Vai de mine, dacă nu vestesc evanghelia!”  Dacă este, într-adevăr, „vai”, nu poate fi 
numai „vai de mine”!  Înainte de a fi „vai de mine”, este vai de alții, care ar fi putut fi 
ajutați de mine și nu au fost, ci au murit în păcatele lor.   

 

 Și ce zice Dumnezeu despre o asemenea neglijență?  Nu este ca și când ai scăpat din 
vedere să te speli pe față într-o dimineață, ci este o neglijență criminală: „Dacă însă 
străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță și dacă poporul nu va fi 
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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” (Ezec 33,6).   
 

 „Este timpul ca străjerii de pe zidurile Sionului să înțeleagă răspunderea și caracterul 
sacru al misiunii lor.  Ei trebuie să simtă că un vai zace asupra lor dacă nu fac lucrarea pe 
care Dumnezeu le-a încredințat-o.  Dacă devin necredincioși, ei periclitează siguranța 
turmei lui Dumnezeu, periclitând cauza adevărului și expunând-o batjocurii din partea 
vrăjmașilor noștri.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 1, 
pagina 379)    

 

 Ne amintim de parabola talanților, așa cum este ea prezentată de Mântuitorul în Matei 
25,14-30.  Robii numărul unu și doi au folosiți talanții încredințați, indiferent câți au 
primit, au obținut rezultate bune în lucrarea lor și au fost lăudați și răsplătiți de stăpânul 
lor.  Cel de al treilea, care a primit un singur talant, s-a dus și l-a ascuns în pământ.  În 
ziua socotelilor, el nu a putut prezenta niciun rezultat pozitiv, pentru că nu lucrase 
nimic, nu folosise deloc talantul primit, ci îl îngropase.  Faptul că i se dăduse numai unu 
nu era o insultă, nici o pedeapsă, ci era un  procedeu corect, pentru că stăpânul le-a 
încredințat talanții „fiecăruia după puterea lui” (versetul 15).  Dacă ar fi lucrat în mod 
zelos cu acel unic talant, ar fi mai câștigat încă unu și ar fi fost și el lăudat și răsplătit de 
stăpânul său.  Trebuie să respectăm, să prețuim și să folosim talanții dați nouă de 
Dumnezeu, indiferent de cuantumul lor.  Munca dă rezultate, așa cum a zis Solomon: 
„Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde numai se vorbește, este lipsă” (Prov 
14,23).   

 

 Mântuitorul a zis că „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 
toți cei ce aud evanghelia o primesc sau, dacă au primit-o formal, o și trăiesc; dacă este 
așa, aceștia vor fi pierduți.  Dar trebuie vestită, pentru ca oamenii să aibă mărturie, să 
aibă o bază pe care să-și hotărască destinul veșnic, fără a putea invoca vreodată vreo 
scuză.  Totuși, noi nu trebuie niciodată să le ducem oamenilor evanghelia numai cu 
gândul de a le sluji ca mărturie, ci cu dorința sinceră și iubitoare de a-i întâlni cândva în 
împărăția lui Dumnezeu.   

 

 Mă gândesc adesea la experiența fericită a lui Petru cu cei adunați în casa lui Corneliu 
(vezi Fapte 10,24-27).  Îl invidiez adesea.  Dumnezeu ne poate duce direct la sufletele 
sincere, căutătoare de adevăr.  Dar nu e întotdeauna așa.  Trebuie să semănăm, pentru 
că, din toată sămânța aruncată în ogor, o parte din ea va răsări și va rodi.  Prima mea 
evanghelizare în Republica Moldova a avut loc în februarie 2009, prezentând șapte 
predici despre Sabat în Comunitatea Efes din Chișinău.  Când am mai trecut pe acolo 
după câtva timp, o tânără studentă mi-a spus că ea nu era adventistă la data 
evanghelizării mele, dar s-a convins despre Sabat și era acum membră a bisericii.  M-a 
impresionat seriozitatea ei, cum și cunoștințele profunde pe care le dobândise din 
Scripturi și din Spiritul Profetic, unele chiar despre evenimentele finale.  A zis Solomon: 
„Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. . . .  Dimineața,   
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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 11,1.6).     

 

 În Apocalipsa 14,6, se vorbește despre „o evanghelie veșnică”.  Noi predicăm evanghelia 
veșnică, nu vreo evanghelie falsă, modificată, alterată.  Și aceasta se manifestă sub 
forma celor trei solii îngerești.  A predica evanghelia astăzi înseamnă să-i chemăm pe 
oameni afară din Babilon, ca să facă parte din biserica rămășiței, așa cum sună vestirea 
din Apocalipsa 18,4: „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele 
ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei!”.  De fapt, este exact cum apelau și primii creștini: 
„Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos” (Fapte 2,40).   

 

 Apostolul Petru a zis în fața Sinedriului: „. . . căci noi nu putem să nu vorbim despre ce 
am văzut și am auzit” (Fapte 4,20).  Arestați erau acum numai apostolii Petru și Ioan, în 
urma vindecării slăbănogului de la poarta templului și a predicării evangheliei în fața 
mulțimii.  Când, mai târziu, toți apostolii au fost arestați, li s-a pus întrebarea: „Nu v-am 
poruncit noi cu tot dinadinsul să nu-l 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” (Fapte 5,28).  Răspunsul a fost cel așteptat și a fost ferm: „Petru și apostolii 
ceilalți, drept răspuns, i-au zis: ‚Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de 
oameni!’”  (Versetul 29).  Apostolii se aflau între două porunci: porunca Domnului Isus 
Hristos, „duceți-vă în toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură” (Marcu 
16,15), „. . . și-Mi veți fi martori în Ierusalim . . .” (Fapte 1,8), și porunca oamenilor, „să 
nu-l învățați pe norod în numele acesta” (Fapte 5,28).  De cine să asculte?  Nu era greu 
de ales.       

 

 „Nu putem să nu vorbim . . .”.  Nici creștinul însuși, dacă este plin de iubirea Domnului 
Hristos și de Duhul Sfânt, nu-și poate impune tăcere.  Nu-și poate permite tăcere.  Așa a 
zis 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).   

 

 Să admitem, prin absurd, că Hristos Însuși ar interzice predicarea evangheliei!!!  Nici 
atunci, evanghelistul zelos nu s-ar putea opri: „Isus le-a poruncit să nu spună nimănui, 
dar, cu cât le poruncea mai mult, cu atât Îl vesteau mai mult” (Marcu 7,36).  Ar fi un caz 
extrem, de fapt, imposibil de imaginat, pentru că Isus îi iubește pe toți aceia pentru care 
a murit.   
 

 În modul de orientare pe parcursul vestirii evangheliei, vestitorii trebuie să se lase 
conduși de Duhul Sfânt, așa cum au făcut Pavel și Sila, care au fost opriți de Duhul Sfânt 
să vestească Cuvântul în Asia și în Bitinia, pentru că exista o urgență, o prioritate – 
predicarea adevărului în Europa; și ei au ascultat, ducându-se, în urma unei vedenii pe 
care a avut-o Pavel, în Macedonia, la Filipi (vezi Fapte 16,6-12).   
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 Pavel a zis „vestesc evanghelia”.  Conceptul acesta a fost compromis de mulți vestitori, 
care, fie că nu au înțeles corect ce înseamnă evanghelia, fie că au redus-o în mod voit la 
dulcegării.  Evanghelia nu este o supă apetisantă lipsită de elemente nutritive.  Ea este 
totuna cu adevărul divin integral, așa cum este el expus pe paginile Sfintelor Scripturi.  
Evanghelie înseamnă, în primul rând, „vestea bună” a mântuirii, așa cum au cântat-o 
îngerii pe dealurile Betleemului (vezi Luca 2,9-11; cuvintele citate sunt din versetul 10), 
dar este și „puterea lui Dumnezeu, pentru mântuirea fiecăruia care crede” (Rom 1,16).  
Ea schimbă vieți.  Omenirea de astăzi trebuie să audă nu o eroare scăldată în tradițiile 
păgânilor, ci „evanghelia veșnică”, aceea care a fost de la început.   
 

 Evanghelia pe care suntem chemați să o vestim se împacă perfect cu legea, așa cum zice 
Spiritul Profetic: „Există unii care pretind a crede și a predica adevărurile Vechiului 
Testament, în timp ce ei resping Noul.  Însă, refuzând să primească învățăturile lui 
Hristos, ei arată că nu cred ce au zis 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).  Așadar, nu 
există putere reală nici în predicarea de către ei a Vechiului Testament.  Mulți care 
pretind a crede și a predica evanghelia sunt într-o eroare similară.  Ei dau la o parte 
Scripturile Vechiului Testament, despre care Hristos a declarat, ‚tocmai ele mărturisesc 
despre Mine.’  Lepădând Vechiul, ei resping, de fapt, Noul, pentru că ambele sunt părți 
ale unui tot inseparabil.  Nimeni nu poate prezenta corect legea lui Dumnezeu fără 
evanghelie sau evanghelia fără lege.  Legea este evanghelia întrupată și evanghelia este 
legea explicată.  Legea este rădăcina, evanghelia este floarea parfumată și fructul pe 
care îl poartă.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 128)  
 

 Propovăduiesc evanghelia, și nu în mod sporadic, superficial și neconvingător: o fac cu 
toată inima și cu toată puterea, „fac totul pentru evanghelie”.  Dar eu sunt unu.  Cine 
poate să ajungă cu evanghelia la toată lumea?  Auziți această interesantă și frumoasă 
poezie cu titlul „Milioane”, compusă de Costache Ioanid: 

„Sunt un firicel de floare                                                                                                                                                
lângă crucea cu piroane.                                                                                                                                             
Floarea-i mică, dealu-i mare;                                                                                                                                                    
ce parfum să dea o floare?                                                                                                                                                    
Dar, ca mine, Domnul are milioane!    

Sunt un fluier care-adună                                                                                                                                         
rătăcite oi sărmane.                                                                                                                                                                
Când pe ceruri norii tună,                                                                                                                                             
cine-aude-o veste bună?                                                                                                                                        
Dar, ca mine-n văi, răsună milioane! 

Sunt o rază din Golgota,                                                                                                                                               
lângă țărmuri de oceane.                                                                                                                                              
O scânteie-n vârf de stâncă,                                                                                                                                    
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cine-o vede-n noapte-adâncă?                                                                                                                              
Dar, ca mine, mai sunt încă milioane!    

Sunt un călător pe culme,                                                                                                                           
străbătând meridiane.                                                                                                                                                
Frații mei de trup și nume                                                                                                                                             
mă luară-n râs și glume.                                                                                                                                              
Dar eu am alți frați în lume, milioane!  

Sunt un abur care-adie                                                                                                                                                           
și se pierde prin liane.                                                                                                                                                                     
Dar, în ziua ce-o să vie,                                                                                                                                                         
nu un om și nu o mie,                                                                                                                                                   
ci ca mine-or vrea să fie milioane!”  

 Răspândirea evangheliei se poate produce ca o avalanșă: câțiva fulgi se unesc, se lipesc 
unii de alții, și alții, și alții, până când se face un munte de zăpadă, care pustiește totul în 
calea lui.  În cazul evangheliei, nu este vorba de vreo pustiire, ci de salvare.  Procedeul 
avalanșei este sugerat la sfârșitul cărții Apocalipsa: „Și Duhul și mireasa zic: ‚Vino!’  Și 
cine aude să zică: ‚Vino!’”  (Apoc 22,17).  Unul aude chemarea evangheliei, repetă 
chemarea către altul, acela face la fel și așa mai departe.  Dacă se face așa, nici nu este 
nevoie neapărată de acțiuni publice, spectaculoase și costisitoare.  Unul îl cheamă pe 
altul, acela pe altul și așa mai departe: „Un val cheamă un alt val, la vuietul căderii 
apelor Tale” (Ps 42,7).  Este o creștere în progresie geometrică, ajungând la rezultate 
fantastice!   
 

 Așa au făcut primii ucenici ai Mântuitorului: „Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui 
Ioan și merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.  El, cel dintâi, l-a găsit pe 
fratele său Simon și i-a zis: ‚Noi L-am găsit pe Mesia’ (care, tălmăcit, înseamnă Hristos).  
Și l-a adus la Isus” (Ioan 1,40-42).  Andrei l-a adus la Mântuitorul pe fratele său Simon, 
deci, lucrare misionară în familie.  Dar amintiți-vă și de alt caz, când nu mai era vorba de 
rude, cel puțin în măsura în care cunoaștem: „A doua zi, Isus a vrut să Se ducă în Galilea 
și l-a găsit pe Filip.  Și i-a zis: ‚Vino după Mine.’  . . .  Filip l-a găsit pe Natanael și i-a zis: 
‚Noi L-am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege și proorocii, pe Isus din 
Nazaret, fiul lui Iosif.’  Natanael i-a zis: ‚Poate ieși ceva bun din Nazaret?’  ‚Vino și vezi!’, 
i-a răspuns Filip” (Ioan 1,43.45.46).  
 

 Metoda aceasta de lucru este invulnerabilă sau greu vulnerabilă, pentru că se poate 
aplica și în locuri unde așa-zisul prozelitism este interzis.  Nu se pot ține acolo 
evanghelizări publice.  Dar procedeul telefoniei fără fir, al șoptirii evangheliei de la unul 
la altul, e greu de depistat.  Și nu costă absolut nimic.  Aceasta este evanghelizarea prin 
prietenie sau lucrare misionară personală.  Se stabilesc mai întâi niște relații pe baze 
absolut nereligioase și, cu vremea, discuțiile se mișcă în direcția câștigării de suflete.  Se 
pot pune astfel de întrebări: „Citiți mult?  V-ar interesa o carte, dacă eu v-aș   
împrumuta-o?  Este despre istoria lumii pe scurt, cu prevestirea evenimentelor viitoare” 
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(aluzie la cartea Tragedia veacurilor).  Sau: „Ați vrea să citiți o carte pe care cei de la 
librăria Congresului Statelor Unite au declarat-o ‚cea mai bună carte despre viața lui 
Hristos’?”  Este vorba de cartea Hristos, Lumina lumii.   
 

 Un astfel de prieten, dobândit prin discuții ocazionale sau anumite servicii, poate fi 
invitat să facă o vizită la cel credincios, unde se pot purta diverse discuții și se ajunge la 
credință.  Când un electrician, zugrav, tinichigiu sau oricine trece pe la noi pentru a 
repara ceva și se ocupă de lucrul pentru care a venit, poate fi făcut interesat în idei 
religioase, după comentarii despre lucrul pe care-l face, evenimentele zilei, starea 
atmosferică.  Și să nu plece niciodată fără un material spiritual.  
  

 Trebuie mult tact și înțelepciune care vine de sus: „Predicatorul nu trebuie să simtă că 
întregul adevăr trebuie spus necredincioșilor în absolut orice ocazie.  El trebuie să 
constate cu grijă când să vorbească, ce să spună și ce să lase nespus.  Aceasta nu este o 
practicare a amăgirii; este a lucra așa cum lucra Pavel (și urmează textul din 1 Corinteni 
9,19-22)” (Gospel Workers/Slujitorii evangheliei, pagina 117).   
 

 „Pavel nu i-a abordat pe iudei în așa fel încât să trezească prejudecățile lor.  El nu le-a 
spus de la început că ei trebuie să creadă în Isus din Nazaret; ci s-a ocupat de profețiile 
care vorbeau despre Hristos, misiunea Lui și lucrarea Lui.  Pas cu pas, el i-a călăuzit pe 
ascultătorii săi, arătând importanța respectării legii lui Dumnezeu.  El a dat pe față 
respectul cuvenit pentru legea ceremonială, arătând că Hristos era Cel ce a instituit 
sistemul iudaic și serviciul jertfelor.  Apoi i-a adus la prima venire a Răscumpărătorului și 
a arătat că în viața și moartea lui Hristos fiecare amănunt al serviciului jertfelor fusese 
împlinit.  Neamurile, Pavel le-a abordat înălțându-L pe Hristos și prezentând apoi 
cerințele obligatorii ale legii.  El a arătat cum lumina reflectată de la crucea de pe 
Golgota dădea sens și slavă întregului sistem iudaic.”  (Ibid., pagina 118)  
 

 „Astfel, apostolul făcea să varieze modul său de lucru, modelându-și solia după 
împrejurările în care era plasat.  După muncă răbdătoare, el a avut succes în mare 
măsură; totuși, erau mulți care nu voiau să fie convinși.  Sunt unii astăzi care nu vor fi 
convinși prin vreo metodă de prezentare a adevărului; și lucrătorul pentru Dumnezeu 
trebuie să studieze cu grijă cele mai bune metode, ca să nu stârnească prejudecăți sau 
combativitate.  Aici au eșuat unii.  Dând curs înclinațiilor lor firești, ei au închis uși prin 
care, cu o metodă de lucru diferită, ar fi putut găsi acces la inimi și prin ele către alte 
inimi.”  (Ibid., paginile 118-119).  Să ne rugăm asemenea profetului Habacuc: 
„Însuflețește-Ți lucrarea în cursul anilor, Doamne!”  (Hab 3,2).  Și însuflețește-ne acum 
pe noi, pentru înaintarea cauzei Tale în acest loc!  Amin!         

*  *  *  *    

Cântarea de deschidere, 418: „Lucrarea, Doamne, este-a Ta!”   

Cântarea de închidere, 450: „Zor, deci, că vine noaptea!” 
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CUNOȘTINȚĂ ȘI PROPOVĂDUIRE  

 Dintre toate cele 27 de cărți ale Noului Testament, cele mai ușor de citit în limba greacă 
sunt cele scrise de apostolul Ioan, în special prima sa epistolă.  Știu lucrul acesta, pentru 
că le-am citit, odată cu celelalte cărți din această a doua parte a Bibliei, de zeci de ori.   
 

 Iată cum începe cea dintâi epistolă a lui Ioan: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am 
văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la 
Cuvântul vieții, – pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea 
și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată; – deci, ce am 
văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi.  Și părtășia 
noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos” (1 Ioan 1,1-3).   
 

 Dacă punem cuvintele acestea în legătură cu primul capitol al Evangheliei după Ioan, 
observăm unele asemănări:                                                                                                                                                                 

- Ideea începutului: „La început era Cuvântul . . .” (Ioan 1,1).  „Ce era de la început . . .” 
(1 Ioan 1,1).                                                                                                                                                                   

- Ideea despre Cuvântul-Dumnezeu: „La început era Cuvântul și Cuvântul era cu 
Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. . . .  Și Cuvântul S-a făcut trup . . .” (Ioan 1,1.14).  
„Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am 
pipăit cu mâinile noastre cu privire la Cuvântul vieții . . .” (1 Ioan 1,1).                                                                                    

- Ideea că El era la Tatăl și că S-a arătat: „El (Cuvântul) era la început cu Dumnezeu” 
(Ioan 1,2); „. . . singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” 
(versetul 18).  „. . . viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată” (1 Ioan 1,2).   

- Ideea că El este viața: „În El era viața și viața era lumina oamenilor” (Ioan 1,4).               
„. . . cu privire la Cuvântul vieții . . .” (1 Ioan 1,1); „pentru că viața a fost arătată și noi am 
văzut-o . . .” (1 Ioan 1,2); „vă vestim viața veșnică” (același verset).                                                                                                        

- Ideea că El este lumina: „În El era viața și viața era lumina oamenilor” (Ioan 1,4).  „Dar, 
dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină . . .” (1 Ioan 1,7).                                                                                   

 Apostolul își începe epistola asigurându-ne că lucrurile pe care le scrie el sunt autentice, 
că el este martor direct al arătării și al vieții Mântuitorului.  Astfel, el face aluzie la 
simțurile prin care L-a perceput pe Mesia:                                                                                                                                                            

- Auzul: „ce am auzit” (versetele 1 și 3).                                                                                                                                                            
- Văzul: „ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit” (versetele 1 și 3).                                                                  
- Pipăitul: „ce am pipăit cu mâinile nostre” (versetul 1). 

 Trei dintre cele cinci simțuri cunoscute de toată lumea au fost implicate în relațiile lui 
Ioan cu Mântuitorul.  El L-a auzit pe Mântuitorul timp de trei ani și jumătate, predicând, 
sfătuind, încurajând, mustrând, corectând.  L-a văzut: a fost unul dintre cei doi ucenici ai 
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lui Ioan care L-au urmat pe Mântuitorul și L-au vizitat, după ce Ioan Botezătorul a zis: 
„Iată Mielul lui Dumnezeu!”  (Ioan 1,36).  Împreună cu Andrei, Ioan a mers la locuința 
Mântuitorului și au avut o lungă conversație cu El (vezi versetele 35-40).  Și L-a tot văzut 
timp de trei și jumătate.  L-a văzut viu, apoi mort, apoi viu în vecii vecilor și lui i-au fost 
adresate de către Isus Însuși cuvintele: „Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel viu.  Am 
fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor” (Apoc 1,17.18).  L-a pipăit: era ucenicul iubit, 
care se rezema pe pieptul lui Isus.  A participat la înmormântarea Lui, împreună cu Iosif 
din Arimatea și Nicodim.  Așa citim în cartea The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
paginile 773-774: „Acolo, cei trei ucenici au îndreptat membrele mutilate și I-au 
încrucișat mâinile pline de vânătăi pe pieptul lipsit de puls.”   
 

 Prin urmare, Ioan ne garantează că el ne vorbește despre lucruri pe care le-a cunoscut 
personal, direct, nu din alte surse.  Așa a zis și Petru, alt ucenic din grupul de trei care    
L-au însoțit pe Domnul în anumit ocazii speciale: de exemplu, pe Muntele Schimbării la 
Față (vezi Matei 17,1), în casa lui Iair, când Isus a înviat-o pe fiica acestuia (vezi Marcu 
5,37), în Grădina Ghetsimani, într-o poziție mai avansată decât ceilalți opt ucenici (vezi 
Matei 26,37).  Iată mărturia lui 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. . . .  Și noi înșine 
am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt” (2 Pet 1,16.18).  
Am văzut, am auzit.  L-a văzut schimbat la față; a auzit glasul Tatălui și glasul lui Isus.      
 

 Amintind cele trei simțuri prin care a întreținut relații strânse cu Mântuitorul, Ioan vrea 
să ne spună că are cunoștință directă, precisă, clară despre Domnul vieții.  Apoi, el zice: 
„. . . deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu 
noi” (1 Ioan 1,3).  El vrea să spună așa: eu, și nu numai eu, ci noi, toți apostolii, avem 
cunoștință directă despre Hristos, iar această cunoștință nu o ținem pentru noi, ci o 
transmitem mai departe.  Rețineți: cunoștință și răspândirea acestei cunoștințe sau 
cunoștință și propovăduire.  Așa am intitulat predica de astăzi. 
 

 Din aceste două elemente expuse de apostolul Ioan, cunoștința și propovăduirea ei, pot 
rezulta patru combinații sau posibilități:                                                                                                                                           

(01) Zero cunoștință – zero propovăduire.  Rău, dar nu este cel mai rău caz, așa cum 
vom vedea mai departe.  Aceasta este ignoranță.  Nu poți să le dai altora ce nu ai.  Nu 
poți propovădui fără o cunoștință pe care să o propovăduiești.  Isus mai întâi i-a instruit 
pe ucenici și apoi i-a trimis în lucrare.  Dar aici este vorba de zero cunoștință.  Nu este de 
dorit așa.  Este adevărat că „Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință” (Fapte 
17,30), dar nici nu le aprobă, nu le promovează, nu e încântat de ele.  Le trece cu 
vederea când oamenii ajung să cunoască și să primească adevărul.  Dacă însă refuză să-l 
audă, vor pieri cu neștiința lor cu tot: „Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără 
lege” (Rom 2,12).  Fără cunoștința evangheliei nu poate avea loc propovăduirea 
evangheliei.  Ar fi un nonsens.                    
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(02) Zero cunoștință – totuși, propovăduire.  Aceasta este încumetare și aroganță.  
Încerci să le dai altora ce nu ai.  Cum poți fi învățător fără cunoștință?  Întreba apostolul: 
„. . . tu, deci, care-i înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți?”  (Rom 2,21).  Înainte de a 
începe să predice despre profețiile privitoare la vremea sfârșitului, William Miller le-a 
studiat timp de mulți ani, le-a studiat pentru sine, fără ca atunci să fi avut de gând să le 
împărtășească în vreun fel cu alții.   

Imaginea solului fără o solie este, într-adevăr, ciudată, dar avem cel puțin un astfel de 
caz în Sfânta Scriptură, și anume, cazul lui Ahimaaț, fiul preotului Țadoc.  Războiul civil 
fusese câștigat de oastea lui David, sub conducerea lui Ioab, și chiar Absalom fusese ucis, 
însă David era în cetate și nu știa nimic.  Trebuia înștiințat, dar cine să ducă vestea?  
Ahimaaț s-a oferit să o facă și era un foarte bun alergător, dar Ioab i-a zis: „Nu tu ai să 
duci veștile azi; le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi; fiindcă fiul împăratului a murit” (2 
Sam 18,20).  Nu știm de ce Ioab nu-l prefera pe el, poate pentru că nu avea tact sau cine 
știe de ce.  Dar l-a trimis pe altul și anume pe Cuși: „Du-te și vestește împăratului ce ai 
văzut” (versetul 21).  Cuși a alergat, dar Ahimaaț a insistat: „Orice s-ar întâmpla, vreau să 
alerg” (versetul 23).  Ioab a cedat: „Dă fuga” (același verset).   

Ahimaaț a reușit să-l ajungă din urmă și să-l întreacă pe Cuși, însă, ajungând la împărat, 
nu a fost sigur pe ce spunea.  David l-a întrebat: „Tânărul Absalom este bine, sănătos?”  
(Versetul 29).  Răspunsul lui a fost: „Am văzut o mare învălmășeală, când l-a trimis Ioab 
pe slujitorul împăratului și pe mine, slujitorul tău; dar nu știu ce era” (același verset).  „Și 
împăratul i-a zis: ‚Stai colea la o parte.’  Și Ahimaaț a stătut deoparte” (versetul 30).  A 
venit cel cu adevărat trimis și bine informat și i-a adus împăratului știrea completă.   

Ahimaaț a rămas de rușine și i s-a poruncit să stea deoparte.  Trebuia să stea deoparte 
de la început și să nu se amestece în lucruri pe care nu le cunoștea.  Ce învățăm de aici?  
Nu putem duce știri pe care nu le posedăm sau despre care nu suntem siguri.  Zero 
cunoștință, dar încercare de propovăduire!  E absurd.  Și se poate termina rău.  Nu așa a 
fost situația lui Cuși: el era trimis, cunoștea bine evenimentele și a dus un raport exact.  
Un sol cu solie precisă și altul fără solie, dar zelos să alerge și să ducă . . . ce?  O știre pe 
care nu o cunoștea.  Propovăduitorul evangheliei trebuie să cunoască bine evanghelia, 
să fie bine familiarizat cu Cuvântul lui Dumnezeu.   

Nu este vorba de a avea neapărat un doctorat în teologie, ci de a stăpâni bazele 
adevărului și a avea iscusința de a le prezenta altora.  Prin studiu, prin meditație, prin 
rugăciune, prin călăuzirea neapărată a Duhului lui Dumnezeu.  Altfel, „solul” evangheliei 
se poate face de ocară și poate face de ocară cauza evangheliei.  Iată două texte care ne 
ajută în acest sens: „Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de 
nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă” (1 Pet 3,15).  „Caută să te înfățișezi 
înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și 
care împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Tim 2,15).   

Pavel, care-l sfătuia așa pe Timotei, era un astfel de om.  A fost vizitat într-o zi, în 
închisoare, de către „Felix, cu nevastă-sa Drusila, care era iudeică”, și guvernatorul a fost 



 

 

P
ag

e4
4

7
 

interesat să-l asculte „despre credința în Hristos Isus” (Fapte 24,24).  Nu știm dacă Pavel 
i-a cerut să-l elibereze, dar știm că el le-a vorbit, guvernatorului și soției acestuia, 
„despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare” (versetul 25).  Numai 
teme religioase și foarte importante.  Pavel le stăpânea bine și a știut să le prezinte fără 
teamă.  Cu ce rezultat?  „Felix, îngrozit, i-a zis: ‚De astădată, du-te; când voi mai avea 
prilej, te voi chema’” (același verset).  Felix a rămas îngrozit, deși nu s-a întors la 
Dumnezeu.   

(03) Cunoștință, da – zero propovăduire.  Acesta este un caz mai vinovat decât primul, 
unde lipsește atât cunoștința, cât și difuzarea ei.  Mai vinovat chiar decât al doilea, unde 
cel neinformat se încumetă a încerca să propovăduiască.  Este vorba de cineva care are 
cunoștința adevărului, dar nu se sinchisește să o împărtășească altora.  Acesta este 
egoism, dacă nu chiar o crimă.  Iată o experiență din Vechiul Testament care ilustrează 
această poziție:   

A fost o foamete teribilă în Samaria pe vremea profetului Elisei, astfel încât oamenii au 
ajuns să mănânce și ce nu se mănâncă, ba chiar au trecut la canibalism.  O femeie și 
prietena ei au mâncat copilul celei dintâi și era vorba să-l mănânce și pe al celeilalte, dar 
ea l-a ascuns, iar de „nedreptatea” aceasta femeia rănită s-a plâns împăratului (vezi 2 
Împărați 6,25-29).  În asemenea condiții disperate, profetul Elisei a rostit o vestire 
neașteptată: „Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare 
de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu” (vezi 2 Împărați 7,1-20; citat este 
versetul 1).  De necrezut, astfel încât „călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul i-a 
răspuns omului lui Dumnezeu: ‚Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea 
întâmpla un asemenea lucru?’”  (Versetul 2).  Profetul i-a răspuns: „Vei vedea cu ochii 
tăi, dar tu nu vei mânca din ele” (același verset).   

Se relatează mai departe că, „la intrarea porții, erau patru leproși, care au zis unul către 
altul: ‚La ce să ședem aici până vom muri?’”  (Versetul 3).  S-au hotărât să se ducă și să li 
se arate sirienilor cotropitori, indiferent ce s-ar întâmpla cu ei, pentru că în cetate nu era 
hrană, iar ei nu aveau nimic de pierdut dacă riscau o întâlnire cu inamicul, leproși fiind.  
Iar acolo, surpriză: tabăra era goală, pustie, părăsită, abandonată.  Ce se întâmplase?  
„Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul 
unei mari oștiri și își ziseseră unul către altul: ‚Împăratul lui Israel i-a tocmit împotriva 
noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor, ca să vină să lupte împotriva 
noastră.’  Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg.  Și-au lăsat corturile, caii și măgarii, 
tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viața” (versetele 6 și 7). 

Astfel se face că leproșii nu au găsit acolo pe nimeni.  Ei au descoperit lucrul acesta și 
numai el îl știau.  Și ce au făcut?  „Leproșii, ajungând la intrarea taberii, au pătruns     
într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au 
ascuns.  S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care 
s-au dus și le-au ascuns” (versetul 8). 
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Frumos și bine, dar atât?  Acum ajungem la momentul adevărului, care este ilustrația 
propriu-zisă de care avem nevoie: „Apoi, și-au zis unul altuia: ‚Nu facem bine!  Ziua 
aceasta este o zi de veste bună.  Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei 
de mâine, vom fi pedepsiți.  Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului’” 
(versetul 9).  Împăratul, prudent, a trimis cercetași, care au constatat că, într-adevăr, 
sirienii fugiseră, lăsând totul intact.  Atunci, poporul a venit și a jefuit tabăra sirienilor.  A 
fost hrană din belșug și foarte ieftină pentru că unii s-au apucat să o comercializeze (vezi 
versetele 10-20).  

Ce ne interesează din această istorioară este, în primul rând, mustrarea de conștiință a 
leproșilor, odată ce au dat de hrană: „Nu facem bine!”  Nu facem bine că ne bucurăm 
numai noi.  Cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu; să-l păstrăm pentru noi?  Nu vom fi 
pedepsiți?  Leproșii s-au temut de acest lucru și s-au corectat, luând atitudinea cea 
bună.  Au anunțat autoritatea, oamenii au aflat și au scăpat de foamete.  „Ziua aceasta 
este o zi de veste bună.  Dacă vom tăcea . . .” (versetul 9).  Veste bună!!!  O avem, o 
știm: să tăcem?  Cunoștință, da – propovăduire, nu?  Ar fi păcat!  Chiar ar fi păcat: 
„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” (Ezec 33,7). 

Unul dintre profeți a încercat să se eschiveze de la datorie și anume profetul Iona.  
Dumnezeu l-a delegat să se ducă într-o anumită țară – Asiria; într-un anumit oraș - 
Ninive.  I-a dat și o solie precisă: „. . .  Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și 
strigă împotriva ei.  Căci răutatea ei s-a suit până la Mine!”  (Iona 1,2).  A doua oară, i-a 
poruncit așa: „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe 
care ți-o voi da!”  (3,2).  Solia devine mai clară, dacă este întregită cu ce a strigat Iona în 
cele din urmă în Ninive: „Încă patruzeci de zile și Ninive va fi nimicită!”  (3,4).  Care era, 
deci, solia încredințată lui Iona: să strige împotriva cetății Ninive, avertizând-o că, peste 
patruzeci de zile, cetatea va fi nimicită.  Iată un om al lui Dumnezeu, având o solie, deci 
cunoștința necesară pentru a lucra, dar el refuză să-și facă datoria.  El încearcă să fugă la 
Tars, se stârnește o furtună violentă pe mare, astfel încât corabie este în pericol să se 
scufunde; la cererea lui, este aruncat în mare, unde este înghițit de un pește, se roagă în 
pântecele lui, este azvârlit pe uscat; este trimis din nou la Ninive, se duce, vestește solia 
și așa mai departe (capitolele 1-4).  Cunoștință, da, însă tentativă de a nu o propovădui, 
deși până la urmă a făcut-o. 

Și Moise a încercat să nu se ducă unde îl trimitea Domnul, adică în Egipt, pentru a-i vorbi 
lui faraon din partea lui Dumnezeu, ca să-l lase pe Israel să plece: „Cine sunt eu, ca să 
mă duc la faraon și să-i scot din Egipt pe copiii lui Israel?”  (Exod 3,11).  A fost chemat să 
fie solul lui Dumnezeu și el șovăia.  Avea o misiune precisă, o solie clară, dar el nu era 
dispus să se angajeze în vestirea ei.  Cunoștință suficientă despre voința lui Dumnezeu, 
despre adevăr, despre evanghelie – încercare de a nu o împărtăși acolo unde trebuie.  
Din fericire, Moise, după ceva argumentație cu Dumnezeu, a cedat și s-a dus unde era 
trimis.  Și a făcut ce i-a cerut Dumnezeu, până la încheierea misiunii sale.  Și acum e în 
cer, cu Dumnezeu, cu Cel care l-a chemat și l-a trimis.  Pentru că și-a făcut datoria. 
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Mișcarea Adventă a înregistrat,  la începutul ei, două astfel de refuzuri de a vesti solia 
dată de Dumnezeu.  Este vorba despre doi bărbați, Ellis William Foy și Hazen Foss.    
Dumnezeu le-a dat viziuni cu descoperiri profetice în legătură cu lucrarea Sa din timpul 
sfârșitului.  Neascultarea primului a fost parțială.  El a avut trei viziuni; a vorbit despre 
primele două în unele cercuri și chiar în public, dar despre a treia nu a zis nimic, ci s-a 
retras din activitatea publică, murind curând după aceea.  Al doilea a avut două viziuni, 
una înainte de 22 octombrie 1844, dar a refuzat să vorbească despre ea, iar alta după 
acea dată, în care Dumnezeu îl avertiza împotriva refuzului de a face altora cunoscut ce i 
se descoperise.  Din nou, el nu a vrut să-și ia răspunderea unei astfel de lucrări.  Când, în 
sfârșit, a încercat, nu și-a mai adus aminte de nimic și se considera părăsit de Duhul lui 
Dumnezeu și pierdut.   

(04) Cunoștință, da – propovăduire, da!  Acesta este cazul ideal.  Nu ținem belșugul 
pentru noi, nu refuzăm să mergem la Ninive, nu șovăim să ne ducem la faraon, nu 
evităm să sunăm din trâmbiță, nici să relatăm descoperirile divine.  Avem o solie și vrem 
să o împărtășim cu alții.  Cu cât mai mulți.  Cunoaștem bine simțul de răspundere al 
apostolilor: „. . . căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit” (Fapte 
4,20).  Nu putem.  Nici nu vrem.  Am face un păcat.  Avem cunoștința adevărului 
mântuitor și să o ținem pentru noi?  Ar fi o călcare a poruncii Mântuitorului, care ne-a 
cerut  să răspândim evanghelia.  Ce am auzit, ce am văzut, ce am pipăit, vă vestim și 
vouă!  Ca să aveți părtășie cu noi!   

 Repetăm acum această poruncă, această mare însărcinare dată de Isus apostolilor și 
tuturor urmașilor Săi până la sfârșitul istoriei: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate 
neamurile . . .” (Mat 28,19).  „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).  Ca și cum ai arunca o piatră în apă.  A fost atins un punct, 
mișcarea a pornit de acolo.  S-au format unde, care s-au mărit, s-au lărgit, s-au întins – 
până la marginile pământului. 
 

 Primii creștini au reușit lucrul acesta.  În mai puțin de un secol, ei au dus evanghelia 
pretutindeni.  Secol?!  Au început în vara anului 31 al erei creștine.  Isus le-a zis: „Voi 
sunteți martori ai acestor lucruri.  Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu; 
dar rămâneți în cetate, până veți fi îmbrăcați cu putere de sus” (Luca 24,48.49).  Să 
rămână în cetate.  Când a rostit aceste cuvinte, Isus era pe cale de a Se înălța la cer; era, 
deci, ziua a patruzecea de la înviere.  Au mai urmat zece zile, timp în care ucenicii au 
rămas în cetate și apoi au fost îmbrăcați cu putere de sus.  Potrivit cu Fapte 2,1-4, în a 
cincizecea zi după înviere, ucenicii Domnului au primit ploaia timpurie a Duhului Sfânt.  
Chiar în ziua aceea au început îndeplinirea marii însărcinări, de a duce evanghelia la 
orice făptură.  Întâi în Ierusalim (capitolele 2-7), în Iudea (8,1), în Samaria (8,1-25) și 
peste tot (restul cărții și epistolele).   
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 Apostolul Pavel confirmă în scrierile sale răspândirea evangheliei la orice făptură:                              
„. . . 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).  „. . . 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).  Prin urmare, când Pavel era încă slujitor al 
evangheliei, deci încă în viață, evanghelia ajunsese „în toată lumea” (versetul 6), fusese 
„propovăduită oricărei făpturi de sub cer” (versetul 23).   
 

 Pavel a scris aceste cuvinte în anul 64 (aproximativ).  Scădeți 31 din 64 și rezultatul este 
33.  Atâți ani au trebuit ca să ajungă evanghelia pretutindeni.  Sigur, omenirea era mai 
mică decât acum, dar și cei care au dus evanghelia au fost mai puțini și le-au lipsit 
mijloacele tehnice de deplasare și de informare care există astăzi.  Isus trăise pe pământ 
treizeci și trei de ani și jumătate.  Încă treizeci și trei de ani au ajuns pentru ducerea 
evangheliei la orice făptură de sub cer, așa cum poruncise El.  S-au pocăit toți?  Au 
ascultat toți de evanghelie?  Nu, dar toți au auzit-o.  Pentru că a fost dusă la toți.   
 

 Trimiterea din Matei 28,19 și Marcu 16,15 nu s-a stins.  Au trecut douăzeci de secole și 
oameni s-au născut mereu.  Dumnezeu a avut grijă să fie vestită evanghelia în toate 
timpurile, deși uneori în împrejurări critice, sub teroare și atrocități.  Ne aflăm la 
încheierea istoriei pământului.  Să predicăm încă evanghelia?  Dumnezeu are un 
program pentru timpul acesta, pentru această generație: este numit întreita solie 
îngerească și este expus în Apocalipsa 14,6-13.  Iată cum sună introducerea la acest 
pasaj: „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).  Din nou „duceți-vă în toată lumea și propovăduiți 
evanghelia la orice făptură”.  Și se face așa.  Mișcarea Adventă este preînchipuită prin 
acești trei îngeri din Apocalipsa 14, versetele 6,8 și 9.  
 

 Mișcarea Adventă a început cu preistoria ei, Mișcarea Millerită, în anii premergători 
anului 1844; apoi și treptat s-a format grupul adventiștilor, cu darul profetic, cu Sabatul 
zilei a șaptea, cu evanghelia sănătății.  Acest grup a crescut și, în 1863, a fost organizată 
Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.  Evanghelie deplină, evanghelie 
veșnică, fără cusur, fără carențe, fără absențe.  Aceasta se predică.  Mijloacele tehnice 
existente acum – mecanice, electrice, electronice – sunt fantastice și ele toate stau la 
dispoziția propovăduirii evangheliei Domnului nostru Isus Hristos, inclusiv a adevărului 
că Hristos vine în curând. 
 

 Dar au trecut nu 33 de ani, ci de peste 5 ori atâți ani și evanghelia nu a ajuns la orice 
făptură de sub cer.  Omenirea este mult mai numeroasă, este drept, iar locuit este acum 
tot pământul accesibil.  Dar și posibilitățile de vestire sunt, așa cum am văzut, mult mai 
mari.  De ce nu s-a terminat?  Se va termina vreodată?  Obiectivul e clar: „Evanghelia 
aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie 
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tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârșitul” (Mat 24,14).  Noi toți dorim să vină 
sfârșitul, pentru că sfârșitul înseamnă începutul – începutul veșniciei fericite cu 
Dumnezeu.  Doar să se încheie lucrarea de răspândire a evangheliei la orice făptură de 
sub cer.  Când se va încheia?  De ce durează atât de mult?  Ce lipsește?  Ce mai trebuie?  
Tânărul bogat pretindea că păzise poruncile și a întrebat ce-i mai lipsește, iar Hristos       
i-a spus ce-i mai lipsea.  Ne-ar spune și nouă ce ne mai lipsește, dar vrem să știm?   
 

 Solomon a dat îndemnul acesta: „Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea 
ta!”  (Ecl 9,10).  Cu toată puterea noastră!  Îngerul Domnului i-a cerut lui Ghedeon:     
„Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește-l pe Israel . . . ; oare nu te trimit Eu?” 
(Jud 6,14).  Să ne ducem cu puterea pe care o avem?  Dar ce putere avem?  Cineva 
considera cândva cascada Niagara ca fiind cea mai mare putere din lume nefolosită, dar 
i s-a răspuns că există o putere mai mare care nu este folosită și aceea este puterea 
Duhului Sfânt.  Sunt necesare numai două lucruri pentru ducerea evangheliei mântuirii 
la orice făptură:                                                                                                                      

(01) Consacrare deplină din partea poporului lui Dumnezeu, potrivit cuvintelor rostite 
de Domnul către Solomon în urma rugăciunii lui 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).  Am reținut: să ne smerim, să ne rugăm, să căutăm fața 
Domnului, să ne abatem de la căile noastre rele.  Atunci, făgăduința nu-și va întârzia 
împlinirea: Domnul ne va asculta, ne va ierta păcatul, ne va tămădui țara.  Tămăduirea 
aceasta a țării este înnoirea pământului.  Este mai întâi părăsirea lui pentru o țară mai 
bună și întoarcerea pentru un pământ care va fi înnoit și va deveni patria celor blânzi în 
vecii vecilor.   

(02) Îmbrăcare cu putere de sus, așa cum au fost ucenicii.  Să vestim evanghelia oricărui 
neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod?  La peste șapte miliarde de ființe 
omenești?  Este oare posibil?  Răspunde Dumnezeu: „Lucrul acesta nu se va face nici 
prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu” (Zah 4,6).  „Căci niciun cuvânt de la 
Dumnezeu nu este lipsit de putere” (Luca 1,37).  „La oameni lucrul acesta este cu 
neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință” (Mat 19,26). 

 Întrebarea pe care o pune Dumnezeu este și rămâne aceasta: „Pe cine să trimit și cine va 
merge pentru Noi?”  (Isa 6,8).  Fiecare din noi să răspundă: „Iată-mă, trimite-mă!”  
(Același verset).  Dar mă va acccepta Dumnezeu?  Auziți ce ne spune Inspirația divină 
pentru aceste timpuri:  
 

 „Fiecare suflet unit cu Hristos va fi un misionar viu pentru toți cei din jurul lui” 
(Evangelism/Evanghelizare, pagina 319).  Rețineți: fiecare credincios, fără excepție; va fi 
un misionar viu, foarte activ; pentru toți cei din jurul lui, orice făptură.  Un alt citat: 
„‚Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură’ este porunca lui 
Hristos către urmașii Săi.  Nu că toți sunt chemați să fie pastori sau misionari în sensul 
obișnuit al termenului; dar toți pot fi lucrători cu El, dând ‚vestea cea bună’ semenilor 
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lor.  Tuturor, mari sau mici, învățați sau ignoranți, bătrâni sau tineri, le este data 
porunca” (Education/Educație, pagina 264).  
 

 Tuturor, fiecăruia, să-i fie dată vestea cea bună a revenirii în slavă a Mântuitorului, 
vestea cea bună a mântuirii prin sângele Său.  Am găsit într-un ziar american o scrisoare 
trimisă de un medic, George Glass, din Lewiston, Maine.  El a scris așa: „Discuția 
religioasă eficientă poate fi făcută numai prin prietenie.  Motivul pentru care 
prozelitismul îi neliniștește pe oameni este pentru că e făcut de străini, nu de prieteni.  
Prietenii discută unii cu alții; străinii își predică unii altora.  Prietenii știu ce să-și spună 
unii altora.  Prietenii se ajută unii pe alții în timp de nevoie.  Prietenii se respectă unii pe 
alții, chiar dacă nu sunt de aceeași părere.  Străinii nu fac așa.  Prieteniile bune  rămân 
după ce discuția religioasă s-a încheiat.  Străinii nu mai sunt văzuți din nou.  Și, lucrul cel 
mai important, prietenii se ascultă în mod sigur unii pe alții.  Străinii nu o fac.  Eu sunt un 
creștin conservator, având de mult timp un prieten ateist.  Am discutat în mod 
contradictoriu despre religie mai mult de 15 ani, fără a ne schimba pozițiile, dar 
rămânem prieteni.  Sunt mult mai înclinat să ascult la ce zice prietenul meu ateist decât 
la un prozelitic care vine la ușa mea.  Aș dori să le spun tuturor creștinilor: faceți-vă 
prieteni cu aceia care au alte păreri.  Ajutați-i.  Faceți sacrificii pentru ei, dacă este 
nevoie.  Apoi, când sosește un moment în care le puteți vorbi despre Hristos, vor 
asculta.  Dar chiar dacă nu ascultă, rămâneți prietenul lor, pentru că poate cândva vor 
asculta.  Prietenia dumneavoastră va vorbi mult mai tare decât cuvintele 
dumneavoastră.”  (Extras din ziarul U.S.A. Today, din 29 decembrie 1999, pagina 12A)   
 

 Poate că nu suntem de acord cu tot ce spune acest medic, dar el are dreptate în mare 
măsură.  Să fim prietenoși cu oamenii, chiar când refuză să discute cu noi lucruri 
religioase.  Să-i tratăm frumos și să avem răbdare cu ei.  Duhul lui Dumnezeu este la 
lucru și El poate face, direct sau indirect, adică fără noi sau prin noi, lucruri mari pentru 
oameni.  El poate mișca inimi, pentru că El „mijlocește . . .  cu suspine negrăite” (Rom 
8,26), El convinge lumea de păcat (vezi Ioan 16,8).   
 

 Noi suntem conlucrători cu Dumnezeu și El vrea să ne folosească pentru salvarea 
oamenilor.  Avem cunoștințe despre adevăr – să le folosim: cu înțelepciune de la El, cu 
răbdare, cu tact, cu zel și pasiune sfântă.  Toți avem această chemare: „Însărcinarea dată 
de Mântuitorul ucenicilor i-a cuprins pe toți credincioșii.  Îi cuprinde pe toți cei ce cred în 
Hristos până la sfârșitul timpului.  E o greșeală fatală a presupune că lucrarea salvării  
sufletelor depinde numai de predicatorul întărit prin binecuvântare.  Tuturor acelora la 
care a ajuns inspirația cerească li se încredințează evanghelia.  Toți cei ce primesc viața 
lui Hristos sunt rânduiți să lucreze pentru salvarea semenilor lor.  Pentru această lucrare 
a fost înființată biserica și toți cei ce acceptă voturile ei sacre se angajează prin aceasta 
să fie conlucrători cu Hristos.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 822)    
 

 Acest rol misionar al fiecărui credincios este repetat mereu și mereu în mărturiile sfinte.  
Iată un alt citat: „Cel ce devine un copil al lui Dumnezeu trebuie să se considere de acum 
încolo ca o za în lanțul coborât pentru salvarea lumii, una cu Hristos în planul Său de 
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milă, pornind cu El ca să-i găsească și să-i salveze pe cei pierduți” (The Ministry of 
Healing/Lucrarea de vindecare, pagina 105).   
 

 Egoismul se vindecă doar prin dăruire misionară: „Fiecare ucenic adevărat se naşte în 
împărăţia lui Dumnezeu ca misionar.  Acela care bea din apa vie devine o fântână de 
viaţă.  Primitorul devine un dătător.  Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în pustiu, 
ţâşnind în sus ca să-i răcorească pe toţi şi făcându-i, pe aceia care sunt gata să piară, 
dornici de a bea din apa vieţii” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 195).  
„Fiecare suflet pe care Hristos l-a salvat este chemat să lucreze în numele Său pentru 
salvarea celor pierduți” (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 
191).      
 

 Posibilitățile existente în fața slujitorilor lui Hristos sunt nelimitate: „Acela care Îl iubeşte 
pe Hristos cel mai mult va face cel mai mult bine.  Nu există limită pentru utilitatea 
aceluia care, punând eul la o parte, face loc pentru lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii 
sale şi trăieşte o viaţă pe deplin consacrată lui Dumnezeu” (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, paginile 250-251).                                
 

 Închei repetând întrebarea pe care o pune Dumnezeu: „Pe cine să trimit și cine va merge 
pentru Noi?”  (Isa 6,8).  Fiecare dintre noi să răspundă voios: „Iată-mă, trimite-mă!”  
(Același verset).  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 438: „Seamănă sămânța!”   

Cântarea de închidere, 429: „Iubirea lui Hristos ne-a adunat” 
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LUMINA ASCUNSĂ 

 Vreau să amintesc, în introducere, o experiență pe care am făcut-o în anul 2014.   La 
casa în care locuiesc, o ușă de garaj avea o parte ruptă și am chemat un meseriaș să se 
ocupe de ea.  El a zis că nu trebuie înlocuită toată ușa, ci numai panelul acela.  Foarte 
bine, am zis.  Când o faceți?  Miercuri, între 10 și 12.  L-am întrebat cum îl cheamă.  A zis 
că Moses, adică Moise.  O, am zis eu, acesta e un nume mare.  A zâmbit.  L-am întrebat 
dacă este evreu, a zis că da.  I-am spus că eu sunt adventist de ziua a șaptea și că noi 
ținem sâmbăta.  Nu a zis nimic, se pare că nu l-a impresionat informația.  Miercuri mi-a 
dat telefon și a zis că se află la magazinul respectiv, dar piesa comandată nu a sosit încă.  
Nu-i nimic, i-am spus, când puteți veni?  A zis că sâmbătă dimineața, iar eu i-am răspuns 
că nu se poate și am fixat o altă zi când să vină.  Nu mă așteptam tocmai de la Moise la 
așa programare!   
 

 Am făcut bine că i-am spus ce orientare religioasă am?  Și că nu pot accepta lucru în 
Sabat?  Trebuia să mă feresc?  Chiar dacă nu părea ca informația mea să-i folosească pe 
moment, cine știe?  E acolo în creierul lui și poate va lucra în timp.  Este vorba despre 
lumina adevărului, de care dispunem și de care oamenii au nevoie.  Să o păstrăm pentru 
noi?  Așa ne cereau adversarii credinței în deceniile trecute: țineți-vă credința pentru 
voi!  Lumina cunoștinței mântuitoare este un talant pe care ni l-a dat Dumnezeu și care 
trebuie pus la lucru.  Ca toți talanții.  Numai atunci ne va binecuvânta Dumnezeu, așa 
cum aflăm din parabola talanților din Matei 25,14-30.  Dar nu toți servii și-au folosit 
talanții.  Unul din ei, care primise un talant, se pare că s-a supărat, a fost dezinteresat, 
ba chiar a fost rău și leneș; a fost și viclean, dar viclenia lui nu i-a folosit. 
 

 Ce a făcut acel serv-excepție?  „Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o 
groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. . . .  ‚Mi-a fost teamă și m-am 
dus de ți-am ascuns talantul în pământ; iată-ți ce este al tău!’”  (Versetele 18 și 25).  
Păcat de munca lui, căci tot a făcut ceva: a săpat, a ascuns, a dezgropat, a reluat.  Mai 
bine investea energia aceea în productivitate și ar fi fost și el răsplătit.  Dar a cules 
rezultatele opțiunii sale: „Luați-i talantul . . .; iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în 
întunericul de afară; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților” (versetele 28 și 30).  
Lumina adevărului este un talant dumnezeiesc încredințat oamenilor.  Nedifuzarea ei 
este ascundere, în pământ sau în altceva, și ați auzit verdictul divin pentru acest 
comportament.    
 

 „Țineți-vă credința pentru voi!”  Dar nu așa ne-a învățat Mântuitorul.  El a zis altfel: „Voi 
sunteți lumina lumii.  O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.  Și 
oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor 
celor din casă.  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).   
 

 Ce este lumina?  Adică lumina aceasta naturală.  Este un fenomen fizic complex 
necunoscut de oameni.  Necunoscut?  Da, așa este.  Oamenii se folosesc de ea, chiar o 
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produc, dar nu o pot explica, nu știu ce este.  Se fac că știu, au lansat fel de fel de teorii, 
dar rămâne o enigmă.  Pentru noi, este suficient să zicem că a fost creată de Dumnezeu.  
„Dumnezeu a zis: ‚Să fie lumină!’  Și a fost lumină” (Gen 1,3).   
 

 În Biblie, lumina este folosită și ca o metaforă pentru lucrurile spirituale; înseamnă 
cunoștința despre Dumnezeu, despre Cuvântul Său, despre mântuire, despre veșnicie.  
Iată încă o creațiune, comparată cu cea de acum șase mii de ani: „Căci Dumnezeu, care a 
zis: ‚Să lumineze lumina din întuneric’, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să 
strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos” (2 Cor 4,6).  
Să vadă oamenii fața Domnului Isus Hristos și să o slăvească.  Să-L cunoască.  Să-L 
iubească.  Să-L asculte.  Este misiunea noastră să proiectăm pe fața lui Isus această 
lumină primită de la Tatăl, făcând publicitate, prezentându-L lumii care nu-L cunoaște.    
 

 Evanghelia lui Ioan începe așa de frumos, putem chiar să spunem cu toți din memorie 
primele trei versete.  Să le citim și pe următoarele, de la 4 la 9, și vă rog frumos să 
numărați dumneavoastră de câte ori apare cuvântul „lumină”, nearticulat, sau „lumina”, 
articulat.  Dar numai substantivele, nu și verbele.                                                                                                                                               
 
- Versetul 4: „În El era viața și viața era Lumina oamenilor.”                                                                       
 
- Versetul 5: „Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o.”                                                
 
- Versetul 6: „A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.”                                                  
 
- Versetul 7: „El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să 
creadă prin el.”                                                                                                                                                     
 
- Versetul 8: „Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.”                                                                          
 
- Versetul 9: „Lumina aceasta este adevărata Lumină, care-l luminează pe orice om, 
venind în lume.”                                                                                                                                              
 
De șapte ori Lumină sau Lumina!  E numărul desăvârșirii și aceasta este o Lumină 
desăvârșită.  Este vorba despre Acela care a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează 
pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8,12).                                                                        
 

 Să observăm ce zice despre Ioan Botezătorul versetul 8 din primul capitol: „Nu era el 
Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.”  Să citim și în Ioan 5,35: „Ioan 
era lumina, care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă veseliți câtăva vreme la 
lumina lui.”  Era Ioan lumina sau nu era?  Evanghelistul Ioan zice, în Ioan 1,8, că nu era; 
Hristos a zis, în Ioan 5,35, că era; era „lumina care este aprinsă și luminează și voi ați 
vrut să vă veseliți câtăva vreme la lumina lui.”  Cum putem înțelege lucrul acesta?  
Simplu.  Hristos a zis despre Sine, așa cum am văzut: „Eu sunt Lumina lumii.”  Iar despre 
urmașii Săi: „Voi sunteți lumina lumii.”  Ioan era o lumină care poate fi aprinsă și poate fi 
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stinsă: „. . . el era lumina care este aprinsă și luminează”; numai așa luminează, pentru 
că a fost aprinsă.  Isus nu a fost aprins; El luminează din veșnicie ca Sursă de lumină.     
 

 Hristos S-a caracterizat pe Sine în multe feluri: drept pâinea vieții, păstorul cel bun, ușa, 
vița, calea, adevărul, viața, învierea, lumina – metafore despre Sine și despre misiunea 
Sa.  Singura care se aplică și la urmașii Săi este ultima: lumina.  Hristos este Lumina 
lumii, urmașii Săi sunt lumina lumii.  El, Lumina, cuvânt scris cu inițială mare; ei, lumina, 
cuvânt scris cu inițială mică.  El este Lumina eternă, proprie, sursă, perfectă, 
inepuizabilă; urmașii Săi primesc de la El lumină ca să o dea mai departe.  Ca soarele și 
luna, izvor de lumină și lumină reflectată.  Nu e totuna, dar există o legătură.  De 
exemplu, în Efeseni 5,8, se spune: „Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în 
Domnul.  Umblați deci ca niște copii ai luminii.”  Aș adăuga ce zice Ioan în 1 Ioan 1,7: 
„Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu 
alții . . .”. 
 

 Suntem lumină pentru alții, dar numai „dacă umblăm în lumină”, așa cum arată acest 
text.  Ceea ce implică următoarele patru lucruri:                                                                                                                                                                                                                                 
 
(01) Ne place lumina dumnezeiască: „Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă 
soarele” (Ecl 11,7).  Care lumină?  Cea fizică și cea spirituală: „Căci sfatul este o candelă, 
învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții” (Prov 6,23).   
 
(02) Umblăm cu Hristos, Lumina lumii: „. . . și au priceput că fuseseră cu Isus” (Fapte 
4,13).  „Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos” (1 Cor 11,1).                                                                                                                               
 
(03) Umblăm în lumina Cuvântului Său: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele 
mele și o lumină pe cărarea mea” (Ps 119,105).                                                              
 
(04) Răspândim această lumină: „Când eficiența sângelui lui Hristos devine o realitate 
pentru suflet prin credință în Hristos, credinciosul va face ca lumina lui să lumineze prin 
fapte bune, aducând roade în neprihănire” (The Youth’s Instructor/Instructorul 
tineretului din 22 septembrie 1892, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 1116).  Convertiții 
trebuie să fie imediat implicați în lucrarea lui Dumnezeu: „Când suflete sunt convertite, 
puneți-le la lucru imediat.  Și, lucrând potrivit cu capacitățile lor, se vor întări.  Noi 
ajungem tari în credință prin întâmpinarea influențelor ostile.  Pe măsură ce lumina 
luminează în inimile lor, ei să răspândească razele ei.  Învățați-i pe noii convertiți că ei 
trebuie să devină părtași cu Hristos, pentru a fi martorii Lui și a-L face cunoscut lumii.”  
(Evangelism/Evanghelizare, paginile 355-356)  
 
„Nicio altă lumină nu a strălucit sau va străluci vreodată asupra omului căzut, decât 
aceea care emană de la Hristos.  Isus, Mântuitorul, este singura lumină care poate 
lumina întunericului unei lumi care zace în păcat.  Despre Hristos este scris, ‚În El era 
viața și viața era lumina oamenilor’ (Ioan 1,4).  Prin primirea vieții Sale au putut ucenicii 
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Lui să devină purtători de lumină.  Viața lui Hristos în suflet, iubirea Sa descoperită în 
caracter urmau să-i facă lumina lumii.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări 
de pe Muntele Fericirilor, paginile 39-40) 
 

 Prezint în continuare zece atitudini posibile față de lumina Cuvântului lui Dumnezeu.  Să 
se observe că numai ultima este pozitivă.   

(01) Oamenii pot ignora lumina cerească.  „Avraam a răspuns: ‚ Au pe Moise și pe 
prooroci; să asculte de ei.’  ‚Nu, părinte Avraame’, a zis el; ‚ci, dacă se va duce la ei 
cineva din morți, se vor pocăi.’  Și Avraam i-a răspuns: ‚Dacă nu-i ascultă pe Moise și pe 
prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți’” (Luca 16,29-31).  „‚La 
lege și la mărturie!’  Căci, dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul 
acesta” (Isa 8,20).  În timp ce trec cu vederea legea lui Dumnezeu și mărturiile lui Moise 
și ale altor profeți, mulți ziși creștini așteaptă revelații speciale.  Nu-i interesează lumina 
existentă, dar caută și cer lumină.                                                                                           

Așa făceau contemporanii lui Isus; ei cereau un semn din cer, deci lumină nouă, specială.  
Mântuitorul le-a spus că nu vor primi altceva decât ce există deja: „Un neam viclean și 
preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul proorocului Iona” (Mat 
16,4).                                                                                                                                                                 

Într-o comunitate din România, era o soră care se ducea în Sabat la serviciu, un fel de 
lucru de laborator.  Zicea că nu lucrează nimic în Sabat, dar trebuie să fie acolo.  Am 
discutat cu dânsa în comitet și am rugat-o să reglementeze problema aceasta, pentru că 
mergerea la locul de muncă este călcare de Sabat, indiferent ce face dânsa acolo.  La 
încheierea discuției, a zis: „Să ne rugăm Domnului să ne dea lumină!”  „Nu, soră”, i-am 
zis eu, „nu lumină să cerem, pentru că lumină avem, dar să respectăm această lumină.”    

(02) Oamenii pot refuza să expună lumina cerească.  Nu este suficient să aprinzi o 
lumină; trebuie și să o pui unde trebuie, să o faci vizibilă, așa cum a zis Mântuitorul.  
Dumnezeu i-a încredințat poporului Israel legea Sa cea sfântă; ei au fost făcuți astfel 
depozitarii adevărului divin, pentru a răspândi acest adevăr pretutindeni în lumea 
păgână.  Ce au făcut ei?  Au pierdut legea!  Normal era ca fiecare împărat să studieze 
legea, să o onoreze, să o promoveze: „Când se va așeza pe scaunul de domnie al 
împărăției lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la 
preoții din neamul leviților.  Va trebui s-o aibă cu el și s-o citească în toate zilele vieții lui, 
ca să învețe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate 
cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea” (Deut 17,18.19).   

Împărații lui Israel și Iuda nu au făcut așa, cu rare excepții.  Împăratul David a zis: „Cât de 
mult iubesc legea Ta!  Toată ziua mă gândesc la ea” (Ps 119,97).  Dar alții?  A ajuns să fie 
necunoscută, astfel încât, pe vremea bunului împărat Iosia, s-a făcut o mare descoperire 
arheologică: „În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul 
Hilchia a găsit cartea legii Domnului, dată prin Moise.  Atunci, Hilchia a luat cuvântul și    
i-a zis logofătului Șafan: ‚Am găsit cartea legii în casa Domnului.’  Și Hilchia i-a dat lui 
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Șafan cartea.  Șafan i-a adus împăratului cartea” (2 Cron 34,14-16).  După prezentarea 
unui raport despre mersul lucrărilor la casa Domnului, Șafan a zis: „‚Preotul Hilchia mi-a 
dat o carte.’  Și Șafan a citit-o înaintea împăratului.  Când a auzit împăratul cuvintele 
legii, și-a sfâșiat hainele” (versetele 18 și 19).                                                               

Observați?  Cartea legii lui Dumnezeu fusese pierdută, nu se mai știa nimic de ea, nici 
preoții și nici împărații nu o cunoșteau.  Pentru logofătul Șafan, aceasta era „o carte”,  
nu „cartea”.  Chiar pentru împăratul Iosia era un document necunoscut, de aceea și-a 
sfâșiat hainele când i-a fost citită.                                                                                                               

Ce plan avusese Dumnezeu cu poporul Său?  Să fie port-vocea Sa pe tot pământul, 
lumina tuturor popoarelor (vezi Isaia 49,6; Fapte 13,47).  Deja în timpul lui Moise era 
clară această răspundere mondială: „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)           

(03) Oamenii pot neglija să întrețină lumina cerească.  În afară de Dumnezeu, care este 
Lumină (vezi 1 Ioan 1,5), nicio lumină nu este perpetuă, ci, după consumarea 
materialului combustibil, se termină.  Zece fecioare au pornit în întâmpinarea mirelui 
(vezi Matei 25,1-13).  Cinci dintre ele erau înțelepte; înțelepciunea lor a constat în faptul 
că, „împreună cu candelele, au luat cu ele și untdelemn în vase” (versetul 4), adică 
untdelemn de rezervă.  Celelalte cinci sunt numite nechibzuite, pentru că, atunci „când 
și-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn” (versetul 3), adică untdelemn de 
rezervă, doar ce era în candele.  Toate au adormit, iar când s-a făcut strigarea la miezul 
nopții că vine mirele, „cele nechibzuite le-au zis celor înțelepte: ‚Dați-ne din 
untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele’” (versetul 8).  Sigur, aveau untdelemn 
insuficient și, când s-a terminat, lumina din candele s-a stins.  Ele nu au întreținut 
lumina.                                                                      

Porunca dată cu privire la serviciul din sanctuar a fost: „Să poruncești copiilor lui Israel 
să-ți aducă pentru sfeșnic untdelemn curat de măsline fără drojdii, ca să ardă în candele 
necurmat” (Exod 27,20).  De asemenea: „Poruncește copiilor lui Israel să-ți aducă pentru 
sfeșnic untdelemn curat de măsline tescuite, ca să țină candelele aprinse neîncetat. . . .  
Să așeze candelele în sfeșnicul de aur curat, ca să ardă neîncetat înaintea Domnului” 
(Lev 24,2.4).  Necurmat, neîncetat!  Când a zis, „tot așa să lumineze și lumina voastră 
înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L săvească pe Tatăl vostru 
care este în ceruri” (Mat 5,16), Hristos a dat de înțeles că o astfel de luminare trebuie să 
fie neîncetată, nu sporadică.  Nu lumină intermitentă; nu lumină urmată de întuneric, 
apoi iar lumină, iar întuneric.  Lumină fără încetare.  Acesta este planul lui Dumnezeu.  
Acesta este creștinismul adevărat.    

(04) Oamenii pot monopoliza lumina cerească.  Aflându-Se în casa unui fariseu care-L 
invitase la masă, Mântuitorul nu S-a sfiit să demaște fățărnicia și formalismul partidei 
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lor: „Voi, fariseii, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este 
plin de jefuire și de răutate” (Luca 11,39).  La un moment dat, „unul din învățătorii legii a 
luat cuvântul și I-a zis: ‚Învățătorule, spunând aceste lucruri, ne ocărăști și pe noi’” 
(versetul 45).  Isus a rostit vaiuri și asupra învățătorilor legii, spunând, printre altele: „Vai 
de voi, învățători ai legii!  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” (versetul 52).  Învățătorii legii 
monopolizaseră cunoștința adevărului, ținuseră lumina pentru ei și îi împiedicaseră pe 
alții să aibă parte de ea.                                                                                                                                   

Așa a făcut biserica apostaziată de-a lungul secolelor.  Biblia era sechestrată în 
mânăstiri, numai fețele bisericești având acces la ea, iar ei le spuneau oamenilor ce 
doreau.  De ce?  Fie pentru că nici ei nu știau prea mult din Biblie, fie că, și acesta este 
adevărul, nu aveau interes ca oamenii să o cunoască, să facă ce scrie în ea și să 
descopere că tocmai ei, conducătorii religioși, susțin lucruri care sunt în contradicție cu 
Cuvântul lui Dumnezeu și trăiesc o viață străină de el.       

(05) Oamenii pot ascunde lumina cerească.  Vom reveni cu amănunte la punctul acesta. 

(06) Oamenii pot abandona lumina cerească.  Susțin unii cititori ai Bibliei că, dacă odată 
ești mântuit, ești pentru totdeauna mântuit, adică nu mai este pozibil să cazi.  Ce 
absurditate și ce neadevăr.  Păcătoșii veniți la credință nu mai pot pierde această 
credință?  Biblia nu spune nicăieri așa ceva.  Dimpotrivă, există numeroase avertismente 
împotriva pierderii credinței și sunt arătate cazuri de indivizi care s-au depărtat de 
adevăr, după ce îl cunoscuseră.  Iată un avertisment de felul acesta: „Astfel dar, cine 
crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă” (1 Cor 10,12).  Le scria credincioșilor din 
Corint.                                                                                                                                                           

În contextul temei noastre de astăzi, putem spune că unii oameni au avut lumina 
adevărului și s-au depărtat de ea sau au abandonat-o.  Iată un text mai general: „Căci cei 
ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au 
gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care totuși au căzut, 
este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei Îl răstignesc din nou 
pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și-L dau să fie batjocorit” (Evr 6,4-6).                                                 

Iată și exemple de credincioși care au abandonat lumina adevărului, după ce avuseseră 
parte de ea: „. . . și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au 
căzut din credință.  Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna 
Satanei, ca să se învețe să nu hulească” (1 Tim 1,19.20).  „În adevăr, dacă, după ce au 
scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus 
Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât 
cea dintâi.  Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii (înțelegeți 
lumina adevărului), decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, 
care le fusese dată.  Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: ‚Câinele s-a întors la 
ce vărsase’ și ‚scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă’” (2 Pet 2,20-
22).        
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(07) Oamenii pot înlocui lumina cerească.  Să înlocuiască oamenii lumina?  Cu ce ar 
putea-o înlocui decât cu întuneric?   Zicea apostolul Petru: „. . . ca să vestiți puterile 
minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Pet 2,9).  
Astfel, Dumnezeu ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.  Cum am putea să 
ne mai întoarcem la întuneric?  Mântuitorul a zis că, „dacă umblă cineva ziua, nu se 
poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea, se 
poticnește, pentru că n-are lumina în el” (Ioan 11,9.10).  E în totul posibil să fi primit 
lumina cerească, dar să nu umblăm în ea, ci să continuăm a prefera întunericul.  Aceasta 
este o înlocuire a luminii, dar „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.  Ce seamănă omul, 
acea va și secera” (Gal 6,7).                                            

Umblarea în întunericul păcatului este o înlocuire a luminii, ceea ce nu-i poate 
caracteriza pe adevărații copii ai lui Dumnezeu.  Cel puțin așa a zis Pavel: „Voi toți 
sunteți fii ai luminii și fii ai zilei.  Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului” (1 Tes 5,5).  
Apostolul iubirii a scris astfel despre umblarea în întuneric și umblarea în lumină: 
„Vestea, pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e 
lumină și în El nu este întuneric.  Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în 
întuneric, mințim și nu trăim adevărul.  Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși 
este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește 
de orice păcat” (1 Ioan 1,5-7).     

(08) Oamenii pot urî lumina cerească.  Da, ei pot ajunge să urască lumina, pentru că îi 
deranjează, pentru că nu convine gusturilor și tendințelor lor.  Așa a zis Mântuitorul în 
discuția nocturnă cu Nicodim: „Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina 
în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau 
rele.  Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească 
faptele.  Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, 
fiindcă sunt făcute în Dumnezeu” (Ioan 3,19-21).                                                                                                                                      

Nimeni nu urăște lumina mai mult decât Satana, care este cunoscut ca fiind prințul 
întunericului: „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului” (Col 1,13).  „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 toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus 
mâna pe Mine.  Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului” (Luca 22,53).     
Cei care refuză lumina și o urăsc nu se rezumă la o atitudine emoțională; ei îi urăsc și pe 
cei care acceptă lumina, cum a fost cazul cu primul om născut pe lume: „. . . nu cum a 
fost Cain, care era de la cel rău și l-a ucis pe fratele său.  Și pentru ce l-a ucis?  Pentru că 
faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite” (1 Ioan 3,12).   

(09) Oamenii pot stinge lumina cerească.  E oare posibil lucrul acesta?  Nu lumina în 
sine, ci pot nimici legătura lor cu ea.  O pot stinge în dreptul lor.  Pot stinge lumina care a 
strălucit în ei, în conștiința lor.  O pot îndepărta.  O pot alunga.  A zis Mântuitorul: 
„Ochiul este lumina trupului.  Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de 
lumină; dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric.  Așa că, dacă 
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lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!”  
(Mat 6,22.23)                                                               

Cât de mare!  Lumina care este în om devine întuneric, pentru că îl părăsește, pentru că 
el însuși a alungat-o, a stins-o.  Și ce rămâne este doar întuneric, cât de mare întuneric!  
Poate mai mare decât întunericul egiptean, care a bântuit trei zile și era atât de des că 
părea tangibil: „Domnul i-a zis lui Moise: ‚Întinde-ți mâna spre cer și va fi întuneric peste 
țara Egiptului, așa de întuneric, de să se poată pipăi’” (Exod 10,21).  Dacă oamenii nu vor 
lumină, ci aleg întunericul, pentru că nu mai există altceva, Dumnezeu Își retrage lumina 
de la ei și ei rămân în întuneric.  Au iubit întunericul, Dumnezeu le dă întuneric: „Iar fiii 
împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților” 
(Mat 8,12).  „Al cincilea (înger) a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei.  Și 
împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric.  Oamenii își mușcau limbile de durere.  Și  
L-au hulit pe Dumnezeul cerului” (Apoc 16,10.11).                                                                                                                                                                                                                   

(10) Oamenii pot pune lumina cerească în sfeșnic, ca să lumineze.  Așa se făcea la 
sanctuar, așa se făcea în general în gospodăriile oamenilor: „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).  
Rostul unei lumini este să facă posibilă observarea lucrurilor.  Când apare lumina, nu mai 
există întuneric.  De fapt, întunericul nu este ceva în sine, ci este absența luminii.  Unde 
nu este lumină, este în mod implicit întuneric.  Întunericul este zero lumină.                                                                                                                                   

Având în vedere slăbirea în credință a creștinilor primei biserici, Mântuitorul a dat 
avertizarea solemnă: „Adu-ți dar aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la 
faptele tale dintâi.  Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te 
pocăiești” (Apoc 2,5).  Îți voi lua lumina, ceea ce este același lucru cu aruncarea în 
întunericul de afară.                                                                                                                                                

Dacă admitem că, într-un sens, fiecare ființă omenească este un sfeșnic, atunci în om 
trebuie să fie lumină.  Un sfeșnic fără lumină nu mai are niciun rost.  E doar un obiect de 
muzeu sau e gunoi.  „Tot așa să lumineze și lumina voastră” (Mat 5,16).  Mă gândeam în 
copilărie că, dacă am prinde un număr mare de licurici și i-am pune într-o sticlă, atunci 
am avea un fel de bec cu lumină biologică, deși nu eram sigur că ar mai lumina și în 
captivitate.  Hristos a declarat despre Sine că El este Lumina lumii (Ioan 8,12) și 
evanghelistul L-a caracterizat așa: „Lumina aceasta este adevărata Lumină, care îl 
luminează pe orice om, venind în lume” (Ioan 1,9).  Hristos este Lumina adevărată care a 
venit din cer în această lume întunecată.  Și s-a făcut lumină prin venirea Lui.  El poate 
locui în ființa noastră: „. . . așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință” 
(Efes 3,17).  Când El ia loc în inima noastră, în sfeșnicele vii create de El, noi ajungem să 
luminăm – Lumina este cu adevărat pusă în sfeșnic și luminează tuturor.       

 Înlocuirea luminii!  Unii propovăduitori din rândurile noastre, în loc să-și înceapă 
predicile cu un text biblic, după o introducere potrivită sau și fără introducere, sau în loc 
ca în cursul predicii să lase Biblia să vorbească și să lase lumina profetică să strălucească 
și să îndrume, vin cu idei din romane sau chiar din filme, din filme artistice.  Aceasta este 
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o înlocuire a luminii divine cu întuneric, a focului divin cu foc străin.  Eu cred că un copil 
al lui Dumnezeu nu trebuie să vizioneze niciodată un film artistic.  Documentare, da, dar 
și acelea bine verificate, recomandate de oameni serioși.  Dar filme artistice?  Ele 
promovează stricăciunea lumii, adică imoralitatea,  hoția, criminalitatea, consumul de 
alcool și tutun.  Am fost șocat când, recent, am deschis internetul să-l ascult pe unul din 
vestiții noștri vorbitori contemporani.  Cum a început?  „Tineri, ați văzut filmul cutare?  
Da, bine!”  Și a început un studiu pe baza filmului.  Înlocuirea luminii cerului cu 
întunericul iadului, al păcatului.  
 

 Dumnezeu a dat bisericii acesteia o lumină vastă, aceea a Spiritului Profetic.  Predicarea 
adventistă trebuie să fie bazată pe Biblie și scăldată în Spiritul Profetic.  În limba engleză, 
am format acest joc de cuvinte: based on the Bible, bathed in the Spirit of Prophecy.  
Dar e un lucru dureros, păgubitor, nedrept, necinstit, iresponsabil -  să ascunzi lumina 
Spiritului Profetic, după ce ai fost școlarizat de Biserica Adventistă și mănânci pâinea ei.    
 

 Ascunderea luminii!  Iată în acest sens câteva afirmații ale Mântuitorului:  

„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).   

Termenul „obroc” este definit astfel: „Vezi oboroc - măsură de capacitate, vas mare de 
formă cilindrică, larg la gură, făcut de obicei din scoarță de tei, care servește ca unitate 
de măsură pentru cereale sau pentru păstrarea și transportul acestora; ‚a pune (sau a 
ascunde, a ține) ceva sub obroc’ = a feri ceva de văzul lumii, a ține ascuns, a ascunde 
bine ceva” (Dicționarul explicativ al limbii române, București, 1975, paginile 616 și 615).  

„El le-a mai zis: ‚Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat?  Nu este 
adusă ca să fie pusă în sfeșnic?’”  (Marcu 4,21)  

„Nimeni, după ce a aprins o lumină, n-o acoperă cu un vas, nici n-o pune sub pat, ci o 
pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina” (Luca 8,16).   

„Nimeni n-aprinde o lumină ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune    
într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina” (Luca 11,33).   

 Referindu-se la astfel de texte, Spiritul Profetic explică așa: „Hristos cere de la toți 
urmașii Săi mărturisiri deschise, îndrăznețe ale credinței lor.  Fiecare trebuie să ia poziție 
și să fie ce a rânduit Dumnezeu să fie, o priveliște pentru lume, îngeri și oameni.  Fiecare 
creștin trebuie să fie o lumină, nu ascunsă sub un obroc sau un sub pat, ci pusă într-un 
sfeșnic, ca să le poată da lumină tuturor celor ce sunt în casă” (Testimonies for the 
Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 84).   
 

 Despre cine este vorba în legătură cu aceste încercări de a ascunde lumina?  Să urmărim 
cuvintele folosite în aceste texte:   
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Oamenii n-aprind lumina .....                                                                                                                                    
Oare lumina este adusă .....                                                                                                                              
Nimeni, după ce a aprins o lumină .....                                                                                                                
Nimeni n-aprinde o lumină .... 

Este vorba despre: oameni, formă pasivă (este adusă), nimeni.                                                   

 O lumină pe vremea aceea era dată de un fitil pus într-un vas de ceramică în care se afla 
untdelemn.  Pusă sub un vas s-ar fi stins treptat din lipsă de oxigen, dar chiar dacă ar fi 
fost un bec, aprinderea ei nu ar fi fost de niciun folos, ba chiar o absurditate, dacă era 
ascunsă.  Lumina ascunsă nu folosește la nimic.  Lumina ascunsă este cheltuială inutilă și 
risipitoare.  Luminan ascunsă nu este lumină.     
 

 Aceste texte biblice ne arată unde poate fi ascunsă lumina:  

Sub obroc, sub baniță, sub vas.  Aici este vorba de interese materiale, de afaceri.                     
Sub pat.  Aceasta ar sugera comoditate sau chiar imoralitate.                                                                         
Într-un loc ascuns – care o face invizibilă, inaccesibilă.                                                                                                                                                               

 Știm bine din Sfintele Scripturi că Dumnezeu nu a făcut așa cu lumina:   

Lumina fizică, El a plasat-o sus, în văzul tuturor: „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 și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze 
pământul.’  Și așa a fost.  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.  Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului, ca să 
lumineze pământul” (Geneza 1,14-17).  Dumnezeu nu a pus acești luminători, deci 
lumina fizică, într-un loc ascuns, ci „în întinderea cerului”.   

Lumina spirituală, Dumnezeu a pus-o la dispoziția tuturor oamenilor: potrivit cu Ioan 
1,4-9, El a trimis Lumina ca să risipească întunericul și să fie luminați toți oamenii care se 
nasc în lumea aceasta.  Mai mult, El a decis ca poporul Său să fie o lumină pentru lume, 
reflectând lumina Sa: „. . . te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la 
marginile pământului” (Isa 49,6).  „Căci așa ne-a poruncit Domnul: ‚Te-am pus să fii 
lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului’” (Fapte 13,47).   

 Monopolizarea luminii!  Acesta este un mod particular de ascundere a luminii.  De ce să 
o facem?  Fiecare credincios este destinat să umble în lumină, care înseamnă Hristos și 
Cuvântul Său, și să fie lumină pentru alții.                                                                                      
 
„. . . să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa 
minunată” (1 Pet 2,9).   
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„Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi 
în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare” 
(Luca 11,36).    

„Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu e 
lumină și în El nu este întuneric” (1 Ioan 1,5).   

 Nu monopolizarea luminii, ci răspândirea ei, ca indivizi, ca popor.  Aceasta este datoria 
noastră sacră.  În toate timpurile, în vechime și în zilele acestea, Dumnezeu l-a chemat 
pe poporul Său să fie lumină.  Așa ne explică Inspirația divină pentru timpul acesta:                                                                                                                                                                                           
 
„Urmașii lui Hristos trebuie să fie mai mult decât o lumină în mijlocul oamenilor.  Ei sunt 
lumina lumii.  Isus zice către toți cei ce cheamă numele Său, ‚voi v-ați dat Mie și Eu v-am 
dat lumii ca reprezentanți ai Mei.’  După cum Tatăl L-a trimis pe El în lume, la fel, declară 
El, ‚i-am trimis și Eu pe ei în lume’ (Ioan 17,18).  După cum Hristos este mijlocul pentru 
descoperirea Tatălui, tot așa noi trebuie să fim mijlocul de descoperire a lui Hristos.  În 
timp ce Mântuitorul nostru este marea sursă de iluminare, nu uita, creștinule, că El este 
descoperit prin oameni.  Binecuvântările lui Dumnezeu sunt oferite prin instrumente 
omenești.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 
pagina 40)   
 

 A fost întotdeauna așa?  A fost poporul Israel, poporul ales de altădată, lumina 
neamurilor?  Nu, ci a ținut lumina pentru sine.  A monopolizat lumina.  Putem face și noi 
așa?  Facem și noi așa?  E o posibilitate, de multe ori realitate, e un pericol, cu  
consecințe fatale, nenorocite pentru cei care ar fi putut primi lumina și nu au primit-o, 
nenorocite pentru cei care nu le-au dus-o.  Dar Tatăl ceresc nu renunță la planul Său: 
„Dumnezeu te consideră dator față de El și, de asemenea, dator față de semenii tăi care 
nu au lumina și adevărul.  Dumnezeu ți-a dat lumină, nu pentru a o ascunde sub o 
baniță, ci pentru a o pune într-un sfeșnic, ca să beneficieze toți cei din casă.  Lumina ta 
trebuie să strălucească pentru alții, ca să lumineze sufletele pentru care a murit Hristos.”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 4, pagina 52) 
 

 Și dacă nu am fost până acum la înălțimea așteptărilor, se mai pot face reparații?  Sigur 
că da.  Ce să facem dacă deja am ascuns lumina sau am monopolizat-o?  Iată ce trebuie 
să facem: „Ia lumina de sub baniță, din locul care pare cel mai favorabil pentru 
interesele tale financiare, și de sub pat, din locul cel mai convenabil pentru confortul 
tău, și pune-o într-un sfeșnic, ca să dea lumină tuturor celor ce sunt în casă.”  (Mărturii 
pentru comunitate, volumul 8, pagina 76)  
 

 Care să fie hotărârea noastră acum?  Cea exprimată în această cântare de cor:                          
 
„În bezna lumii vreau să luminez,                                                                                                                  
Pașii nesiguri către cer s-așez,                                                                                                                        
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Ca bun străjer vreau pururi să veghez,                                                                                                                                
Trâmbițând că Domnul vine. 
 

Refren: Vreau să luminez, vreau să luminez,                                                                                                                                                                                                                                   
În orice vreme vreau să luminez,                                                                                                                                                                                                                 
De-al dreptății țărm viața-mi ancorez,                                                                                                                                                                                                        
Pentru-a fi lumina lumii!   

De merg cu Domnul chiar pe lungi cărări,                                                                                                                                                          
Pe vreme bună sau în încercări,                                                                                                                               
Voi duce-n lume binecuvântări,                                                                                                              
Trâmbițând că Domnul vine.  Refren  

Voi, cei salvați din noapte și păcat,                                                                                                                                         
Să fiți lumină Domnul v-a chemat;                                                                                                      
Pentru iubirea care v-a salvat,                                                                                                                   
Trâmbițați că Domnul vine!”  Refren                                                                                                        

(Cântarea 54 din Trâmbițe de argint, București, 1961)  

 Îm exprim convingerea că noi toți vrem să luminăm în bezna lumii, în jurul nostru, în 
orice vreme, pentru salvarea tuturor celor cu care venim în contact.  Domnul să ne 
stimuleze și să binecuvinteze această dorință, producând prin ea rezultate fericite 
pentru veșnicie!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 289: „Lumina-i Hristos”   

Cântarea de închidere, 526: „Luminezi tu, oare?”  
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AVEM DUHUL SFÂNT? 

 După răscolitoarea sa predică din Ziua Cincizecimii a anului 31 după Hristos, apostolul 
Petru și ceilalți apostoli au fost întrebați de mulțime: „Fraților, ce să facem?”  (Fapte 
2,37).  Interesantă întrebare, așa este?  Pseudo-evanghelia contemporană le spune 
oamenilor că ei nu au absolut nimic de făcut, că totul vine de la sine.  Da, mântuirea este 
darul lui Dumnezeu, dar nu un dar impus.  Petru nu le-a răspuns: „Fraților, nu trebuie să 
faceți nimic!  Fiți pasivi și totul vi se va da din oficiu!”  Așa cum zicea cândva un renumit 
pastor, „ca să ai grădina plină de buruieni, nu trebuie să faci nimic.  Nimic.”  Petru le-a 
răspuns altfel decât pseudo-evangheliștii și a fost cinstit cu ei: „Pocăiți-vă și fiecare din 
voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți 
primi darul Sfântului Duh” (versetul 38).   
 

 Ceea ce spunea Petru era experiența deja făcută de apostoli: „În timp ce așteptau 
împlinirea făgăduinței, ucenicii și-au umilit inimile în pocăință adevărată și au mărturisit 
necredința lor. . . .  Dacă ar putea doar să-L vadă pe Maestrul din nou, cu ce zel s-ar 
strădui să-I arate cât de profund Îl iubesc și cât de sincer regretă că L-au întristat 
vreodată printr-un cuvânt sau un act de necredință!  Dar ei erau mângâiați de gândul că 
erau iertați.  Și s-au hotărât ca, pe cât posibil, să facă ispășire pentru necredința lor 
mărturisindu-L cu curaj în fața lumii.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, 
pagina 36)   
 

 Și L-au mărturisit cu adevărat: „Zelul pentru Dumnezeu i-a determinat pe ucenici să dea 
mărturie pentru adevăr cu mare putere.  Nu ar trebui ca acest zel să înflăcăreze inimile 
noastre cu o hotărâre de a spune istoria iubirii răscumpărătoare, despre Hristos și El 
crucificat?  Nu este oare momentul ca Duhul lui Dumnezeu să vină astăzi, ca răspuns la 
rugăciune serioasă, stăruitoare, și să-i umple pe oameni cu putere pentru serviciu?  De 
ce, atunci, este biserica atât de slabă și lipsită de Spirit?”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 8, pagina 22)   
 

 Pocăință, botez, primirea darului Sfântului Duh.  Sigur, pocăința nu poate avea loc în 
condiții de ignoranță cu privire la adevărul mântuitor.  Isus le-a poruncit ucenicilor Săi: 
„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” (Mat 28,19.20).  
„Faceți ucenici” și apoi botezați-i înseamnă mai întâi instruire.  Ucenicia este școală.  
Abia când sunt bine instruiți și clari cu privire la necesitatea și importanța pocăinței pot 
ei să aibă această experiență, care precede neapărat botezul. 
 

 Se pare că s-a pierdut noțiunea de primire a darului Sfântului Duh în urma experienței 
botezului.  Dar această îmbogățire spirituală nu este facultativă, ci vitală.  Așa a zis 
Mântuitorul Isus Hristos 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).  
Nașterea din nou are două aspecte: din apă, adică primirea botezului cu tot ce îl 
precede, pentru a fi cu adevărat o împăcare cu Dumnezeu, și din Duh.   
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 Nașterea din nou din apă nu garantează nimic, pentru că ea este o expresie exterioară a 
mărturisirii de credință, deși este poruncită și este absolut necesară.  Dacă însă nașterea 
din apă nu oglindește o schimbare reală a vieții, totul e pierdut.  Pentru că nașterea din 
Duh înseamnă transformarea ființei după Modelul divin: „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). 
 

 „Din slavă în slavă” înseamnă schimbare treptată, continuă asemănare cu Mântuitorul, 
creștere în credință și spiritualitate.  Duhul Domnului face lucrul acesta.  Aceasta este 
nașterea din nou din Duh.  Dacă nașterea din apă are loc fără această metamorfoză 
creștină, ea nu va folosi la nimic.  Nu toți cei ce au fost scufundați în apă în numele 
Trinității vor și moșteni împărăția cerurilor.  Iată un exemplu de om nepocăit care a 
acceptat botezul.  Nimic nu s-a schimbat în el, omul vechi nu a fost îngropat, ci s-a 
manifestat în continuare.  Botezul l-a primit ca paradă și tactică nesfântă. 
  

 Este vorba despre Simon Magul din Samaria: „În cetate era un om, numit Simon, care 
zicea că este un om însemnat; el vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei.  Toți, de 
la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau: ‚Aceasta este puterea lui 
Dumnezeu, cea care se numește ‚mare’.  Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă 
vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui.  Dar, când l-au crezut pe Filip, care propovăduia 
evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Isus Hristos, au fost botezați, atât 
bărbați, cât și femei.  Chiar Simon a crezut și, după ce a fost botezat, nu se mai 
despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau” (Fapte 
8,9-13).  Prin urmare, iată un vestit vrăjitor, care a acceptat evanghelia și a fost botezat 
de Filip.  Caz de filmat, de publicitate prin radio și televiziune: un vrăjitor a fost 
convertit!   
 

 Nu chiar așa!  Mai departe, ni se spune că biserica din Ierusalim a auzit despre trezirea 
din Samaria și i-a trimis acolo pe Petru și pe Ioan.  Aceștia și-au pus mâinile peste ei și au 
primit Duhul Sfânt (vezi versetele 14-17).  Dar Simon nu a primit Duhul Sfânt.  Textul 
continuă cu următoarea informație despre el: „Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era 
dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: ‚Dați-mi și mie puterea 
aceasta, pentru ca, peste oricine-mi voi pune mâinile, să primească Duhul Sfânt’” 
(versetele 18 și 19).  Bună investiție, poate gândea el.  Însă Petru l-a mustrat: „Banii tăi 
să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta 
cu bani!  Tu n-ai nici parte, nici sorț în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată 
înaintea lui Dumnezeu.  Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să 
ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință; căci văd că ești plin de fiere 
amară și în lanțurile fărădelegii” (versetele 20-23). 
 

 Și un astfel de om a primit botezul!  Un om nepocăit, cu inima necurată, plin de fiere 
amară, prins în lanțurile fărădelegii.  De acolo s-a format cuvântul „simonie”, afacere cu 
lucrurile sfinte.  Botez din apă, dar nu din Duh.  Mântuitorul nu i-a zis lui Nicodim: „Dacă 
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nu se naște cineva din apă sau din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.”  
Nu „sau”, ci „și”.  Amândouă botezurile sunt necesare.  Ele se complementează.   
 

 Prin urmare, botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie experiența fiecărui om care vrea să 
trăiască în veci.  Într-o comunitate de circa 60 de membri dintr-un sat românesc, s-a pus 
într-un Sabat întrebarea: „Avem Duhul Sfânt sau nu-L avem?”  După multă discuție, 
concluzia lor a fost: „N-avem Duhul Sfânt, pentru că mai avem defecte!”  
 

 Cred că nu răspunsul la întrebarea aceea era greșit, ci întrebarea însăși, iar la întrebări 
greșite nu se pot da răspunsuri corecte.  Avem Duhul Sfânt sau nu-L avem?  Această 
întrebare nu trebuie pusă, deoarece nu noi trebuie să-L avem pe Duhul Sfânt, ci El 
trebuie să ne aibă pe noi!  Nu El trebuie să stea la dispoziția noastră, ci noi trebuie să 
stăm la dispoziția Lui.  Nu El să fie proprietatea noastră, ci noi să fim proprietatea Lui.  
Orice locuri din Sfânta Scriptură unde este vorba despre relația Duhul Sfânt/om trebuie 
să fie înțelese în felul acesta. 
 

 Există un singur text care s-ar părea că ar contrazice această constatare, dar trebuie 
înțeles în contextul local și general al Bibliei.  A fost scris de apostolul Pavel: „Dar, după 
părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este.  Și cred că și eu am Duhul lui 
Dumnezeu” (1 Cor 7,40).  Este vorba despre căsătorirea sau necăsătorirea unei fecioare, 
dacă se citesc toate versetele de la 25 la 40.  Datorită unor împrejurări critice, 
„strîmtorarea de acum” (vezi versetul 26), Pavel considera că o căsătorie ar fi neindicată 
și însoțită de probleme.  El nu dădea însă acest sfat pentru totdeauna, pentru toate 
timpurile și locurile și nu desființa căsătoria, pentru că, în 1 Timotei 4,3, el îi dezaproba 
pe cei care „opresc căsătoria”. 
 

 De asemenea, întâlnim ideea de „a primi” Duhul lui Dumnezeu, care pare a zice același 
lucru:                                                                                                                                        

- „. . . apoi veți primi darul Sfântului Duh” (Fapte 2,38; adică după botez).                                                                                     

- „Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a 
ajuns la Efes.  Aici i-a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ‚Ați primit voi Duhul Sfânt când 
ați crezut?’  Ei i-au răspuns: ‚Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt’” (Fapte 
19,1.2).                                                                                                                                                                     

- „Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care     
L-ați primit de la Dumnezeu?  Și că voi nu sunteți ai voștri?”  (1 Cor 6,19)  

 Oare „a primi Duhul Sfânt” înseamnă a-L avea așa cum avem orice altceva?  Așa cum 
avem o casă, o mașină, un copil?  Iată ce zice un autor adventist: „Discuția cu privire la 
caracterul Duhului Sfânt ne conduce de-a dreptul la cercetarea personalității Lui.  
Suntem tentați să ni-L închipuim mai mult ca o putere, ca o influență și ca o energie.  
Simboluri de felul acesta: ‚vânt’, ‚foc’, ‚untdelemn’, ‚apă’ și așa mai departe ne-au împins 
în direcția aceasta.  A mai ajutat la aceasta și faptul că substantivul ‚Spirit’ în grecește 
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este neutru” (cum, de altfel, este și în românește; extras din cartea Venirea 
Mângâietorului, de L. R. Froom, tradusă și publicată în București în anul 1946, pagina 
15).                                                                 
 

 „Discuția aceasta nu este numai de un folos tehnic, academic sau fără însemnătate 
practică.  Este de cea mai mare însemnătate și de cea mai mare valoare practică.  Dacă 
El este o Persoană divină, iar noi ni-L închipuim ca pe o influență impersonală, atunci 
jefuim o Persoană divină de respectul, onoarea și iubirea care I se cuvin.  Afară de 
aceasta, dacă Duhul Sfânt este numai o putere, atunci trebuie să alergăm și să punem 
mâna pe ea.  Dar, dacă El este o Persoană, atunci trebuie să cercetăm să vedem cum ne 
putem supune Lui, așa încât El să ne poată folosi.  Dacă ne închipuim că avem Duhul 
Sfânt, suntem porniți către îngâmfare și încredere în noi înșine; dar cealaltă părere, 
adevăratul înțeles, ne conduce la lepădarea de noi înșine, la uitarea de noi înșine și la 
umilire de noi înșine” (Ibid.).    
 

 Problematică poate fi pentru unii și noțiunea de „măsură”, folosită în legătură cu Duhul 
Sfânt.  Elisei a zis către Ilie, cu puține minute înainte de înălțarea acestuia la cer: „Te rog 
să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!”  (2 Împ 2,9).  Ce putea fi acest 
„duh”?  Nu respirația lui Ilie, nu capacitatea lui intelectuală sau curajul său.  Ilie fusese 
condus de Duhul Sfânt în lucrarea sa, iar Elisei era conștient de lucrul acesta.  Așa ceva 
își dorea și el pentru lucrarea sa, însă în măsură dublă.  Orice ar însemna lucrul acesta, 
auziți ce a zis Ioan Botezătorul despre Mesia: „Căci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, 
vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură” (Ioan 
3,34).  De asemenea, cum trebuie înțeleasă ideea de plinătate a Duhului Sfânt, așa cum 
este ea exprimată în Efeseni 5,18: „Fiți plini de Duh!”?  Ca și cum am umple un vas?       
Despre Isus se zice că a mers în pustie după botez „plin de Duhul Sfânt” (Luca 4,1).   
 

 Ar zice unii: „Dacă Duhul Sfânt poate fi dat cu măsură sau fără măsură și în măsuri 
diferite, unitară sau dublă, dacă este vorba de plinătate, deci 100% sau altfel, atunci 
trebuie să fie o materie sau energie, pentru a se măsura.”  Greșit!  Eu pot să vă vizitez pe 
dumneavoastră o dată pe an sau o dată pe lună.  Poate mai des, deși e foarte greu.  Cât 
de des sau cât de rar?  Aceasta este întrebarea.  Este o măsură a timpului de lucru, a 
frecvenței, a implicării.  În funcție de disponibilitatea și de interesul nostru, Duhul Sfânt 
poate fi implicat mai mult sau mai puțin în viața noastră.  El ar dori permanent.  Aceasta 
este măsura: gradul de părtășie, de comuniune, de implicare, de acțiune. 
 

 Dar cum stau lucrurile cu declarația lui Pavel, „și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu”?  
Să ne gândim și la celelalte Persoane ale Dumnezeirii:                                                                                                                  

- Tatăl: „Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui 
Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos” (1 Cor 1,4).  „Mulțumesc totdeauna 
Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele” (Filim 4).    
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- Fiul: „Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus 
de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu” (Filip 3,8).    

 După cum vedem, apostolul Îl numește pe Tatăl „Dumnezeul meu”, pe Mântuitorul 
„Hristos Isus, Domnul meu”.  Aceasta nu este posesie, ci relație strânsă, intimă.  Așa 
trebuie înțeleasă și ideea de „a fi primit” Duhul Sfânt, de „a avea” Duhul Sfânt, cum s-a 
exprimat Pavel: în totul la dispoziția Lui, în totul predați Lui, fiind sută la sută 
proprietatea Lui pe veci.  Iar faptul că mai avem defecte nu este o dovadă că Duhul Sfânt 
nu Se ocupă de noi; dimpotrivă, defectele pot fi biruite și înlăturate numai prin asistența 
oferită de El.   
 

 Nu așa a gândit Simon Magul.  Pentru el, Duhul Sfânt era un produs care putea să fie 
comercializat și era încântat de acest business enorm peste care dăduse.  Dădea ceva 
bani ca să obțină această licență, dar beneficia din plin după aceea.  Ca și cu vrăjitoriile 
lui de mai înainte, dar la pătrat.  O mult mai bună afacere!  Reprofilare!  A gândi astfel 
înseamnă a păcătui.  Departe de noi gândul de a pune mâna pe Duhul Sfânt, de a ne 
folosi de El, de a ne făli că „Îl avem”!   
 

 Cine este Duhul Sfânt?  El este Persoană și este Dumnezeu.  Personalitatea se reduce la 
folosirea termenului „cineva”, în contrast cu „ceva”, care nu indică o persoană.  Duhul 
Sfânt nu este „ceva”, ci este „Cineva”.  El este o Persoană.  Cum dovedim lucrul acesta?  
Foarte simplu și foarte ușor.  Iată ce zice Biblia despre personalitatea Duhului Sfânt:                                                                       

- „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).  Constatăm de aici că Duhul Sfânt 
gândește.   

- „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).  Prin urmare, 
Duhul Sfânt vorbește.                                                                                                                                                                                                                                                                        

- „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).  Deci, 
Duhul Sfânt îi învață pe oameni, este Învățător.                                                                                                     

- „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului,  are să vă călăuzească în tot adevărul; 
căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile 
viitoare” (Ioan 16,13).  Astfel, Duhul Sfânt îi călăzește pe oameni în tot adevărul și le 
descoperă viitorul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- „Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne 
rugăm” (Rom 8,26).  Aflăm de aici că Duhul Sfânt ne inspiră în rugăciune.                                            

- „Și Duhul și mireasa zic: ‚Vino!”’  (Apoc 22,17).  Înțelegem din acest text că, împreună 
cu biserica, Duhul Sfânt face lucrare misionară.                                                                                                                 
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- „Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru 
ziua răscumpărării” (Efes 4,30).  Reținem ideea că Duhul Sfânt poate fi întristat.                                  

- „. . . oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat 
de un păcat veșnic” (Marcu 3,29).  Se poate păcătui împotriva Duhului Sfânt.      

 Punând laolaltă toate aceste atribute ale Duhului Sfânt, știm că avem neapărat de a face 
cu o Persoană.  Dar este Duhul Sfânt și Dumnezeu?  Deja din aceste texte reiese că da, 
altfel cum se face că păcatul împotriva Fiului se iartă, dar nu păcatul împotriva Duhului 
Sfânt?  Faptul că spune viitorul arată că este atotștiutor, or numai Dumnezeu posedă 
această capacitate.  Observați și cum Petru pune semnul egalității între Duhul Sfânt și 
Dumnezeu: „Petru i-a zis: ‚Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să-L minți pe 
Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei?’  . . .  ‚N-ai mințit pe oameni, ci pe 
Dumnezeu’” (Fapte 5,3.4).   Duhul Sfânt . . . Dumnezeu. 
 

 Să ținem cont și de ce zice Spiritul Profetic despre Personalitatea și Divinitatea Duhului 
Sfânt: „Sunt trei Persoane vii ale cerescului trio; în numele acestor trei mari puteri, Tatăl, 
Fiul și Duhul Sfânt, cei ce-L primesc pe Hristos prin credință vie sunt botezați” 
(Evangelism/Evanghelizare, pagina 615).  „Trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt, care 
este în aceeași măsură o persoană cum Dumnezeu e o persoană, umblă prin aceste 
locuri” (Ibid., pagina 616).    
 

 Zicem că Duhul Sfânt este a treia Persoană a Dumnezeirii și așa este.  Totuși, în cazul 
acesta, „a treia Persoană” nu înseamnă că este pe locul trei între Persoanele 
Dumnezeirii.  Acolo nu există superioritate și inferioritate.  Fiecare din Ei este 
Dumnezeu, la fel de Dumnezeu ca și ceilalți.  Biblia începe prin a afirma adevărul despre 
Sfânta Treime sau Trinitate, atunci când zice: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și 
pământul” (Gen 1,1).  Cuvântul ebraic pentru Dumnezeu este aici Elohim, care are formă 
de plural, adică „Dumnezei”.  În versetul 26, pluralitatea Dumnezeirii este repetată: 
„Apoi, Dumnezeu a zis: ‚Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră.’”   
 

 Unii ar putea pretinde că aici este pluralul maiestății, „Noi” însemnând „Eu”, dar nu este 
așa, pentru că acolo este o discuție, deci trebuie să fie cel puțin două Persoane divine 
care discută.  În Ioan 1,3, citim că „toate lucrurile au fost făcut prin El (Cuvântul-
Dumnezeu, Cel care S-a întrupat) și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.”  Avem 
aici, în afară de Tatăl, încă o Persoană a Dumnezeirii.  În fapt sunt trei, care compun 
grupul Elohim, deoarece, chiar în Geneza 1,2, ni se spune că „Duhul lui Dumnezeu se 
mișca (adică activa, crea) pe deasupra apelor.”  Iar o Persoană a Dumnezeirii, deci toate 
trei. 
 

 Unii obiectează că termenul „Trinitate” nu se găsește în Biblie.  E adevărat, dar nici 
termenul „Biblie” nu se află în Biblie, decât pe copertă.  Nici termenii creștinism, 
conferință, comitet etc.  A fost nevoie de un cuvânt care să cuprindă identitatea ființelor 
divine și acesta este: Trinitate.  Că Dumnezeu este unu este un adevăr biblic 
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fundamental: „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).  „. . . totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care 
vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn: Isus Hristos, prin care 
sunt toate lucrurile și prin El și noi” (1 Cor 8,6).  „Cărturarul I-a zis: ‚Bine, Învățătorule.  
Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El’” (Marcu 
12,32). 
 

 Prin urmare, Biblia afirmă monoteismul, nu politeismul.  În politeism, doctrină păgână, 
falsă, se vorbește despre mulți zei, uneori chiar luptându-se între ei.  În Biblie, există un 
Dumnezeu-Grup, în cadrul căruia se manifestă unitate desăvârșită, așa că se poate 
spune – există un singur Dumnezeu.  Pavel îi îndemna pe credincioșii din localitatea 
Filipi: „. . . faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând” 
(Filip 2,2).  Deși erau mai mulți.  Hristos S-a rugat așa pentru ucenicii Săi: „Mă rog ca toți 
să fie una” (Ioan 17,21).  „Una”, nu „unu”, pentru că erau mulți.  Tot „una” și nu doar 
„unu”, sunt Persoanele Dumnezeirii: „. . . pentru ca ei să fie una, cum suntem și Noi” 
(versetul 11).  Altădată, El a zis: „Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10,30).   
 

 Întâlnim Grupul Divin în texte foarte importante, cum ar fi: „Duceți-vă și faceți ucenici 
din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Mat 
28,19).  „Harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului 
Duh să fie cu voi cu toți!  Amin!”  (2 Cor 13,14).  Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt – Sfânta Treime, 
Trinitatea: sunt una, nu unu – una în caracter, în scop, în eternitate etc.  Cu bună 
intenție, unii propovăduitori se străduiesc să demonstreze că 1 poate fi egal cu 3 și 
invers, căutând deslușiri și paralelisme în matematică și în fizică.  Nu este necesar, nu 
ajută la nimic, este un nonsens.  Unu e unu și trei e trei; sunt numere și nu pot fi 
confundate.  Dumnezeirea înseamnă: Unu și Unu și Unu = Una!  Nu tot Unu!  Atât!      
 

 Există trei faze ale lucrării Duhului Sfânt cu omul și anume:                                                                               

(01) Lupta de a-l câștiga pentru mântuire: „Atunci, Domnul a zis: ‚Duhul Meu nu va 
rămâne pururi în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă; totuși, zilele lui vor fi 
de o sută douăzeci de ani’” (Gen 6,3).  La subsol s-a notat: „Sau: nu Se va lupta sau nu va 
stăpâni”.                                                                                                                 

(02) Arvuna Duhului Sfânt: „‚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 voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului (evanghelia mântuirii 
voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care 
este o arvună a moștenirii noastre” (Efes 1,13.14).                                                                                 

(03) Plinătatea Duhului Sfânt: „Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare.  
Dimpotrivă, fiți plini de Duh” (Efes 5,18).   „. . . și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care 
întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efes 
3,19).             
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 Duhul Sfânt „Se luptă”, adică Se străduiește să-l atragă pe păcătos de la nelegiuire la 
adevăr și la mântuire.  În acest sens dovedește El „lumea vinovată în ce privește păcatul, 
neprihănirea și judecata” (vezi Ioan 16,8).  În acest sens „mijlocește” El, „cu suspine 
negrăite” (vezi Romani 8,26).  Când păcătosul se lasă câștigat, atunci această luptă a 
Duhului Sfânt devine o colaborare; El efectuează nașterea din nou, produce „nașterea 
din Duh” (vezi Ioan 3,5).  Numai prin El se realizează convertirea, creșterea în credință, 
desăvârșirea de caracter. 
 

 Ce se întâmplă când păcătosul se împotrivește eforturilor Duhului Sfânt de a-l câștiga de 
partea Cerului?  Duhul Sfânt insistă; El insistă multă vreme și în multe feluri.  Există, 
totuși, limite și Biblia este clară în privința aceasta:                                                                                                                             

- „Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru 
ziua răscumpărării” (Efes 4,30).                                                                                                                     

- „Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile!  Voi totdeauna vă 
împotriviți Duhului Sfânt” (Fapte 7,51).                                                                                                                                                                                                                                                        

- „De aceea, vă spun: orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva 
Duhului Sfânt nu le va fi iertată.  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 12,31.32).                                                                                                                                       

- „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). 

 Aceasta este o situație groaznică; acela care ajunge acolo este literalmente pierdut.  Și 
nu există un vid de putere: după ce omul răzvrătit este părăsit de Duhul Sfânt, Satana îl 
ia în mod automat în stăpânire.  Aceasta a fost experiența tragică a împăratului Saul: 
„Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la 
Domnul” (1 Samuel 16,14).  În ce fel „venea de la Domnul”?  În sensul că era urmarea 
inevitabilă a faptului că Saul a fost părăsit de Duhul Sfânt.   
 

 David cunoștea această experiență, pentru că el era cel care cânta din harpă pentru a-l 
liniști pe Saul: „Și, când duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și 
cânta cu mâna lui; Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de 
la el” (1 Sam 16,23).  Pleca, dar nu fără să-și lase energiile nefase în el și fără să se 
întoarcă: „A doua zi, duhul cel rău, trimis de Dumnezeu, l-a apucat pe Saul, care s-a 
înfuriat în mijlocul casei.  David cânta, ca și în celelalte zile, și Saul era cu sulița în mână.  
Saul a ridicat sulița, zicându-și în sine: ‚Îl voi pironi pe David de perete.’  Dar David s-a 
ferit de el de două ori” (18,10.11).  După ce a păcătuit cu Bat-Șeba și a pus la cale 
uciderea soțului ei, David și-a recunoscut vinovăția și s-a rugat cu disperare, temându-se 
că va avea experiența lui Saul: „Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul 
Tău cel Sfânt” (Ps 51,11).   
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 Împăratul Saul fusese condus de Duhul lui Dumnezeu: „Când a auzit Saul aceste lucruri, 
Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare” (1 Sam 11,6).  Un alt fel de 
mânie, care era indignare sfântă.  Era vorba de o provocare a amoniților și Duhul Sfânt  
l-a împuternicit pe Saul ca să-i biruiască în luptă.  De la a fi condus de Duhul lui 
Dumnezeu, el a ajuns însă, prin continuă neascultare, să fie „muncit de un duh rău” 
(16,14).  Iată însă o experiență în sens invers.  Un alt Saul, Saul din Tars, lupta feroce 
împotriva creștinismului: „Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică; intra prin case, 
lua cu sila pe bărbați și pe femei și-i arunca în temniță” (Fapte 8,3).  În urma întâlnirii 
sale cu Isus, Saul a ajuns un om schimbat; Anania i-a spus: „Frate Saule, Domnul Isus, 
care ți S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli 
de Duhul Sfânt” (9,17).  Cu totul altfel decât primul Saul; acesta din urmă a scăpat de 
puterea Satanei și a fost umplut de Duhul Sfânt.  Iar ce a făcut Duhul Sfânt din el și prin 
el se știe foarte bine. 
 

 Să admitem, totuși, pentru ușurință de exprimare, experiența de „a avea” Duhul Sfânt, 
doar în sensul în care Pavel a vorbit despre ea.  Înseamnă completă supunere, predare, 
consacrare la dispoziția Duhului lui Dumnezeu.  Aceasta reprezintă formarea unui 
caracter creștin, care abundă în roada Duhului Sfânt: „Dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea 
poftelor” (Gal 5,22.23).  Înseamnă „să avem” prezența Sa în viața noastră.  Înseamnă 
progres în direcția asemănării continue cu Mântuitorul.  Înseamnă înzestrare cu 
capacități sfinte pentru lucrarea lui Dumnezeu: „Sunt felurite daruri, dar este același 
Duh. . . .  Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte 
cum voiește” (1 Cor 12,4.11).  Ce daruri sunt și ce dă Duhul Sfânt așa cum voiește?  
Înțelepciune, cunoștință, credință, darul tămăduirilor, puterea de a face minuni, 
proorocia, deosebirea duhurilor, felurite limbi, tălmăcirea limbilor (vezi versetele 8-10).   
 

 Mântuitorul a fost Cuvântul făcut trup (vezi Ioan 1,14), Dumnezeu manifestat sau 
descoperit în trup (vezi 1 Timotei 3,16).  El a trăit și a lucrat printre oameni.  „Plin de 
Duhul Sfânt” a făcut acele lucrări (vezi Luca 4,1).  Înainte de plecarea la cer și înainte de 
răstignire, El a zis către ucenicii Săi: „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.  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, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște; 
dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi” (Ioan 14,15-17).  „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” (versetul 26).  „Când va 
veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care 
purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine” (15,26). 
 

 Nu trebuie să ne temem de Cel Rău, oricât de rău și de puternic ar fi el, pentru că Duhul 
lui Dumnezeu este mult mai puternic decât el, este atotputernic: „. . . când va năvăli 
vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă” (Isa 59,19).  Nu fără voia 
noastră și nu fără colaborarea noastră îl pune pe fugă: „Supuneți-vă, dar, lui Dumnezeu.  
Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi” (Iac 4,7).  Duhul Sfânt îl va pune pe fugă 
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pe Satana, dar acesta va fugi numai dacă și noi ne împotrivim lui.  Aceasta este unica 
noastră apărare și siguranță: „Prințul puterii răului poate fi ținut în frâu numai prin 
puterea lui Dumnezeu, în a treia Persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt” (Evangelism/ 
Evanghelizare, pagina 617).      
 

 Mântuitorul a spus că „nimeni nu poate sluji la doi stăpâni” (Mat 6,24).  Diavolul îl poate 
stăpâni pe om, poate ocupa inima lui, dar poate și să fie alungat.  Inima nu poate însă să 
rămână goală; pentru siguranță, ea trebuie să fie ocupată de Duhul lui Dumnezeu, 
proprietarul ei de drept: „Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care 
locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu?  Și că voi nu sunteți ai voștri?”  (1 
Cor 6,19)   
 

 Astfel, inima omenească poate fi templul Duhului Sfânt sau poate deveni templul Celui 
Rău.  Coexistență nu există.  Totală părăsire nu există.  Venind în inima omului, Duhul 
Sfânt Îl aduce acolo pe Hristos: „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și 
vă va descoperi” (Ioan 16,14).  Acolo unde este Duhul Sfânt, acolo este Hristos.  Dar mai 
mult: prezența, înzestrarea și călăuzirea Duhului Sfânt sunt de importanță vitală nu 
numai pentru credința personală, pentru mântuire, ci și pentru slujire: „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).   
 

 Biserica are neapărată nevoie de plinătatea Duhului Sfânt pentru o lucrare eficientă în 
interesul celor pierduți: „Absența Spiritului face lucrarea evangheliei atât de lipsită de 
putere.  Învățătura, talentul, elocvența, orice aptitudine naturală sau dobândită pot fi 
posedate; însă, fără prezența Spiritului lui Dumnezeu, nicio inimă nu va fi mișcată, niciun 
păcătos câștigat pentru Hristos.  Pe de altă parte, dacă sunt uniți cu Hristos, dacă posedă 
darurile Spiritului, cei mai săraci și mai ignoranți dintre ucenicii Lui vor avea o putere 
care va face impresie asupra inimilor.  Dumnezeu îi face canale pentru revărsarea celei 
mai înalte influențe din univers.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 8, paginile 21-22)   
 

 „Prezența Duhului cu lucrătorii lui Dumnezeu va da expunerii adevărului o putere pe 
care nici toată onoarea și slava lumii nu o pot da.  Duhul înzestrează cu tăria care susține 
sufletele ce depun strădanii , luptându-se în orice împrejurare critică, în mijlocul 
ostilității rudelor, urii lumii și conștiinței propriilor nedesăvârșiri și greșeli.”  (Ibid., pagina 
22)   
 

 Prin Duhul Său cel Sfânt, Dumnezeu ne dă toate darurile de care am putea avea nevoie 
în viața aceasta trecătoare și în veșnicie: „Deci, dacă voi, fiind oameni și fiind răi, ‚știți să 
dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul 
Sfânt celor ce I-L cer!’  (Luca 11,13).  Duhul Sfânt, reprezentantul Său, este cel mai mare 
dintre toate darurile.  Toate ‚lucrurile bune’ sunt cuprinse în acesta.  Creatorul Însuși nu 
ne poate da nimic mai mare, nimic mai bun.  Când Îl rugăm pe Domnul să aibă milă de 
noi în strâmtorarea noastră și să ne conducă prin Duhul Său cel Sfânt, El nu va respinge 
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niciodată rugăciunea noastră.  E posibil și ca un părinte să-i întoarcă spatele copilului lui 
flămând, însă Dumnezeu nu poate niciodată să respingă strigătul inimii nevoiașe și 
dornice.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 
pagina 132)  
 

 Indiferența noastră în legătură cu nevoia de această înzestrare divină este de necrezut.  
Ce or zice îngerii?  „De ce nu flămânzim și nu însetăm după darul Duhului, de vreme ce 
acesta este mijlocul prin care urmează să primim putere?  De ce nu vorbim despre el, nu 
ne rugăm pentru el, nu predicăm cu privire la el?  Domnul este mai dispus să ne dea 
Duhul Sfânt de cum sunt părinții să dea daruri bune copiilor lor.  Pentru botezul Duhului, 
fiecare lucrător trebuie să insiste înaintea lui Dumnezeu.  Trebuie să se strângă grupuri, 
ca să ceară ajutor special, înțelepciune cerească, pentru a ști cum să facă planuri și să le 
aducă la îndeplinire în mod înțelept.  Oamenii trebuie să se roage mai ales ca Dumnezeu 
să-i boteze pe misionarii Săi cu Duhul Sfânt.”  (Testimonies for the Church/Mărturii 
pentru comunitate, volumul 8, pagina 22)  
 

 Dumnezeu dorește mai mult să ne dea această binecuvântare, decât dorim noi.  Și 
acesta este un mare și trist paradox.  Ce avem de făcut?  Ne explică Spiritul Profetic în 
felul următor: „Toți cei ce mărturisesc numele lui Hristos trebuie să aștepte, să vegheze 
și să se roage cu o singură inimă.  Toate divergențele trebuie înlăturate, iar unitatea și 
iubirea gingașă unul pentru altul să pătrundă totul.  Atunci, rugăciunile noastre se pot 
înălța împreună la Tatăl nostru ceresc în credință puternică, arzătoare.  Atunci putem 
aștepta cu răbdare și nădejde împlinirea făgăduinței.”  (The Story of Redemption/Istoria 
mântuirii, paginile 246-247)  
 

 Veghere, rugăciune unită, înlăturarea neînțelegerilor, părtășie desăvârșită, și apoi 
așteptarea împlinirii făgăduinței.  Să facem pașii aceștia, frați și surori, și binecuvântarea 
va veni!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 58: „Vreau glasul să-mi înalț voios!”  

Cântarea de închidere, 45: „Mărim pe Cel Sfânt!”   
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„NU VĂ VOI LĂSA ORFANI” 

 Cuvintele acestea, care constituie o făgăduință, și nu una minoră, ci una extrem de 
importantă și de frumoasă, au fost rostite de Mântuitorul în legătură cu plecarea Sa la 
cer.  El a zis așa: „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.  Și Eu voi ruga pe Tatăl și El vă 
va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume, Duhul adevărului, pe 
care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, 
căci rămâne cu voi și va fi în voi.  Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.  Peste 
puțină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veți vedea; pentru că Eu trăiesc și 
voi veți trăi” (Ioan 14,15-19). 
 

 „Nu vă voi lăsa orfani”, a făgăduit Mântuitorul.  Termenul „orfan” sună sinistru.  Adică 
un copil fără tată, fără mamă sau fără amândoi.  Nu este vorba despre persoane în 
vârstă, care nu mai au părinți, pentru că atunci lucrul acesta este de așteptat.  Este 
vorba despre copii sau adolescenți, care au neapărată nevoie de prezența, dragostea și 
îngrijirea părinților, dar care au fost deposedați de aceastea prin moartea părinților lor.  
Unii copii nu și-au cunoscut niciodată părinții; au crescut pe la rude, prieteni, străini, în 
orfelinate, pe străzi.  Nu este de dorit o asemenea soartă.  Nimeni nu ar dori să fie în 
situația de orfan la o vârstă timpurie.   
 

 Există și orfani ai căror părinți trăiesc, dar copiii au fost pur și simplu abandonați sau 
izolați ca victime ale unui divorț.  Unora dintre orfani le merge bine, poate chiar mai 
bine decât dacă nu ar fi fost orfanizați; ei pot avea parte de părinți adoptivi care-i iubesc 
cu adevărat, care au o situație materială prosperă, care pot să-i îngrijească în cel mai 
bun mod cu putință și chiar fac lucrul acesta.  Dar cei mai mulți orfani sunt nefericiți.  
Când părinții au dispărut, pentru ei s-a prăbușit cerul întreg.  Nici nu ne putem imagina 
ce simt mulții orfani produși de politica de înmulțire forțată în anii totalitarismului.   
 

 Între captivii iudei din Babilon și Persia s-au găsit astfel de părinți adoptivi buni; iată un 
asemenea exemplu: „În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui 
Șimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii 
strămutați împreună cu Ieconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadnețar, împăratul 
Babilonului.  El o creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici 
tată, nici mamă.  Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere.  După moartea tatălui 
și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet” (Est 2,5-7).  Dar și Estera s-a comportat la 
înălțimea așteptărilor; iată ce se spune despre ea, după ce devenise împărăteasă: 
„Estera nu-și spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu.  Și ea urma 
acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el” 
(versetul 20).   
 

 Orfani au devenit fiii lui Charles Windsor și ai soției lui, Diana, din casa regală britanică, 
după moartea ei într-un accident ciudat care a avut loc în Paris, în ziua de 31 august 
1997.  Nu s-ar putea spune că le-a mers rău după aceea acestor prinți, dar oricum, 
mama este mamă și pierderea ei a fost pentru acești copii o lovitură zdrobitoare de 
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suflet.  Însă mulți orfani sunt într-o situație mult mai grea, disperată și mizerabilă, 
neavând condiții normale de viață în ceea ce privește hrana, îmbrăcămintea, adăpostul, 
protecția, mângâierea, iubirea, bucuriile.   
 

 În Israelul de altădată erau patru categorii de neprivilegiați ocrotite prin lege divină: 
levitul, străinul, orfanul și văduva (vezi Exodul 22,22; Deuteronom 24,17; 16,14).  
Dumnezeu Se interesează în mod deosebit de orfani și de văduve; astfel, în Psalmul 
68,5.6, se spune: „El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care 
locuiește în locașul Lui cel sfânt.  Dumnezeu dă o familie celor părăsiți.”  Îngrijirea 
acestor nefericiți este o parte din învățătura Domnului nostru Isus Hristos: „Religiunea 
curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să-i cercetăm pe orfani și 
pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume” (Iac 1,27).   
 

 Mântuitorul le-a spus ucenicilor Săi: „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi” (Ioan 
14,18).  Putea să nu le spună nimic; să-i lase să se bazeze pe ce îi învățase timp de trei 
ani și jumătate și să plece la cer, așteptând ca ei să se descurce așa cum vor putea.  Sau 
putea să le spună: „Vă las orfani; am avut grijă de voi până acum, v-am hrănit, v-am 
ocrotit, v-am scos din încurcături, v-am instruit.  Sper că v-ați maturizați, acum e cazul să 
vă luați soarta în propriile voastre mâini!”  Sau putea să le promită în mod solemn: „Nu 
vă voi lăsa orfani!”, iar apoi să nu Se mai gândească la promisiunea făcută.  Așa merge în 
campaniile electorale.  Așa facem noi de multe ori.  Dar nu Hristos, care a zis: „Eu sunt 
calea, adevărul și viața” (Ioan 14,6).  El este Adevărul viu, întruchipat, întrupat, așa cum 
Sfânta Scriptură este adevărul revelat și scris.   
 

 Scriindu-le credincioșilor din Tesalonic, apostolul Pavel a zis: „Noi, fraților, după ce am 
fost despărțiți câtăva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult 
dorința să vă vedem” (1 Tes 2,17).  Construcția verbală „am fost despărțiți” redă verbul 
grecesc aporphanisthentes, participiu trecut pasiv la persoana întâi plural, de la verbul 
aporphanizo, „a despărți de”, „a lipsi de ceva”, „a priva”.  Termenul „orfanizare” se 
referă, în general, la situația copiilor lipsiți de un părinte sau chiar de amândoi, dar se 
aplică și la alte viețuitoare și se folosește și în sens figurat, însemnând orice privare.  
Verbul acesta, „a priva”, este astfel definit: „a împiedica pe cineva să se bucure de un 
avantaj, de un drept care i se cuvine, de ceva necesar” (Dicționarul explicativ al limbii 
române, București, 1975, pagina 746).  
 

 Pavel se referă aici la faptul că, atât lui cât și colaboratorilor lui, le-a lipsit prezența 
„fraților” din Tesalonic.  A fost o lipsă sau despărțire temporară în ce privește prezența 
fizică, dar nu o întrerupere a împreunei simțiri, a dragostei frățești, a prețuirii reciproce.  
O astfel de absență, de neîntâlnire creează un dor, o nostalgie – aceea este orfanizarea. 
 

 Hristos urma să plece de la ucenicii Săi pentru o vreme.  Gândul acesta le-a produs 
durere, așa cum Mântuitorul Însuși a constatat și a subliniat: „Acum, Mă duc la Cel ce   
M-a trimis și nimeni din voi nu Mă întreabă: ‚Unde Te duci?’  Dar, pentru că v-am spus 
aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima” (Ioan 16,5.6).  „Femeia, când este în durerile 
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nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul; dar, după ce a născut pruncul, nu-și mai 
aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume.  Tot așa și voi: acum 
sunteți plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu 
vă va răpi bucuria voastră” (versetele 21 și 22).       
 

 În legătură cu absența Sa dintre ei, Isus le-a dat această încurajare: „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).  Hristos Se ducea la cer, pentru a le pregăti 
locașuri, ca apoi să revină și să-i ducă și pe ei acolo.  Aceasta era dorința Sa intensă, pe 
care a amintit-o 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).   
 

 Locașuri, da; slavă, da; locuire împreună cu Mântuitorul în cer, da.  Însă până atunci?  
Mântuitorul i-a asigurat că plecarea Sa nu lasă un gol, pentru că, de fapt, El nu pleacă.  
Pleacă, dar nu pleacă: „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” 
(Mat 28,20).  Prezent cu ei, în permanență, în toate zilele, până la sfârșitul veacului.  
Cum?  Apostolul Pavel ne-a explicat că „Domnul este Duhul” (2 Cor 3,17).  Este vorba 
despre Duhul Sfânt; unde este Duhul Sfânt, acolo este Domnul domnilor și Împăratul 
împăraților, Mielul, Hristos, Mântuitorul nostru.   
 

 Prin întruparea Sa, Dumnezeu-Fiul a renunțat la capacitatea omniprezenței: „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).  „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 1,14).  
„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).   
 

 Domnul nostru Isus Hristos a făcut sacrificii colosale, pe care nu le vom putea înțelege 
niciodată pe deplin.  A acceptat prin întrupare limitări proprii ființelor omenești.  Unele 
dintre aceste limitări, ca foamea, setea, somnul, oboseala, cunoștința parțială etc., au 
fost temporare, manifestate doar pe parcursul celor treizeci și trei de ani și jumătate 
trăiți pe pământ.  Dar la capacitatea prezenței pretutindeni în același timp – numită 
omniprezență sau ubicuitate –  a renunțat pentru veci.  Iubire fără egal, nemărginită, 
insondabilă, uimitoare!    
 

 De altfel, Mântuitorul îi înțelegea bine pe ucenici și de aceea le vorbea așa.  El a zis: „Am 
ieșit de la Tatăl și am venit în lume; acum, las lumea și Mă duc la Tatăl” (Ioan 16,28).  Da, 
El a ieșit de la Tatăl.  A lăsat cerul cu toată splendoarea lui, S-a dezbrăcat de slava Sa din 
eternitate și a venit aici ca rob.  Nimeni dintre oameni nu L-a înțeles: a avut tot timpul 
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adversari înverșunați, care L-au și crucificat.  Ucenicii Lui L-au lăsat: „Atunci, toți ucenicii 
L-au părăsit și au fugit” (Marcu 14,50).  El profetizase că așa va fi: „Iată că vine ceasul și a 
și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe Mine Mă veți lăsa singur; dar nu sunt 
singur, căci Tatăl este cu Mine” (Ioan 16,32).  Deci, nu era orfan.  
 

 Totuși, de ce a strigat El pe cruce: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
părăsit?”  (Mat 27,46).  Era, totuși, orfan?  Da și nu.  Acela a fost un moment când S-a 
simțit părăsit absolut de toți.  Când păcatele întregii omeniri apăsau asupra Sa, Tatăl, un 
Dumnezeu sfânt pentru care păcatul este nespus de oribil, Și-a întors fața de la El.  Isus a 
simțit ce vor simți păcătoșii condamnați la moartea a doua: o groază extraordinară, 
descrisă ca fiind „. . . plânsul și scrâșnirea dinților” (Matei 8,12).  „Retragerea feței divine 
de la Mântuitorul în acest ceas de supremă tortură I-a străpuns inima cu o durere care 
nu poate fi niciodată înțeleasă pe deplin de om.  Atât de mare a fost această agonie, 
încât durerea Lui fizică abia era simțită” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 753).  Abia simțită!  Deși era și aceea imposibil de imaginat!       
 

 Despre momentele acelea critice, Spiritul Profetic zice: „În acel ceas înspăimântător, 
Hristos nu avea să fie mângâiat de prezența Tatălui.  El a călcat singur teascul și nimeni 
dintre oameni nu era cu El” (Ibid., pagina 754).  Prin urmare, Isus a știut ce înseamnă să 
fii orfan și i-a înțeles bine pe orfani, de aceea percepea sentimentele și temerile 
ucenicilor Săi.  Și, totuși, nu a fost orfan niciodată, pentru că niciodată nu a rupt legătura 
cu Tatăl Său ceresc.   
 

 Dar nici în momentele acelea unice, critice, Cerul nu L-a abandonat, nu a tăiat legătura 
cu El: „În mijlocul întunecimii înspăimântătoare, în aparență părăsit de Dumnezeu, 
Hristos sorbise ultimele drojdii din cupa vaiului omenesc.  În acele ore teribile, El Se 
bizuise pe dovada acceptării de către Tatăl Său, dată Lui până aci.  El era familiarizat cu 
caracterul Tatălui Său; înțelegea dreptatea Lui, mila Lui și marea Lui iubire.  Prin 
credință, El S-a odihnit în Acela de care întotdeauna Îi plăcuse să asculte.  Și, când, în 
supunere, S-a încredințat lui Dumnezeu, simțământul pierderii favorii Tatălui Său a fost 
retras.  Prin credință, Hristos era biruitor.”  (Ibid., pagina 756)   
 

 Mântuitorul le-a zis ucenicilor Săi: „Totuși, vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; 
căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, vi-L voi 
trimite” (Ioan 16,7).  Hristos putea fi de față într-un anumit loc: Betania, Ierusalim, 
Nazaret, Capernaum, Samaria.  Călătorea dintr-un loc în altul, dar nu era niciodată în 
două locuri în același timp.  Așa ceva nu se putea, datorită corpului omenesc pe care îl 
acceptase.  După înviere, corpul Lui era proslăvit: putea să apară și să dispară, ca în 
Emaus sau în mijlocul ucenicilor în camera încuiată.  Putea să apară într-o strălucire 
superioară aceleia a soarelui, așa cum L-au văzut Saul din Tars (vezi Fapte 9,3; 26,13) și 
Ioan vizionarul (vezi Apocalipsa 1,12-17).   
 

 Dar omniprezența nu a mai reluat-o și nu o va mai relua niciodată.  În această privință, El 
este ca noi, ca orice creatură a mâinilor Sale.  Creatorul, Cel niciodată creat, S-a încadrat 
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prin concepție și naștere în rândurile creaturilor Sale!  Ce mister!  Ce iubire jertfitoare 
până la extrem!  Să nu-L iubim în schimb?  Cum am putea face lucrul acesta?    
  

 Citând textul din Ioan 14,16-18, în care Isus i-a asigurat pe ucenicii Săi că nu-i va lăsa 
orfani, sora White a scris: „Înainte de aceasta, Spiritul fusese în lume; chiar de la 
începutul lucrării de răscumpărare, El Se mișcase deasupra inimilor oamenilor.  Însă, în 
timp ce Hristos era pe pământ, ucenicii nu au dorit alt mângâietor.  Până când n-au fost 
lipsiți de prezența Lui, ei nu aveau să simtă nevoia lor de Spirit, dar atunci El urma să 
vină.  Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos, însă lipsit de personalitate omenească 
și independent de ea.  Împiedicat de natura umană, Hristos nu putea fi personal în orice 
loc.  De aceea, era în interesul lor ca El să meargă la Tatăl și să trimită Duhul ca să fie 
succesorul Lui pe pământ.  Atunci, nimeni nu putea să aibă un avantaj datorită locului 
sau legăturii sale personale cu Hristos.  Prin Duhul, Mântuitorul avea să le fie accesibil 
tuturor.  În acest sens, El avea să fie mai aproape de ei decât dacă nu S-ar fi înălțat.”  
(The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 669)   
 

 De aceea zicea El că trebuie să plece.  Ca să vină Duhul Sfânt, care poate să fie prezent 
pretutindeni în același timp, ducând prezența Mântuitorului în orice loc.  Și mai era 
ceva.  Isus a mers alături de oameni, a stat cu ei la masă, a discutat cu ei.  Dar nu putea 
să pătrundă în ființa lor și să locuiască acolo.  Duhul Sfânt face acest lucru pentru El:                             
„. . . dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi” (Ioan 14,17).  Așa a zis și 
apostolul Pavel: „Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în 
voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu?”  (1 Cor 6,19).  Întrucât Domnul este Duhul și 
Duhul este Domnul, locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt este totuna cu locuirea lăuntrică a 
lui Isus: „. . . așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință” (Efes 3,17).   
 

 Făgăduința era clară și fusese repetată de multe ori.  Dar ei erau încă întristați și confuzi.  
Chiar în momentul când Isus S-a înălțat la cer, o umbră de durere era încă în sufletele 
lor.  De aceea a fost nevoie de încă o încurajare, de o reconfirmare, care acum venea 
dintr-o sursă independentă, nu tot de la Maestrul 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 1,10.11).  
Ideea că Se întoarce nu era nouă; Isus o rostise recent: „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).   
 

 Această binecuvântată întoarcere a rămas de atunci „fericita nădejde” a tuturor 
credincioșilor (vezi Tit 2,13).  A fost mereu predicată, dar mai ales acum, în zilele din 
urmă.  Dorim să vină, ne rugăm pentru acest eveniment, ne pregătim pe noi și pregătim 
lumea.  Pentru că vrem să-L privim în față pe Acela care Și-a dat viața pentru noi, care 
ne-a răscumpărat.  Că această dorință va deveni un fapt reiese și din frumoasele și 
mângâietoarele cuvinte scrise de bătrânul apostol al iubirii: „Prea iubiților, acum suntem 
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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). 
 

 În cele două milenii de la înălțarea și până la revenirea Domnului Isus Hristos, biserica nu 
este lăsată fără stăpân, turma fără păstor, credincioșii fără busolă.  „Vă este de folos să 
Mă duc, a zis El”, ca să vină Mângâietorul.  Cuvintele Mântuitorului despre întoarcerea 
Sa, acum parafrazate de cei doi îngeri care au asistat înălțarea, au avut efect puternic 
asupra sufletelor ucenicilor.  Ei nu s-au întors la Ierusalim depresivi și deznădăjduiți, cum 
fuseseră înainte de a se convinge de învierea lui Hristos: „Noi trăgeam nădejde că El este 
Acela, care îl va izbăvi pe Israel” (Luca 24,21).  Dar acum nu mai avem această nădejde! 
 

 Nu așa s-au întors ucenicii de la Muntele Măslinilor: „Pe când îi binecuvânta, S-a 
despărțit de ei și a fost înălțat la cer.  După ce I s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim 
cu o mare bucurie.  Și tot timpul stăteau în templu și-L lăudau și-L binecuvântau pe 
Dumnezeu” (Luca 24,51-53).  „Când ucenicii s-au întors la Ierusalim, oamenii au privit la 
ei cu uimire.  După judecarea și răstignirea lui Hristos, se credea că ei vor apărea amărâți 
și rușinați.  Vrăjmașii lor așteptau să vadă pe fețele lor o expresie de durere și de 
înfrângere.  În loc de aceasta, era numai veselie și triumf.  Fețele lor străluceau de o 
fericire nu de origine pământească.  Ei nu se jeleau pentru nădejdi dezamăgite, ci erau 
plini de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu.  Cu bucurie spuneau ei istoria 
minunată a învierii lui Hristos și a înălțării Lui la cer, iar mărturia lor a fost primită de 
mulți.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 832)  
 

 Pornind de la cuvântul „comfortless”, folosit în Ioan 14,18, adică „fără mângâiere”, ca 
traducere a grecescului orphanous, „orfani”, un comentariu zice așa: „De la grecescul 
orphanos, în sensul propriu al cuvântului, ‚lipsit de părinți’. . . .  Orphanos este obișnuit 
în Septuaginta, de la ebraicul yatom, ‚fără tată’ sau ‚copii fără tată’ (Exod 22,22.24; Deut 
10,18 etc.).  În Noul Testament, orphanos apare în altă parte numai în Iacov 1,27, unde 
este tradus (în engleză) ‚fără tată’.  În Ioan 14,18, ideea este că Isus nu-i va lăsa pe 
ucenici lipsiți de Maestrul lor.  El va veni la ei.  Referința aici nu este la cea de a doua 
venire (versetele 1-3), ci la prezența lui Hristos cu ucenicii Săi prin Duhul.”  (Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 5, 
pagina 1038)  
 

 Așadar, nu către revenirea Sa în slavă, nădejdea tuturor nădejdilor, îndrepta Hristos 
atenția ucenicilor, când le-a promis: „Mă voi întoarce la voi.”  El nu a descifrat această 
ecuație, dar experiența urma să o lămurească.  S-a întors la ei prin Duhul Său în Ziua 
Cincizecimii, adică la cincizeci de zile de la învierea Sa.  La zece zile după înălțarea Sa la 
cer.  Zece zile fără seamăn în istoria omenirii, când un grup de urmași ai Mângâietorului 
întrupat s-au pocăit cu adevărat și s-au rugat pentru venirea acelui „alt Mângâietor”, cel 
neîntrupat, care urma să fie cu ei nu un anumit număr de ani, ci în veci.     
 

 Înzestrarea cu Duhul Sfânt este de importanță vitală pentru viața noastră de credință și 
pentru lucrarea ce ni s-a încredințat, așa cum explică Spiritul Profetic: „Dumnezeu nu ne 
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cere să facem lucrarea ce ne stă în față prin propria noastră tărie.  El a pregătit ajutor 
divin pentru toate urgențele la care resursele noastre umane sunt insuficiente.  El dă 
Spiritul Sfânt ca să ajute în orice strâmtorare, ca să ne întărească nădejdea și siguranța, 
ca să ne lumineze mințile și să ne curețe sufletele.  Chiar înainte de răstignirea Sa, 
Mântuitorul a zis către ucenicii Săi: ‚Nu vă voi lăsa orfani.’  ‚Eu voi ruga pe Tatăl și El vă 
va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac’ (Ioan 14,18.16).”  (Testimonies 
for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 8, pagina 19)     
 

 ”Hristos a luat măsuri ca biserica Lui să fie un corp transformat, luminat cu lumina 
cerului, posedând slava lui Emanuel.  Planul Său este ca fiecare creștin să fie înconjurat 
cu o atmosferă spirituală de lumină și pace.  Nu există limită pentru utilitatea celui care, 
punând eul la o parte, face loc pentru lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii sale și trăiește 
o viață cu totul consacrată lui Dumnezeu.”  (Ibid.)   
 

 Venirea Mângâietorului făgăduit a schimbat complet situația și orizontul ucenicilor 
rămași în urmă după ce Mântuitorul S-a înălțat la cer: „Care a fost rezultatul revărsării 
Spiritului în Ziua Cincizecimii?  Vestea cea bună a unui Mântuitor înviat a fost dusă până 
la cele mai îndepărtate granițe ale lumii locuite.  Inimile ucenicilor au fost supraîncărcate 
cu o generozitate atât de deplină, atât de adâncă, atât de vastă, că i-a determinat să 
meargă până la marginile pământului, mărturisind: ‚Departe de mine gândul să mă laud 
cu altceva, decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos’ (Galateni 6,14).  În timp ce ei 
vesteau adevărul așa cum este el în Isus, inimi se supuneau puterii soliei.  Biserica vedea 
convertiți înghesuindu-se către ea din toate direcțiile.  Apostaziați erau reconvertiți.  
Păcătoși se uneau cu creștini, în căutarea mărgăritarului de mare preț.  Aceia care 
fuseseră cei mai înverșunați adversari ai evangheliei au devenit susținătorii ei.”  (Ibid., 
paginile 19-20)                   
 

 Duhul Sfânt a rămas cu biserica și face în continuare minuni extraordinare: „Atât de 
puternic poate lucra Dumnezeu când oamenii se predau controlului Spiritului Său.  
Făgăduința Spiritului ne aparține nouă astăzi tot așa ca și primilor ucenici.  Dumnezeu  
va înzestra astăzi bărbați și femei cu putere de sus, așa cum i-a înzestrat pe cei care în 
Ziua Cincizecimii au auzit cuvântul mântuirii.  Chiar în ceasul acesta, Spiritul Său și harul 
Său sunt pentru toți cei ce au nevoie de ele și Îl vor crede pe El pe cuvânt.”  (Ibid., pagina 
20)   
 

 Domnul Hristos nu le-a promis numai celor unsprezece apostoli că nu-i va lăsa orfani.  
Făgăduința aceea a fost pentru biserica Sa de atunci și până la sfârșitul veacurilor, 
pentru că El a spus așa în rugăciunea Sa: „Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei 
ce vor crede în Mine prin cuvântul lor” (Ioan 17,20).  Tuturor urmașilor Săi le-a promis 
Mântuitorul că nu-i va lăsa orfani.  Astfel, pe plan spiritual, niciun creștin adevărat nu 
este un orfan.  Pentru el, și pentru toți cei ca el, este dată făgăduința mângâietoare că 
nu vor fi lăsați orfani.    
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 Unii oameni se orfanizează din proprie inițiativă.  Astfel, în ziua de 20 august 1989, doi 
tineri frați din Statele Unite, Joseph Lyle Menendez și Erik Galen Menendez, și-au ucis 
părinții bogați, pentru a dobândi mai devreme averea acestora.  Tot ei au anunțat 
imediat poliția, plângându-se că părinții lor au fost uciși de cineva, dar adevărul a fost 
descoperit și ei au fost condamnați  la închisoare pe viață.  Sau nu auto-orfanizare     
într-un mod chiar așa de brutal: un băiat tot din Statele Unite, Gregory Ralph Kingsley, în 
vârstă de 12 ani, nemulțumit de părinții săi, i-a dat în judecată pentru a „divorța” de ei.  
Judecătorul Kirk a aprobat acel divorț în ziua de 25 septembrie 1992, după un proces de 
două zile, însoțit de mare publicitate.  Divorțare de părinți?  Da, în sensul ca prin lege să 
se decidă că el nu mai este fiul lor.  Și și-a schimbat numele în Shawn Russ.    
 

 Orfani de bună voie!  Nu știm câte asemenea cazuri există pe glob, dar știm că sunt 
foarte multe din punct de vedere spiritual: oameni care vor să fie orfani, să nu aibă un 
Tată ceresc.  Aleg o viață fără Dumnezeu, independentă de El, ascultând numai de 
propriile lor impulsuri și fantezii.  Așa le amintea Pavel credincioșilor din Efes despre 
trecutul lor: „. . . aduceți-vă aminte că, în vremea aceea, erați fără Hristos, fără drept de 
cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în 
lume.  Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin 
sângele lui Hristos” (Efes 2,12.13).   
 

 Am avut cândva un prieten adventist de ziua a șaptea, născut și crescut într-o astfel de 
familie.  Când era în vârstă de 20 și ceva de ani, în urma unei încurcături, a ajuns 
disperat și sub influența unui necredincios, care a scos credința din capul lui.  Și fusese 
un tânăr studios, care frecventa în mod regulat serviciile divine și chiar orele de 
rugăciune.  Studia profețiile și de la el am învățat eu ceva în materie de profeție, atunci 
când eram în primul an la Seminarul Teologic.  Acum nu mai credea în Divinitate; am 
avut ocazie să port o discuție cu el pe această temă, dar toate eforturile mele de a-l 
redresa au fost zadarnice.  L-am întrebat: „Tu te mai rogi?”  Răspunsul lui a fost o 
contraîntrebare: „Cui?”  Fără Dumnezeu în lume și așa a rămat timp de decenii.  Orfan 
prin alegere proprie.   
 

 Orfanizare din proprie inițiativă este și când oamenii Îl resping pe Mântuitorul, pentru că 
El a zis în Ioan 10,30: „Eu și Tatăl una suntem.”  La această orfanizare se referă apostolul 
Ioan, când zice: „Oricine Îl tăgăduiește pe Fiul nu-L are pe Tatăl.  Oricine Îl mărturisește 
pe Fiul Îl are și pe Tatăl” (1 Ioan 2,23).  Acest lucru, Ioan îl știa chiar de la Acela pe 
pieptul căruia își plecase capul și care a zis: „Cine Mă urăște pe Mine Îl urăște și pe Tatăl 
Meu” (Ioan 15,23).  „Cine vă primește pe voi, Mă primește pe Mine și cine Mă primește 
pe Mine Îl primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine” (Mat 10,40).   
 

 Avem exemplul multor ucenici ai lui Hristos care, la un moment dat, poticnindu-se de 
cuvintele Lui, s-au despărțit de El.  S-au orfanizat, fie ce o fi: „Din clipa aceea, mulți din 
ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El” (Ioan 6,66).  Dar nu au făcut așa cei 
doisprezece ucenici, mai bine zis unsprezece dintre ei; ei nu au dorit să fie fără părinte.  
 



 

 

P
ag

e4
8

5
 

 Așa cum am arătat, când le-a făgăduit ucenicilor, „Mă voi întoarce la voi”, Isus nu S-a 
referit la revenirea Sa în slavă, așa cum o făcuse în Ioan 14,1-3.  El S-a referit la revenirea 
Sa prin Reprezentantul Său, celălalt Mângâietor.  La zece zile după înălțarea Sa a avut loc 
revărsarea Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii.  Prezenți, în același loc, erau nu numai ei, 
ci și alți ucenici.  Scriptura ne spune așa: „În Ziua Cincizecimii, erau toți împreună în 
același loc.  Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut 
toată casa unde ședeau ei.  Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei 
și s-au așezat câte una pe fiecare din ei.  Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să 
vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească” (Fapte 2,1-4). 
 

 Acest eveniment fusese profetizat de Isus ca făgăduință: „Și le-a zis: ‚Așa este scris și așa 
trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți.  Și să se 
propovăduiască tuturor neamurilor, în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, 
începând din Ierusalim.  Voi sunteți martori ai acestor lucruri.  Și iată că voi trimite peste 
voi făgăduința Tatălui Meu; dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de 
sus’” (Luca 24,46-49).   
 

 Despre „făgăduința Tatălui” le-a vorbit El ucenicilor în ajunul înălțării Sale la cer: „Pe 
când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo 
făgăduința Tatălui, ‚pe care’, le-a zis El, ‚ați auzit-o de la Mine’” (Fapte 1,4).  Dar El Însuși 
promisese: „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul 
adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine” (Ioan 15,26).  Astfel, 
făgăduința revărsării Duhului Sfânt era făgăduința comună a Tatălui și a Fiului.     
 

 „Nu vă voi lăsa orfani”.  Mie, afirmația aceasta/promisiune îmi spune foarte mult și îmi 
place foarte mult.  Dar dumneavoastră?  Îmi spune nu numai de cine urma să fie înlocuit 
Mângâietorul numărul unu, ci îmi spune foarte mult despre El, despre Domnul Isus 
Hristos.  Fără Isus și fără El prin Reprezentantul Său divin, ucenicii ar fi fost cu adevărat 
orfani, cu toate speranțele spulberate, și viața lor ar fi fost fără sens.  Orfani, dar nu ca 
prinții de la Londra.  Nu.  Pentru că Hristos a fost pentru ei totul: tată, mamă, frate, 
prieten, sfetnic etc.   
 

 E drept că ucenicii lăsaseră totul ca să-L urmeze pe El: frați, surori, părinți, familie, averi 
(vezi Matei 19,27).  Se orfanizaseră din punct de vedere pământesc, pentru a nu fi orfani 
în planul veșniciei.  Pentru că Îl aveau pe Hristos și prin El aveau totul.  Dar acum?  Fără 
El, dar fără El într-un mod absolut, ei ar fi fost dezolați, pierduți.  Nu!  a zis Domnul.  Nu 
vă las așa, Mă întorc la voi, într-un mod fenomenal.  Așteptați și veți vedea. 
 

 Hristos cu ei mereu, în toate zilele, până la sfârșitul veacului!  Cu ei prin Duhul Său cel 
Sfânt: „Acesta este Isus, viața oricărui har, viața oricărei făgăduințe, viața oricărei 
rânduieli, viața oricărei binecuvântări.  Isus este substanța, slava și aroma, chiar viața în 
sine.  ‚Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții’ (Ioan 
8,12).  Atunci, cărarea regală croită pentru ca cei răscumpărați să umble pe ea nu este 
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întuneric descurajator.  Peregrinajul nostru chiar ar fi singuratic și dureros dacă ar fi fără 
Isus. ‚Nu vă voi lăsa orfani’, zice El (Ioan 14,18).  Haideți atunci să adunăm fiecare 
făgăduință înregistrată.  Haideți să le repetăm zi de zi, să cugetăm asupra lor în timp de 
noapte și să fim fericiți.”  (Selected Messages/Solii alese, cartea a doua, pagina 244) 
 

 Dacă ne lipsim de prezența Duhului Sfânt în viața noastră, atunci nu-L avem nici pe 
Hristos, pe care El Îl reprezintă, dar nu-L avem nici pe Tatăl.  Suntem fără Dumnezeu în 
lume.  Suntem atei.  Noi nu admitem însă acest statut.  Vrem ca Duhul Sfânt să fie cu 
noi, să fie în noi, să ne ia în stăpânire.  Așa vom cânta la încheierea acestui serviciu divin.  
Îl vom chema pe Duhul Sfânt să ne ia în stăpânire și atunci vom fi siguri, vom fi salvați, 
vom fi fericiți în vecii vecilor.  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 136: „Noi avem un Domn în ceruri” 

Cântarea de închidere, 145: „Să ne iei în stăpânire!” 
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„PĂRTAȘI DUHULUI SFÂNT” 

 Apostolul Ioan își începe prima epistolă informându-ne în legătură cu cunoștințele sale 
despre Hristos, și despre misiunea lui ca apostol, derivând din aceste cunoștințe.  Așa a 
fost cazul cu toți ceilalți apostoli: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii 
noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noatre, cu privire la Cuvântul vieții, – 
pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața 
veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată;  – deci, ce am văzut și am auzit, 
aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi.  Și părtășia noastră este cu 
Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos” (1 Ioan 1,1-3).  Rețineți din acest pasaj următoarele 
gânduri de bază: apostolii aveau informație de primă mână despre Mântuitorul, erau 
martori ai vieții Sale, iar această informație o difuzau.   
 

 De ce făceau lucrul acesta?  Ce interes aveau?  Interes?!  De fapt, i-a costat enorm, 
suferințe și moarte!  Care era scopul propovăduirii lor cu privire la Cuvântul vieții?  „Ca și 
voi să aveți părtășie cu noi.”  Ce este o părtășie?  Am căutat în unele dicționare definiția 
dată de specialiști acestui cuvânt, însă, în mod ciudat, acest cuvânt a fost ignorat.  O 
definiție am găsit, totuși, pe internet și anume: „Părtășie = participare, coproprietate” 
(DEX Online.dicționar român).  În schimb, în aproape fiecare dicționar este explicat 
cuvântul „părtaș”, care înseamnă: „Părtaș – persoană care participă (împreună cu altele) 
la o activitate, care ia parte la o acțiune, participant; persoană căreia cineva îi 
încredințează gândurile, planurile, sentimentele sale intime; confident” (Dicționarul 
explicativ al limbii române, București, 1975, pagina 667).  Alt dicționar: „Părtaș – 
persoană care ia parte la o acțiune, persoană care ia parte la un beneficiu” (Mic 
dicționar enciclopedic, București, 1972, pagine 688).   
 

 Am constatat că dicționarele mai vechi se copiază unul pe altul, cu mici diferențe.  Din 
aceste definiții, putem construi una mai completă: părtaș este persoana care participă, 
împreuna cu alta sau altele, la o anumită activitate, care beneficiază de niște avantaje 
comune.  Părtășia ar fi, astfel, participare/înfruptare comună, împreună simțire și 
recepționare de beneficii.  La subiect: ce zice apostolul este că ei au avut privilegiul de   
a-L cunoaște din experiență pe Mântuitorul, iar aceste avantaje vor să le transmită și 
altora.  Pentru ce?  Nu pentru motive egoiste, ci pentru că există o bucurie a comunicării 
luminii divine, iar beneficiile, chiar neurmărite neapărat, sunt enorme, așa cum a zis 
Hristos: „Dați și vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, 
clătinată, care se va vărsa pe deasupra.  Căci, cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va 
măsura” (Luca 6,38).   
 

 Mai multă atenție se acordă în dicționare verbului „a împărtăși”, care înseamnă: „a 
împărți cu cineva ceva; a avea parte de același lucru ca și altcineva” (Dicționarul 
explicativ al limbii române, București, 1975, pagina 449).  Așadar, ce zice Ioan este: vrem 
să vă împărtășim și vouă ce avem noi, să vă dăm, să vă comunicăm, să vă transmitem, ca 
să fim beneficiari în egală măsură ai unor privilegii, ai unor avantaje.  Acest lucru nu este 
nimic altceva decât exact ce a zis Mântuitorul, când a trasat urmașilor Săi sarcina de a 
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evangheliza lumea: „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).     
 

 Apostolul Ioan mai zice: „Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos” (1 
Ioan 1,3).  Adversarii doctrinei Trinității se bucură, probabil, de lipsa, din acest verset, a 
numelui Duhului Sfânt; deci, părtășie numai cu Tatăl și cu Fiul.  Unde este Duhul Sfânt?  
În spatele versetului, pentru că El inspiră și realizează această părtășie.  Dar aceștia se 
pot bucura mai mult, dacă citesc în 1 Corinteni 1,9, unde Pavel zice: „Credincios este 
Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.”  Aici 
dispare chiar părtășia cu Tatăl, rămânând doar părtășia cu Domnul Isus Hristos.  Aici, 
Tatăl doar ne-a chemat la această părtășie, dar nu cu El – este vorba de părtășie cu o 
singură persoană, Mântuitorul. 
 

 Niciun text din Biblie nu spune tot despre un subiect.  Există părtășie cu Duhul Sfânt sau 
nu există?  Să vedem ce zic alte texte: „Harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui 
Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!  Amin” (2 Cor 13,14).  Har 
de la Domnul Isus Hristos, dragoste de la Dumnezeu-Tatăl (fiți siguri că este vorba 
despre El), împărtășire de la Duhul Sfânt.  Adevărul mântuitor despre crucea Domnului 
Isus Hristos și, în egală măsură, despre fericirea viitoare în împărăția lui Dumnezeu, ne 
este revelat de Duhul lui Dumnezeu: „Dar, după cum este scris: ‚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.  Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui 
Dumnezeu” (1 Cor 2,9.10).   
 

 Astfel, Duhul Sfânt ne comunică adâncimi dumnezeiești, binecuvântări multiple ale 
Cerului, iar pe acestea noi trebuie să le transmitem altora.  Primim ca să dăm: „Fiecare 
ucenic adevărat se naşte în împărăţia lui Dumnezeu ca misionar.  Acela care bea din apa 
vie devine o fântână de viaţă.  Primitorul devine un dătător.  Harul lui Hristos în suflet 
este ca un izvor în pustiu, ţâşnind în sus ca să-i răcorească pe toţi şi făcându-i, pe aceia 
care sunt gata să piară, dornici de a bea din apa vieţii” (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 195).   
 

 Despre părtășia cu Duhul Sfânt s-a scris mai mult și această părtășie înseamnă mai mult.  
Este vorba despre locuirea Sa în inimile nostre, care ne apropie de Dumnezeu: „Căci toți 
cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.  Și voi n-ați primit 
un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să 
strigăm: ‚Ava!’, adică: ‚Tată!’  Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că 
suntem copii ai lui Dumnezeu” (Rom 8,14-16).  Aceasta este părtășie, aceasta este 
colaborare, aceasta este împreună simțire.  Așa le-a scris Pavel și altor credincioși: „Și, 
pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: ‚Ava!’, 
adică: ‚Tată!’”  (Gal 4,6)   
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 Încă din cartea Facerii s-a arătat rolul Duhului lui Dumnezeu în legătură cu păcătoșii: 
„Atunci, Domnul a zis: ‚Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci și omul nu este decât 
carne păcătoasă; totuși, zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani’” (Gen 6,3).  La subsolul 
paginii, se explică astfel: „Sau: nu Se va lupta sau nu va stăpâni.”  Mântuitorul S-a referit 
astfel la misiunea Mângâietorului ce urma să vină: „Și, când va veni El, va dovedi lumea 
vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata” (Ioan 16,8).  Înainte de a face 
orice altceva pentru păcătos, Duhul Sfânt Se luptă să-l atragă din întuneric la lumină, din 
păcat la sfințenie, din tabăra vrăjmașului la Dumnezeul Creator.  El Se străduiește să-l 
apropie pe păcătos de Mântuitorul său, singurul care îl poate recupera și salva pentru 
veșnicie.      
 

 Când păcătosul se lasă convins, câștigat, el devine un colaborator al Duhului Sfânt, 
pentru schimbarea vieții sale: „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).  Iată pe scurt cum explică Spiritul Profetic această transformare: 
„Prin Duhul, credinciosul devine părtaș de fire dumnezeiască.  Hristos a dat Duhul Său ca 
o putere divină pentru a birui tendințele către rău, moștenite sau cultivate, și pentru a 
imprima propriul Său caracter asupra bisericii” (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 671).  „Duhul Sfânt este respirația vieții spirituale în suflet.  Atribuirea 
Duhului este atribuirea vieții lui Hristos.  Aceasta îl îmbibă pe primitor cu atributele lui 
Hristos” (Ibid., pagina 805).   
 

 In citatul următor, putem vedea cooperarea Ființelor divine la schimbarea spirituală a 
păcătosului: „Transformarea caracterului este mărturia față de lume a locuirii lăuntrice a 
lui Hristos.  Duhul lui Dumnezeu produce o nouă viață în suflet, aducând gândurile și 
dorințele în ascultare de voința lui Hristos; și omul lăuntric este înnoit după chipul lui 
Dumnezeu” (Prophets and Kings/Profeți și regi, pagina 233).  Locuire lăuntrică a lui 
Hristos și ascultare de voința Sa; Duhul produce o nouă viață în suflet; omul este înnoit 
după chipul lui Dumnezeu.  Aceasta este părtășie, părtășie cu Duhul Sfânt, încadrare în 
fmilia cerească, iar rezultatele sunt fenomenale.  Mai mult, păcătosul salvat are bucuria 
de a împărtăși și altora această experiență. 
 

 Părtășie cu Duhul Sfânt!  Ce minune, ce privilegiu extraordinar!  Este el însă ireversibil?  
Nu, pentru că un principiu fundamental al caracterului divin și al guvernării 
dumnezeiești este libertatea de alegere: „. . . alegeți astăzi cui vreți să slujiți” (Ios 24,15).  
Chiar așa?  Mai poate cel ce a ajuns părtaș al Duhului Sfânt să piardă această 
experiență?  Nu e constrâns să rămână așa?  Mai poate schimba ceva?  Mai poate alege 
altfel?  Vom vedea în cele ce urmează ce zice Cuvântul lui Dumnezeu. 
 

 „De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele 
desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a 
credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre 
învierea morților și despre judecata veșnică.  Și vom face lucrul acesta, dacă va voi 
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Dumnezeu” (Evr 6,1-3).  Aceste doctrine nu sunt toate învățăturile creștinismului, ci 
unele dintre ele.  Iată-le punctate:                                                             

- pocăința de faptele moarte;                                                                                                                             
- credința în Dumnezeu;                                                                                                                                    
- învățătura despre botezuri;                                                                                                                                                                   
- învățătura despre punerea mâinilor;                                                                                                                                                               
- învățătura despre învierea morților;                                                                                                                                                                       
- învățătura despre judecata veșnică.         

 Să sistematizăm acum aceste puncte de credință:                                                                                               
 
(01) credința în Dumnezeu;                                                                                                                            
(02) pocăința de faptele moarte;                                                                                                                       
(03) învățătura despre botezuri;                                                                                                                                                     
(04) învățătura despre punerea mâinilor;                                                                                                                            
(05) învățătura despre judecata veșnică;                                                                                                                                                       
(06) învățătura despre învierea morților.  
 

 Acestea constituie temelia credinței creștine; însușirea lor este indiscutabilă, dar nu 
batem pasul pe loc, nu rămânem la temelie, ci mergem mai departe, construim casa.  
Acestea sunt doar „adevărurile începătoare ale lui Hristos”, dar e mai mult, trebuie „să 
mergem spre cele desăvârșite”.   
 

 Iată în continuare experiența vieții de credință desfășurată, iar aceasta trebuie să fie 
experiența fiecăruia dintre noi: „Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul 
ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și 
puterile veacului viitor . . .” (Evr 6,4.5).  Vom repeta aceste beneficii pe puncte.  Despre 
credincioșii aceștia se spune că                                                             

- au fost luminați odată;                                                                                                                                           
- au gustat darul ceresc (vezi Ioan 4,10: „Dacă ai fi cunoscut tu Darul lui Dumnezeu . . .”); 
- s-au făcut părtași Duhului Sfânt;                                     
- au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu (făgăduințele Sale);                                                                
- au gustat puterile veacului viitor. 

 Foarte bine!  Experiență formidabilă!  Gata pentru cer!  Dar este experiența aceasta 
ireversibilă?  Bine ar fi să fie, dar nu este.  Iată ce s-a întâmplat cu unii: „. . . și care, 
totuși, au căzut . . .” (versetul 6).  Au căzut?  După toate aceste urcări binecuvântate?  
Da, așa spune textul și aceasta este și realitatea cunoscută de noi.  Se mai poate cădea.  
Experiența mântuirii se poate pierde în orice moment până la sfârșit.  Așa citim în alt loc: 
„‚Și cel neprihănit va trăi prin credință; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește 
plăcere în el.’  Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi, ca să se piardă, ci din aceia 
care au credință pentru mântuirea sufletului” (Evr 10,38.39).   
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 Și, totuși, au căzut!  Care sunt consecințele acestei căderi?  Sunt arătate în continuarea 
textului din Evrei 6: „. . . este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă 
ei Îl răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu și-L dau să fie batjocorit” 
(versetul 6).  Repetăm acum consecințele acestei recidive fatale:                                                                                                                                             

- este cu neputință să fie înnoiți iarăși;                                                                                                                     
- este cu neputință să fie aduși la pocăință;                                                                                                                                                                                                            
- ei Îl răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu și-L dau să fie batjocorit.     

 Unii au lansat ideea că în acest pasaj este vorba despre întoarcerea creștinilor de origine 
evreiască la iudaism, dar această idee nu reiese din context; ea este nefondată și 
imaginară.  Aici este descrisă experiența tragică a apostaziei totale și ireversibile, care 
este posibilă în dreptul oricui.  Și culmea este că aceasta vine după binecuvântate trăiri 
spirituale, după o excelentă umblare cu Dumnezeu.  Nu, nu!  Nu a fost vorba de 
fățărnicie, ci de autentică umblare cu Dumnezeu.  Dar indivizii nu au vegheat, nu au fost 
perseverenți, au pierdut tot ce câștigaseră.  E posibil?  Zice Pavel: „Astfel dar, cine crede 
că stă în picioare să ia seama să nu cadă” (1 Cor 10,12).  
 

 Acesta este păcatul împotriva Duhului Sfânt, păcat de neiertat, așa cum a zis 
Mântuitorul: „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).  
Nu este un anumit păcat, constând în gând, vorbă sau faptă.  Este lepădarea tuturor 
darurilor cerești, întoarcerea hotărâtă a spatelui față de adevăr.  Este refuzul până la 
capăt de a accepta apelurile Duhului lui Dumnezeu.  Ce poate atunci Dumnezeu să mai 
facă pentru păcătos?  Nu există un al doilea Duh Sfânt, prin care Dumnezeu să poată 
lucra.  Respingerea lucrării Duhului Sfânt îl pune pe om în situația de a fi complet lipsit 
de legătură cu Cerul și Îl pune pe Dumnezeu în situația de nu mai putea face nimic 
pentru el. 
 

 Nu este vorba că Dumnezeu nu-i mai primește pocăința, pentru a-l ierta.  Este vorba că 
pocăința nu se mai poate produce, în absența intervenției Duhului Sfânt: „. . . este cu 
neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință”.  Hristos a promis clar și El Se ține 
întotdeauna de cuvânt: „. . . pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6,37).  
Problema este alta: nu că nu l-ar primi Hristos, ca să-l ierte, ci faptul că el nu mai vine.  
Fără a fi mișcat de Duhul Sfânt, care a fost alungat, pocăința nu mai poate avea loc, 
înnoirea este imposibilă.  Omul este pierdut. 
 

 De ce a zis Hristos că „nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor”?  Iertare în 
veacul viitor?  Iertare se acordă numai acum, în viața aceasta, înainte de venirea 
Domnului Isus în slavă și înainte de încheierea harului.  Cum s-ar putea vorbi despre o 
iertare în „veacul viitor”?  Cred că acest text trebuie văzut în lumina celui din 1 Corinteni 
3,14.15: „Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi 
o răsplată.  Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata.  Cât despre el, va fi 
mântuit, dar ca prin foc.”   
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 Nu este vorba aici de un eșec al credinței cuiva, ci de nereușita unei lucrări pe care a 
încercat-o.  Putea face mai mult.  Regretă acest lucru, dar nu se mai poate recupera.  
Lucrare pierdută, eșuată, rezultate care ar fi putut să fie obținute, dar nu au fost 
obținute.  E regretabil.  Fiecare dintre noi are pe conștiință anumite neglijențe, anumite 
ocazii scăpate.  În ciuda acestor eșecuri, omul va fi mântuit, pentru că el nu a fost 
despărțit de Hristos, va mântuit ca prin foc.  Lucrarea lui va fi arsă, nu el.     
 

 Dacă lucrarea rămâne, atunci omul va primi o răsplată.  Mântuit și într-un caz și în altul, 
dacă lucrarea rămâne sau dacă nu rămâne.  Diferența este răsplata sau nerăsplata.  Nu 
mântuirea este în discuție, ci răsplata.  Celui care Îl respinge însă pe Duhul lui Dumnezeu 
nu i se poate acorda iertare pentru că lipsește pocăința, imposibilă fără Duhul Sfânt.  
Este veacul acesta.  Nu va fi mântuit nici ca prin foc, ci pierdut.  Acolo mântuirea este 
ratată.  Acesta este veacul viitor.  Nici răsplată, dar nici măcar mântuire, fie ea și „ca prin 
foc”.  Este rebeliune și cel vinovat va avea soarta marelui rebel.               
 

 Pentru a lămuri mai bine această prăbușire, apostolul compară experiența descrisă cu 
situația unui ogor: „Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și 
rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la 
Dumnezeu.  Dar, dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și 
sfârșește prin a i se pune foc” (Evr 6,7.8).  Pasajul se încheie, totuși, într-o notă pozitivă: 
„Măcar că vorbim astfel, preaiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care 
însoțesc mântuirea” (versetul 9).   
 

 Redăm din nou această suită de bunătăți dumnezeiești descrise în Evrei 6,4.5:                                                

(01) au fost luminați odată;                                                                                                                         
(02) au gustat darul ceresc;                                                                                                                        
(03) s-au făcut părtași Duhului Sfânt;                                                                                                                                   
(04) au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu;                                                                                                                                      
(05) au gustat puterile veacului viitor. 

 Ne vom concentra acum atenția asupra punctului 3 din această listă de beneficii ale 
creștinismului și anume „s-au făcut părtași Duhului Sfânt”.  Aceasta nu este doar o 
alternativă, doar o opțiune sau o orientare facultativă.  Ea este o experiență vitală: 
numai cei ce sunt părtași Duhului Sfânt vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.  Așa a zis și 
Hristos, când a descris procesul nașterii din nou: „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).   
 

 Părtășia cu Duhul Sfânt!  Noi suntem curtați din două părți: de Duhul Sfânt și de duhurile 
răutății.  Există astfel o bătălie crâncenă pentru inima noastră, iar între agenții acestor 
atracții nu poate exista colaborare.  Diavolul ar accepta duplicitatea, știind bine că atunci 
Duhul Sfânt Se retrage, pentru că El nu poate fi de acord cu împărțirea inimii noastre 
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între Cer și iad: „Suflete preacurvare!  Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu 
Dumnezeu?  Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu.  
Credeți că degeaba vorbește Scriptura?  Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască 
în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine” (Iac 4,4.5).   
 

 Duhul Sfânt vrea ca noi să fim părtași cu El, dar numai cu El.  Gelozie.  Așa s-a spus 
demult: „Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos” (Deut 5,9).  „Iosua a zis 
poporului: ‚Voi nu veți putea să-I slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un 
Dumnezeu gelos; El nu vă va ierta fărădelegile și păcatele.  Când Îl veți părăsi pe Domnul 
și veți sluji unor dumnezei străini, El Se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici, după 
ce v-a făcut bine’” (Ios 24,19.20).   
 

 Gelozia aceasta divină este exclusivitate.  Părtași Duhului Sfânt ori nu.  În întregime sau 
deloc.  Consacrați sau lumești.  Prieteni cu Dumnezeu sau prieteni cu lumea.  Și este o 
gelozie absolut justificată, pozitivă, sfântă, ca într-o căsătorie: necredincioșia față de 
Dumnezeu este un adulter spiritual.  Dumnezeu ne-a creat și nu altul.  Atunci de ce am 
asculta de altul?  De ce?   
 

 E minunat să fii părtaș al Duhului Sfânt, pentru că ești în siguranță spirituală, iar 
beneficiile sunt nemărginite.  Această părtășie este comuniune, este comunicare 
reciprocă, este o trăire în atmosferă cerească.  Dar ea încetează să existe dacă nu este 
extinsă mai departe, comunicată și altora.  Este o căldură care dispare, o lumină care se 
stinge, dacă individul vrea doar să stea tot timpul sub acest duș de încântare personală.  
Părtășia cu Duhul Sfânt există și se menține numai dacă este dublată de părtășia cu alții, 
așa cum a zis Ioan: „Ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți 
părtășie cu noi” (1 Ioan 1,3).  Avem părtășie cu Duhul Sfânt; atunci, în mod implicit, 
natural, inevitabil, căutăm părtășie cu alții.  Acesta este misionarism, care este esența, 
definiția și viața creștinismului. 
 

 Mântuitorul a făgăduit venirea Mângâietorului.  Vorbind cu ucenicii Săi cei mai 
apropiați, El S-a referit mereu și mereu la Duhul Sfânt, mai ales în săptămâna patimilor, 
când ei simțeau că vor pierde prezența Lui: „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.  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, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L 
cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi” (Ioan 14,15-17).      
 

 Vederile contemporanilor lui Isus despre Duhul Sfânt erau foarte diferite.  Saducheii nici 
nu credeau în existența Duhului Sfânt: „Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, 
nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă” (Fapte 23,8).  Saducheii nu 
credeau în existența niciunui duh, prin urmare, nici în existența Duhului Sfânt.  Dar alții?  
Ucenicii lui Ioan credeau, pentru că îl auziseră de atâtea ori pe învățătorul lor vorbind 
despre Duhul Sfânt, de exemplu: „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” (Mat 3,11).  Știau acești ucenici 
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ceva despre Duhul Sfânt, știau că Acela despre care predica Ioan urma să-i boteze pe 
oameni cu Duhul Sfânt; dar a avut loc această lucrare?  Pavel i-a întrebat pe doisprezece 
dintre ei, pe care i-a găsit în Efes: „Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut?”  (Vezi 
Fapte 19,1.2; cuvintele citate sunt din versetul 2).  Răspunsul lor a fost: „Nici n-am auzit 
măcar că a fost dat un Duh Sfânt” (versetul 2).   
 

 Necredință, neștiință.  Dar se poate mai rău.  Membrii Sinedriului erau împietriți în 
opoziția lor față Duhului Sfânt; iată ce le-a zis Ștefan: „Oameni tari la cerbice, netăiați 
împrejur cu inima și cu urechile!  Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt” (Fapte 
7,51).   
 

 Noi avem iluminarea divină, cunoaștem ce zice Biblia despre Duhul Sfânt, ca Persoană, 
ca Dumnezeu, ca inspirație, lucrare, călăuzire, părtășie cu creștinii.  Acum ne trebuie 
practica acestei părtășii cu Duhul Sfânt, dar o părtășie pe care să nu o pierdem 
niciodată, ca să nu ajungem ca ogorul blestemat, cu spini și mărăcini, destinat focului.  
Noi suntem părtași din multe puncte de vedere:                                                                                                                                                        

- prin naștere, am ajuns să fim „părtași sângelui și cărnii”, cum a fost Isus prin întrupare 
(vezi Evrei 2,14);                                                                                                                                                
- prin educație, am ajuns să fim părtași la posibilitățile cunoașterii;                                                                  
- prin ocazii și prin muncă, suntem părtași la bunurile vieții acesteia.                                                                                  

Dar realizările pământești, adică toate părtășiile vremelnice, vor fi nule dacă suntem 
lipsiți de părtășia Duhului Sfânt.  E nevoie de convertire, prin care ajungem părtași la 
binecuvântările Cerului.                        
 

 Ce înseamnă oare părtășia cu Duhul Sfânt?  Ea înseamnă:       
 
(01) Izbăvire de sub teroarea forțelor întunericului și strămutare în împărăția Fiului lui 
Dumnezeu (vezi Coloseni 1,13).                                                                                                                 

(02) Protecție împotriva vânturilor de învățături false, ucigașe (vezi Efeseni 4,14).                                                             

(03) Înzestrare cu minunatele componente ale roadei Duhului Sfânt (vezi Galateni 
5,22.23).                                                                                                                                                                        

(04) Îmbogățire cu daruri spirituale conferite de Duhul Sfânt (vezi 1 Corinteni 12,4-11).     

(05) Inspirație momentană perfectă când suntem interogați despre credința noastră 
(vezi Matei 10,19.20; Luca 21,14.15).                                                                                                                      

(06) Călăuzire permanentă în toate situațiile și dificultățile vieții de credință (vezi 
Galateni 5,16-18).                                                                                                                                                                                                                                              

(07) Adoptare pentru veșnicie în familia lui Dumnezeu (vezi Galateni 4,4-7).  
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 Părtași nu înseamnă doar beneficiari, recepționeri, destinatari de binecuvântări, ci 
înseamnă parteneri, colaboratori, alături, împreună cu Duhul Sfânt și unii cu alții într-o 
lucrare măreață: „Și Duhul și mireasa zic: ‚Vino!’  Și cine aude să zică: ‚Vino!’”  (Apoc 
22,17).  Lucrând pentru salvarea de suflete, ducând evanghelia la orice făptură, noi 
lucrăm împreună cu Duhul Sfânt, suntem părtași la lucrarea Lui.  Și părtași la bucuriile 
care o însoțesc. 
 

 Primii creștini au ascultat de trimiterea Mântuitorului: „Duceți-vă și faceți ucenici din 
toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Mat 
28,19).  Că lucrarea aceasta a fost făcută, dovedește apostolul Pavel prin afirmațiile sale: 
„. . . 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 care este în toată lumea, 
unde dă roade și merge crescând, ca și între voi” (Col 1,5.6).  „. . . 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).   
 

 O lucrare asemănătoare este prevăzută în Scripturi, în planul lui Dumnezeu, pentru zilele 
sfârșitului, prin Mișcarea Adventă: „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” (Apoc 14,6).  Tuturor locuitorilor 
pământului!  Cum e posibil lucrul acesta?  Nicio grijă, nu este lucrarea noastră, este 
lucrarea lui Dumnezeu: „Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul 
Lui” (Rom 9,28).   
 

 Secretul succesului uluitor al apostolilor în lucrarea pe care au făcut-o a fost părtășia cu 
Duhul Sfânt promis de Isus: „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).  Părtășia cu Duhul Sfânt a dus evanghelia până la marginile 
pământului în primul secol.  Părtășia cu Duhul Sfânt și numai aceasta va duce evanghelia 
până la marginile pământului în secolul 21: „. . . locuitorilor pământului, oricărui neam, 
oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod”.  
 

 „Oricărei limbi!”  Ca să propovăduiască „evanghelia la orice făptură” (Marcu 16,15), 
apostolii și alții împreună cu ei au avut nevoie să învingă bariera limbilor.  Ei nu erau 
pregătiți pentru această biruință, dar Duhul Sfânt le-a dat-o, de aceea este bine să fim 
părtași Duhului Sfânt.  El rezolvă toate problemele, înlătură toate dificultățile, oferă 
toate biruințele, atinge toate inimile.  „În Ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același 
loc.  Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată 
casa unde ședeau ei.  Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au 
așezat câte una pe fiecare din ei.  Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să 
vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească” (Fapte 2,1-4).   
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 Mai sunt două locuri în cartea Faptele apostolilor, unde se spune că oamenii au primit 
Duhul Sfânt și au vorbit în limbi: în capitolul 10, versetul 46, unde este vorba despre 
experiența din casa lui Corneliu, în urma predicii lui Petru, și în capitolul 19, versetul 6, 
unde este arătată experiența celor doisprezece ucenici ai lui Ioan, deveniți creștini, în 
urma discuției lui Pavel cu ei.  În niciunul dintre aceste două rapoarte nu ni se explică 
fenomenul vorbirii în limbi.  Dar în capitolul 2 e absolut clar cum funcționa: „Și se aflau 
atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.  Când 
s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi 
auzea vorbind în limba lui” (versetele 5 și 6).  Erau mulți străini în Ierusalim, oameni din 
toate neamurile, care vorbeau diferite limbi.  Cum puteau apostolii să li se adreseze cu 
cuvântul evangheliei Domnului Isus Hristos?  Duhul Sfânt i-a făcut în stare să vorbească 
acele limbi străine: „. . . fiecare îi auzea vorbind în limba lui”.   
 

 Dar nu numai limba, o limbă existentă, vorbită de oameni, înțeleasă de ei, era 
experiența.  Care era conținutul vorbirii apostolilor?  Aceștia au mărturisit așa cum citim: 
„Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: ‚Toți aceștia, care vorbesc, nu sunt 
galileeni?  Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am 
născut?  . . .  Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!’”  
(Versetele 7, 8 și 12) 
 

 „În timpul dispersării, iudeii fuseseră împrăștiați aproape în orice parte a lumii locuite și 
în exilul lor ei învățaseră să vorbească diferite limbi.  Mulți dintre iudeii aceștia erau cu 
această ocazie în Ierusalim, luând parte la sărbătorile religioase care erau atunci în 
desfășurare.  Fiecare limbă cunoscută era reprezentată de cei adunați.  Diversitatea 
aceasta de limbi ar fi fost o mare piedică pentru propovăduirea evangheliei; de aceea 
Dumnezeu, într-un mod miraculos, a completat lipsa apostolilor.  Duhul Sfânt a făcut 
pentru ei ceea ce ei nu ar fi putut să realizeze pentru sine într-o viață întreagă.  Ei 
puteau acum să vestească adevărurile evangheliei în străinătate, vorbind cu claritate 
limbile acelora pentru care lucrau.  Acest dar miraculos era o dovadă puternică pentru 
lume că autoritatea lor purta pecetea Cerului.  De acum încolo, limbajul ucenicilor era 
curat, simplu și precis, fie că vorbeau în limba lor maternă sau într-o limbă străină.”  
(The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, paginile 39-40)       
 

 „Fiecare în limba lui”, „fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut”.  Nu erau 
bolboroseli, așa cum au fost constatate unele deformări în Corint (vezi 1 Corinteni 14,1-
33).  Satana a încercat întotdeauna să contrafacă lucrările și metodele lui Dumnezeu, iar 
darul vorbirii în limbi, care este unul dintre darurile duhovnicești (vezi 1 Corinteni 
12,10.30), nu a fost scutit de contrafacere.  Dar apostolii vorbeau clar în limbile 
oamenilor, în care ei se născuseră, și nu ceva fără sens, ci „lucrurile minunate ale lui 
Dumnezeu”, mântuirea Sa prin Domnul Isus Hristos. 
 

 Biserica așteaptă o nouă revărsare a Duhului Sfânt, dar când va avea aceasta loc?  Auziți 
ce zice Inspirația: „Coborârea Duhului Sfânt asupra bisericii este așteptată pentru viitor; 
dar este privilegiul bisericii să o aibă acum.  Căutați-o, rugați-vă pentru ea, credeți în ea.  
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Trebuie să o avem și Cerul așteaptă să o ofere” (Review and Herald din 19 martie 1895, 
citat în Evangelism/Evanghelizare, pagina 701).   
 

 Duhul Sfânt poate face orice.  Nu vă poticniți de statistici, de greutăți, de înfrângeri, de 
opoziția oamenilor.  Tuturor celor sinceri, adevărul mântuitor le va fi dus.  Prin Duhul 
Sfânt, folosindu-Se de cei care sunt părtași cu El la această lucrare.  Suntem gata?  Vom 
sta la dispoziția Lui pentru această părtășie personală, pentru această împărtășire mai 
departe a Cuvântului, ca și alții să aibă părtășie cu noi?  Așa să fie și ne rugăm în acest 
sens.  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 2: „Plecați-vă lui Dumnezeu” 

Cântarea de închidere, 140: „O, Duh Preasfânt, o, dar ceresc!”   
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„. . . CE ZICE BISERICILOR DUHUL”  

 Înainte de a vorbi despre „biserici”, cărora „Duhul” le „zice” ceva, și despre ce le zice 
bisericilor Duhul, să vorbim despre „Duhul”, adică despre Duhul Sfânt.  Trebuie să aflăm 
acum identitatea Sa.  I s-au dat în Noul Testament diverse denumiri.  Iată unele din ele:                                                                                                         
 
- „Duhul”: „. . . și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să 
vorbească” (Fapte 2,4).    

- „Duhul Sfânt”: „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).                                                                                                                                                               

- „Duhul lui Dumnezeu”: „Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă 
Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi” (Rom 8,9).                                                                                                                                                                           

- „Duhul lui Isus”:  „Ajunși lângă Misia (Pavel și Barnaba), se pregăteau să intre în Bitinia, 
dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie” (Fapte 16,7).                                                                                           

- „Duhul lui Hristos”: „Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui” (Rom 8,9).  „Ei 
(proorocii) cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, 
care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie 
urmate” (1 Pet 1,11).                                                                                                                                           

- „Duhul lui Isus Hristos”: „Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea 
prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos” (Filip 1,19).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- „Duhul Fiului Său”: „Și, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul 
Fiului Său, care strigă: ‚Ava!’, adică ‚Tată!’”  (Gal 4,6)                                                                                                                                                                                               

- „Duhul Domnului”: „Atunci, Petru i-a zis: ‚Cum de v-ați înțeles între voi să-L ispitiți pe 
Duhul Domnului?’”  (Fapte 5,9)                                                                  

- „Duhul harului”: „Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce . . . Îl va batjocori 
pe Duhul harului” (Evr 10,29).                                                                                                                                             

- „Duhul slavei”: „Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi!  
Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi” (1 Pet 4,14).                                                                                                                                                   

 Mai multe denumiri, răspunzând aceleiași întrebări.  Dar este vorba de un „ce”?  Este 
vorba de un „cine”?  Când zicem „ce” sau „ceva”, ne referim la materie moartă, materie 
vie, obiecte, viețuitoare necuvântătoare, abstracțiuni etc.  Când zicem „cine” sau 
„cineva”, ne referim la o persoană, adică la o entitate vie, inteligentă, înzestrată cu 
personalitate.  Și ce dă unei astfel de entități personalitate?  Mâinile, picioarele, 
urechile, ochii?  Nu, pentru că și multe animale au aceste organe.  De fapt, niciun fel de 
organe, de unități anatomice, nu definește personalitatea.  Aceasta este marcată de 
însușiri superioare, care despart în mod distinct persoanele de nepersoane.  Vom urmări 
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aceste însușiri în dreptul Aceluia care a apărut sub denumirile biblice amintite mai 
înainte.   
 

 Spunem că Duhul Sfânt este o Persoană, pentru motivele descoperite în Biblie cu privire 
la El.  Astfel, Duhul Sfânt:     

(01) 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).                                                                          

(02) 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).                                                                                                                                                                                                                                                                       

(03) Este Învățător: „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).                                                                                                                                                    

(04) Descoperă viitorul: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului,  are să vă 
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă 
va descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16,13).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(05) Inspiră la rugăciune: „Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu 
știm cum trebuie să ne rugăm” (Rom 8,26).                                                                                                     

(06) Cheamă oamenii la pocăință: „Și Duhul și mireasa zic: ‚Vino!”’  (Apoc 22,17)                          

(07) Are părtășie cu oamenii: „Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc 
și s-au făcut părtași Duhului Sfânt . . .” (Evr 6,4).  „Harul Domnului Isus Hristos și 
dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!  Amin” (2 Cor 
13,14).                                                                                                                                                               

(08) Îi încurajează pe oameni, El a fost numit de Hristos „un alt Mângâietor”: „Și Eu voi 
ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac” (Ioan 
14,16).  „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” (versetul 26).                                                                                                                 

(09) Se poate întrista, deci are sentimente: „Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării” (Efes 4,30).                                  

(10) 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).   

Toate aceste însușiri și activități psihice, și altele ca ele care mai pot fi, sunt caracteristici 
ale personalității.    

 Urmează să ne întrebăm imediat ce fel de persoană este Duhul Sfânt: este El o persoană 
oarecare, asemenea îngerilor sau oamenilor?  Sau este Dumnezeu?  Dacă luăm aminte 
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cu mare atenție la ce spun textele care urmează, nu putem ajunge decât la concluzia că 
Duhul Sfânt este Dumnezeu.  Aș aminti numai patru argumente, dar hotărâtoare, care 
atestă divinitatea Duhului Sfânt:                                                                                                                                                                                                                                                     

(01) Este Creator, asemenea Tatălui și Fiului: la creațiune, „Duhul lui Dumnezeu Se mișca 
pe deasupra apelor” (Gen 1,2), deci era activ în lucrarea de creare a lumii.  „Duhul lui 
Dumnezeu m-a făcut și suflarea Celui Atotputernic îmi dă viață” (Iov 33,4).     

(02) Cunoaște și descoperă viitorul – această însușire arată că El este atotștiutor, or 
numai Dumnezeu posedă această capacitate: „Când va veni Mângâietorul, Duhul 
adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi 
tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16,13).    

(03) Păcatul împotriva Lui nu se iartă: „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).  Dacă nu ar fi Dumnezeu, cum s-ar putea păcătui împotriva 
Lui, așa încât un astfel de păcat nu s-ar putea ierta?  În timp ce păcatele împotriva lui 
Dumnezeu-Fiul se iartă!                                                                                                                                                                                              

(04) Declarație fermă în acest sens.  Observați cum Petru pune semnul egalității între 
Duhul Sfânt și Dumnezeu: „Petru i-a zis: ‚Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca 
să-L minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei?’  . . .  ‚N-ai mințit pe 
oameni, ci pe Dumnezeu’” (Fapte 5,3.4).   Duhul Sfânt . . . Dumnezeu. 

 Trebuie să ținem cont și de ce zice Spiritul Profetic despre personalitatea și divinitatea 
Duhului Sfânt:                                                                                                                                                    
 
- „Sunt trei Persoane vii ale cerescului trio; în numele acestor trei mari puteri, Tatăl, Fiul 
și Duhul Sfânt, cei ce-L primesc pe Hristos prin credință vie sunt botezați” (Evangelism/ 
Evanghelizare, pagina 615).                                                                                                                                  
 
- „Trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt, care este în aceeași măsură o persoană cum 
Dumnezeu e o persoană, umblă prin aceste locuri” (Ibid., pagina 616).                                                      
 
- „Duhul Sfânt are personalitate, altfel nu ar putea să mărturisească duhurilor noastre și 
cu duhurile noastre că suntem copii ai lui Dumnezeu.  El trebuie, de asemenea, să fie 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)                                                                                                                                                              
 
- „Lucrarea este prezentată înaintea fiecărui suflet care și-a mărturisit credința în Isus 
Hristos prin botez și a primit garanția de la cele trei persoane – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt” 
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(Manuscrisul 57 din 1900, publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 1074).         
 
- „Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cei trei demnitari sfinți ai cerului, au declarat că îi vor întări 
pe oameni ca să biruiască forțele întunericului.  Toate înzestrările cerului le sunt 
garantate acelora care, prin angajamentele lor baptismale, au intrat într-un legământ cu 
Dumnezeu” (Manuscrisul 92 din 1901, publicat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 5, pagina 1110).                                                        
 

- „Hristos S-a hotărât ca, atunci când Se va înălța de pe acest pământ, să ofere un dar 
acelora care crezuseră în El și acelora care aveau să creadă în El.  Ce dar putea oferi El, 
destul de bogat ca să marcheze și să onoreze înălțarea Sa la tronul de mijlocire?  Trebuia 
să fie vrednic de măreția și demnitatea Sa regală.  El S-a hotărât să-L ofere pe 
reprezentantul Său, a treia persoană a Dumnezeirii.  Acest dar nu putea fi întrecut.  El 
avea să dea toate darurile în unul și, de aceea, Spiritul divin, acea putere convertitoare, 
luminătoare și sfințitoare, avea să fie donația Sa.”  (Southern Watchman din 28 
noiembrie 1905, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a șaptea, volumul 6, paginile 1052-1053)     
 

 Pentru unii, Duhul Sfânt nu este Dumnezeu, nu este o Persoană, de fapt nici nu există de 
Sine stătător, ca o entitate distinctă, ci este o putere, o energie care emană de la Tatăl.  
Dar atunci nu s-ar putea vorbi despre „puterea Duhului Sfânt”, ca în textele următoare: 
„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).  Aici, 
nu Duhul Sfânt este numit „putere”, ci pogorârea Lui aduce putere.  Alt text: 
„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea, pe care o dă credința, 
pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde!”  (Rom 15,13).  Puterea 
Duhului Sfânt; se poate vorbi despre prezența Duhului Sfânt, despre lucrarea Duhului 
Sfânt, de fiecare dată este vorba de o posesie – ceva ce aparține Duhului Sfânt.  
„Puterea Duhului Sfânt” înseamnă că o putere Îi aparține, că El are putere.  Dacă El este 
o putere, doar o putere, ar însemna că Biblia vorbește despre „puterea puterii”, ceea ce 
ar fi o repetare inutilă, un nonsens.  
 

 Pe unii îi derutează însuși termenul de „duh”, pe care-l confundă cu duhul de viață sau 
suflarea de viață, pe care Adam a primit-o de la Dumnezeu ca să devină un suflet viu.  
Astfel, Duhul Sfânt ar fi duhul Tatălui, așa cum și noi avem un duh.  Dar de ce acest 
„duh” a fost extras din Tatăl și prezentat peste tot în Biblie aparte de Tatăl, ca izvor de 
bucurie, de forță, de curaj, însoțitor în lucrări, în lupte, în necazuri?  De ce I s-au atribuit 
toate caracteristicile personalității și ale Dumnezeirii?  De ce nu au fost extrapolate și 
alte componente ale ființei Tatălui, cum ar fi „sufletul”, „înțelepciunea” etc., așa încât să 
întâlnim în Biblie, cu comportări de personalitate și divinitate, „Sufletul Sfânt”, 
„Înțelepciunea Sfântă” etc.?   
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 Ați observat că Duhul Sfânt apare când ca „Duhul lui Dumnezeu”, unde se face referire 
la Tatăl (Rom 8,9 etc.), când ca „Duhul lui Hristos” (1 Pet 1,11 etc.).  Dacă El nu este 
distinct de Tatăl și distinct de Fiul, ci doar o parte din Tatăl, dacă El este „duhul” Tatălui 
similar cu duhul nostru, cum poate El să fie duhul amândurora?  Nimic nu poate face 
parte din două organisme, decât în cazurile de copii siamezi.  Dar noi putem să spunem 
că un copil aparține și soțului și soției, pentru că este direct înrudit cu amândoi, fără a fi 
în continuare parte din vreunul, ci o ființă distinctă.  Duhul Sfânt este, în egală măsură, 
al Tatălui și al Fiului.  De fapt, toți trei Își aparțin unul altuia, pentru că între Ei există o 
unitate perfectă și eternă. 
 

 Am văzut cum Hristos a promis că Duhul Sfânt ne va învăța toate lucrurile (vezi Ioan 
14,26).  Prin urmare, El are funcția unui învățător sau profesor.  Noi, studenții Lui, 
suntem persoane, dar Profesorul nu este o persoană, ceea ce înseamnă că ne este 
inferior.  Cum poate atunci să ne învețe?  În care școală de pe pământ este așa?        
 

 Duhul Sfânt este Reprezentantul lui Hristos pe pământ.  Nu în sensul că I-a luat locul, că 
nu mai avem nevoie de El, ci în sensul că, prin Duhul Sfânt, Hristos Își conduce biserica.  
În ceea ce privește acest rol al Duhului Sfânt, sora White a scris așa: „Hristos este 
reprezentat de Duhul Sfânt și, când acest Duh este prețuit, când cei controlați de Duhul 
le transmit altora energia cu care sunt umpluți, o coardă invizibilă este atinsă care 
electrizează totul.  Fie ca noi toți să înțelegem când de nemărginite sunt resursele 
divine” (Southern Watchman din 28 noiembrie 1905, citat în Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 
1053).    
 

 Hristos este Capul bisericii, iar biserica este trupul Lui.  Este biserica perfectă, pentru că 
perfect este Capul ei, adică la un Cap perfect nu poate fi un corp imperfect?  Deloc.  
Biserica este formată din oameni și oamenii sunt păcătoși.  Chiar când sunt păcătoși 
salvați, ei sunt tot păcătoși, tot supuși greșelii.  Greșeli ale acestora?  Purtarea 
apostolului Petru în Antiohia (vezi Galateni 2,11-14), tendința de a practica rânduielile 
legii ceremoniale în comunitățile din Galatia (vezi Galateni, capitolele 1-6), dezbinările și 
imoralitatea din Corint (vezi 1 Corinteni 1,10-13; 5,1-13) etc.   
 

 Dar biserica apostaziată, oficială, politică din secolele următoare?  Nici nu intră în 
categoria „biserica lui Hristos”, deși ea pretinde perfecțiune, infailibilitate.  Ignorate 
sunt: păgânismul doctrinar și practic, idolatria, înfumurarea, imoralitatea, amestecul în 
politica națiunilor, cruciadele, ca jefuirea Constantinopolului de către armatele papale în 
cadrul cruciadei a patra, în anul 1204, uciderea slujitorilor lui Dumnezeu sub învinuirea 
că ar fi eretici („și am văzut-o pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinților și de 
sângele mucenicilor lui Isus”, Apocalipsa 17,6).  Caracteristici oribile și istorie murdară!   
 

 Dar chiar biserica adevărată nu a fost niciodată fără cusur.  Istraelul trupesc nu a fost 
fără greșeală, Israelul spiritual nu este fără greșeală, așa cum am arătat.  Biserica 
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Domnului Isus Hristos este în prezent o biserică luptătoare; mântuită va fi doar o 
rămășiță a ei, iar aceea va fi biserica biruitoare.  Hristos, Întemeietorul bisericii, are un 
program pentru biserica Sa, așa cum este descris de apostolul Pavel: „Bărbaților,      
iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o 
sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea 
Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă 
și fără prihană” (Efes 5,25-27).   
 

 În capitolele 2 și 3 din ultima carte a Bibliei, întâlnim repetată de șapte ori somația 
Mântuitorului: „Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul” (2,7.11.17.29; 
3,6.13.22).  Această frază însoțește făgăduințele Sale pentru cei biruitori, fiind plasată fie 
înainte de făgăduințe, în primele trei cazuri, fie după ele, în celelalte patru.  Am zis frază, 
pentru că este compusă din mai mult decât o propoziție și anume trei: (01) Cine are 
urechi; (02) să asculte; (03) ce zice bisericilor Duhul.   
 

 Care biserici?  În Apocalipsa 1,4, citim: „Ioan, către cele şapte biserici, care sunt în Asia      
. . .”.  În versetul 11, Mântuitorul îi porunceşte lui Ioan: „Ce vezi, scrie într-o carte, şi  
trimite-o celor şapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi 
Laodicea.”  În versetele 12 şi 13, ni se vorbeşte despre şapte sfeşnice de aur, în mijlocul 
cărora umbla Hristos.  În versetul 20, Hristos explică: „. . . cele şapte sfeşnice sunt şapte 
biserici.” 
 

 De ce şapte biserici?  Nu are Domnul nostru Isus Hristos o singură biserică, al cărei Cap 
este El?  Un Cap și mai multe trupuri?  În Matei 16,18, El a declarat: „. . . pe această 
piatră voi zidi biserica Mea.”  Iar apostolul Pavel zice în Efeseni 5,25: „ . . . cum a iubit şi 
Hristos biserica și S-a dat pe Sine pentru ea.”  Hristos are o singură biserică, iar aceasta 
este trupul Lui, mireasa Lui, pentru care El Şi-a dat viaţa pe cruce. 
 

 Bisericile reprezentate în Apocalipsa capitolul 1 prin şapte sfeşnice erau şapte 
comunităţi creştine situate în Asia Mică, acum Turcia.  Prin caracteristicile lor, acele 
şapte comunităţi sau biserici locale simbolizau și descriau fidel şapte perioade din istoria 
creştinismului; în continuare, sunt date numele celor șapte biserici și proiecțiile lor în 
istoria creștină cu anii aproximativi între care s-au scurs acele perioade:                                                                   

(01) Efes (31 – 100);                                                                                                                                              
(02) Smirna (100 – 313);                                                                                                                             
(03) Pergam (313 – 538);                                                                                                                                
(04) Tiatira (538 – 1517);                                                                                                                                   
(05) Sardes (1517-1830);                                                                                                             
(06) Filadelfia (1830 – 1844);                                                                                                                           
(07) Laodicea (1844 – până la sfârşit).  

 Apostolul Ioan a primit sarcina pastorală de a scrie şi a trimite câte o scrisoare către 
fiecare din cele şapte biserici locale din Asia, aşa cum i-a dictat Mântuitorul.  Scrierile 
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Bibliei nu au fost date prin inspirație verbală, ci mințile autorilor au fost inspirate, dar 
aici avem chiar cuvintele lui Isus, pe care Ioan le-a redat în acele șapte scrisori sau „o 
carte” (Apoc 1,11), conținându-le.        

 

 Să auzim cele şapte făgăduinţe, „zise” de Duhul:                                                                                                      
 

(01) Către biserica din Efes: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care 
este în raiul lui Dumnezeu” (Apoc 2,7).                                                                                                                                                     
 
(02) Către biserica din Smirna: „Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua 
moarte” (versetul 11).                                            
 
(03) Către biserica din Pergam: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă 
şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ştie 
nimeni, decât acela care-l primeşte” (versetul 17).                                                                                                                                             
 
(04) Către biserica din Tiatira: „Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările 
Mele, îi voi da stăpânire peste neamuri.  Le va cârmui cu un toiag de fier şi le va zdrobi 
ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu.   Şi-i voi da 
luceafărul de dimineaţă” (versetele 26-28).                     
 
(05) Către biserica din Sardes: „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe.  Nu-i 
voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui 
Meu şi înaintea îngerilor Lui” (3,5).                                                                                                                                                      
 
(06) Către biserica din Filadelfia: „Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul 
Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi afară din el.  Voi scrie pe el numele Dumnezeului 
Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer, 
de la Dumnezeul Meu, şi numele Meu cel nou” (versetul 12).                                                                                                                                    
 
(07) Către biserica din Laodicea: „Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul 
Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de 
domnie” (versetul 21).   

 

 Nu e greu de înțeles, prin citirea acestor șapte făgăduințe, că ele conțin cuvintele 
Domnului Isus Hristos către biserici.  Dar de ce spune El că „Duhul zice”?  Vedeți, între 
Persoanele Dumnezeirii există o colaborare desăvârșită; fiecare dintre Ele ține cont de 
celelalte.  Astfel, Domnul Isus Hristos, Cuvântul făcut trup, a zis și nu o singură dată: 
„Cuvintele, pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuiește în Mine, 
El face aceste lucrări ale Lui” (Ioan 14,10).  „Și cuvântul, pe care-l auziți, nu este al Meu, 
ci al Tatălui, care M-a trimis” (versetul 24).  „Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat 
Tu.  Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu    
M-ai trimis” (17,8).  Hristos vorbea cuvintele Tatălui Său.  La fel a făcut și face Duhul 
Sfânt: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot 
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adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi 
lucrurile viitoare.  El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va 
descoperi.  Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și 
vă va descoperi” (16,13-15).   
 

 Fiul nu a vorbit de la El, ci de la Tatăl; Duhul Sfânt nu vorbește de la El, ci „tot ce va fi 
auzit”.  Iar Duhul Sfânt, fiind Reprezentantul lui Hristos pe pământ, le spune oamenilor 
cuvintele Sale.  De aceea, fraza pe care o studiem în cadrul acestei predici cuprinde 
cuvintele Domnului Isus către biserici, exprimate de port-vocea Sa – Duhul Sfânt.       

 

 Fiecare din aceste şapte făgăduinţe rostite de Duhul Sfânt se aplică numai celui care 
biruieşte.  Nu există nici măcar o singură făgăduință dată pentru cei biruiți, ci ei vor avea 
parte de vaiuri.     

 

 Ce înseamnă oare „cine are urechi”?  Înseamnă „cel ce îşi pleacă urechea”, „cel ce este 
dispus să asculte ce zice Duhul Sfânt”, pentru că în lucrarea de mântuire nu există 
constrângere; oamenii pot lua aminte la soliile Cerului sau își pot astupa urechile față de 
ele.     

 

 Urechile pot fi astupate față de cuvântul lui Hristos, dar ele pot fi astupate și față de 
ademenirile lumii și lucrul acesta din urmă este de dorit.  Spiritul Profetic ne recomandă 
această astupare pozitivă și vitală: „‚Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul.’  
Dacă ‚asculţi ce zice Duhul către biserici’ şi meditezi asupra instrucţiunilor date lor, 
urechile tale vor fi astupate faţă de nebunia şi absurditatea care te înconjoară.  Nici nu 
vei asculta, nici nu vei repeta aceste lucruri, nici nu vei râvni vreodată după ele.  Când 
Hristos satisface foamea sufletului, aceste trivialități îți sunt neplăcute şi dezgustătoare.  
Nu ai nici o dorinţă de a te delecta cu ele, ci vei alege, mai degrabă, pâinea cerului.” 
(Manuscrisul  92 din 1901, publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 957)    

 

 „Ce zice bisericilor Duhul”.  Duhul Sfânt are de spus ceva bisericilor, în fond bisericii, din 
partea lui Hristos.  Înainte ca Duhul şi mireasa să lanseze împreună ultima solie de 
avertizare către lume, ultima solie de har, Duhul Sfânt are de spus ceva bisericii.  Înainte 
de a vorbi lumii, împreună cu ea, prin ea, pentru ultima dată, El vorbeşte bisericii.  Duhul 
Sfânt vrea să spună ceva bisericii, ne-a spus şi ne va spune.  Pentru binele nostru!  Ca să 
ne poată folosi!  Ce spune Duhul Sfânt bisericii în cele șapte perioade şi orice altceva ce 
vine de la El, reprezintă soliile ploii timpurii; iar strigarea Sa către lume în final, împreună 
cu mireasa, cu biserica, este solia ploii târzii.  

 

 Deci, ce-i spune bisericii?  Îi spune, de fiecare dată, ce are ea nevoie să audă, să știe.  
Iată aceste sfaturi, avertizări, apeluri, extrase din scrisorile către toate cele șapte 
biserici:        
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(01) „Adu-ți dar aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale 
dintâi” (Apoc 2,5).                                                                                                                                                                                                     
 
(02) „Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi” pentru numele Meu.  „Fii credincios până 
la moarte, și-ți voi da cununa vieții” (versetul 10).                                                            
 
(03) Fereşte-te de idolatrie, de imoralitate, „pocăiește-te dar” (versetele 14-16; 
cuvintele citate sunt din versetul 16).                                                                                                              

 
(04) „Numai țineți cu tărie ce aveți, până voi veni!”  (Versetul 25)                                                                                                                        
 
(05) „Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale 
desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu.  Adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit!  Ține și     
pocăiește-te!”  (3,2.3)                                                                                                                                                                                                
 
(06) „Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa” (versetul 11).                                                                   
 
(07) „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și 
haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie 
pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.  Fii plin de râvnă dar şi pocăieşte-te!”  
(Versetele 18 și 19)   
 

 Auzim ce zice Duhul?  Ascultăm?  Respectăm?  Duhul a vorbit și mai recent și iată în 
continuare apelurile Sale:                                                                                                                                   
 
- „Duhul Sfânt nu linguşeşte pe nimeni şi nici nu lucrează potrivit cu închipuirea vreunui 
om.  Oamenii mărginiţi, păcătoşi, să nu-L manipuleze pe Duhul Sfânt.  Când El va veni ca 
să mustre, prin orice agent omenesc pe care Dumnezeu îl va alege, este datoria omului 
să ia aminte şi să asculte de glasul Lui” (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru 
predicatori, pagina 65).                                                                                                                                        
 
- „Feriţi-vă de amânare.  Nu lăsaţi pe mâine lucrarea de părăsire a păcatelor voastre şi 
de căutare a curăției de inimă prin Isus.  Aici au greşit şi greşesc mii şi mii de oameni 
spre eterna lor pierzare.  Nu voi zăbovi aici asupra scurtimii şi nesiguranţei vieţii; dar 
există un pericol teribil – un pericol neînţeles îndeajuns – în amânarea cedării la apelul 
vocii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, în alegerea unei vieţi de păcat; pentru că așa ceva 
înseamnă, de fapt, amânarea aceasta.  Păcatul, oricât ar părea el de mic, poate fi tolerat 
numai cu riscul unei pierderi infinite.  Ce nu biruim noi ne va birui pe noi şi va produce 
nimicirea noastră.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 32)                                                                                                 
 
- „Ucenicii lui Hristos aveau un simţământ profund al insuficienţei lor, şi, cu umilinţă şi 
rugăciune, ei au unit slăbiciunea lor cu tăria Sa, ignoranţa lor cu înţelepciunea Sa, 
nevrednicia lor cu neprihănirea Sa, sărăcia lor cu bogăţia Sa inepuizabilă.  Întăriţi şi 
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pregătiţi în felul acesta, ei nu au şovăit să meargă înainte în serviciul Maestrului” (The 
Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 57).                                                                                             
 
- „A sosit timpul când trebuie să aşteptăm ca Domnul să facă lucruri mari pentru noi.  
Eforturile noastre nu trebuie să lâncezească sau să slăbească.  Trebuie să creştem în 
harul şi în cunoştinţa Domnului.  Înainte ca lucrarea să se sfârșească şi sigilarea 
poporului lui Dumnezeu să se încheie, noi vom primi revărsarea Duhului lui Dumnezeu” 
(Selected Messages/Solii alese, cartea întâi, pagina 111).  

 

 Domnul vrea să facă lucruri mari pentru noi și, apoi, prin noi.  Îl vom lăsa?  Vom fi atenți 
la ce ne spune acum Duhul Sfânt?  El are ceva de spus „miresei”, adică bisericii, nouă.  Să 
considerăm lucrul acesta o mângâiere, dovada iubirii Sale divine față de noi.  Să 
deschidem urechile la glasul Duhului Sfânt, care nu va striga, nu va țipa, nu Se va răsti.  
Nu Se va manifesta, prin ce spune bisericii, nici în vânt năpraznic, nici în cutremur de 
pământ, nici în foc (vezi 1 Împărați 19,11.12).  Ne va vorbi printr-un „susur blând și 
subțire” (versetul 12).  Îl vom auzi?  Da, însă numai dacă ne astupăm urechile față de 
alte glasuri, față de alte chemări.  Atunci vom auzi vocea Sa blândă, iubitoare.  Să-I 
răspundem și noi cum a răspuns copilul Samuel pe vremuri: „Vorbește, căci robul Tău 
ascultă” (1 Samuel 3,10).  Amin! 

 
*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 70: „Cuvânt dumnezeiesc” 
Cântarea de închidere, 143: „Spirit Sfânt, cu har divin!” 
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„DUHUL ȘI MIREASA ZIC: ‚VINO!’”  

 Înainte de a părăsi planeta pe care S-a născut, pe care a fost crucificat și pe care a înviat 
dintre cei morți, Fiul lui Dumnezeu i-a trimis pe urmașii Săi în lucrarea pe care El o 
începuse.  Ce făcuse El, de fapt?  Ni se spune astfel: „Isus străbătea toată Galilea, 
învățându-l pe norod în sinagogi, propovăduind evanghelia împărăției și tămăduind orice 
boală și orice neputință, care era în norod” (Mat 4,23).  Îi învăța pe oameni, le 
propovăduia evanghelia împărăției, îi ajuta în neputințele lor.  Mai târziu, El a zis: „Mare 
este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii.  Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată 
lucrători la secerișul Lui” (Mat 9,37.38).  „Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la 
seceriș?  Iată, Eu vă spun: ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata 
pentru seceriș” (Ioan 4,35). 
 

 Scoaterea de lucrători, pentru secerarea holdelor bogate și coapte pentru seceriș, era o 
parte esențială din preocupările Sale ca Mântuitor al păcătoșilor; El le-a poruncit 
ucenicilor, înainte de înălțare: „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).  „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” (Mat 28,19.20).   
 

 Dumnezeu ar fi putut folosi îngeri pentru lucrarea Sa.  Așa evanghelizare ar fi fost lipsită 
de riscuri, pentru că îngerii nu ar fi putut fi arestați sau omorâți.  Vă puteți imagina un 
înger ars pe rug?  Nici nu ar fi costat nimic, pentru că îngerii călătoresc foarte rapid, fără 
să coste nimic deplasările lor.  Și nu ar fi avut nevoie de hrană sau de îmbrăcăminte de 
pe pământ.  Dar nu așa a fost planul lui Dumnezeu.  El a vrut ca păcătoșii să-i atragă la 
Hristos pe păcătoși.  De ce?  Din cel puțin două motive:                                                                                                                                                    

(01) Păcătoșii căutați s-ar fi înfricoșat văzând îngeri, dar ei se simt siguri, neamenințați și 
aproape de alți păcătoși.  Ei văd experiența de viață a acestora și capătă încredere și 
curaj că și ei pot fi salvați la fel.  Este o diferență, totuși, între păcătoși: este vorba de 
păcătoși salvați lucrând cu păcătoși neconvertiți încă.                                                                                                                                                   

(02) Salvații activi cresc și se întăresc în credință, când lucrează pentru câștigarea altora.  
Ei se apropie mai mult de Mântuitorul, Îl înțeleg mai bine și simt mai mult dependența 
lor de Duhul Sfânt, de rugăciune, pentru rodnicie. 

 Spiritul Profetic explică foarte bine această folosire a oamenilor, și nu a îngerilor, în 
frontul central al lucrării de câștigare de suflete: „‚Comoara aceasta’, a continuat 
apostolul, ‚o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie 
de la Dumnezeu și nu de la noi.’  Dumnezeu ar fi putut vesti adevărul Său prin îngeri 
lipsiți de păcat, dar nu acesta este planul Său.  El alege ființe omenești, oameni cuprinși 
de slăbiciune, ca instrumente în realizarea proiectelor Sale.  Comoara inestimabilă este 
plasată în vase de lut.  Prin oameni, binecuvântările Sale urmează să fie transmise lumii.  
Prin ei, slava Sa urmează să strălucească în întunericul păcatului.  În lucrare iubitoare, ei 



 

 

P
ag

e5
0

9
 

urmează să-i întâlnească pe cei păcătoși și pe cei nevoiași și să-i conducă la cruce.  Și, în 
toată lucrarea lor, ei trebuie să atribuie slavă, cinste și laudă Aceluia care este mai 
presus de toate și peste toate.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 
330) 
 

 Niciunul dintre cei doisprezece apostoli nu ar fi avut în Gadara un succes atât de mare în 
predicarea despre Hristos, cum a avut demonizatul vindecat.  Numele lui fusese 
„Legiune”, pentru că era stăpânit și muncit de mulți demoni.  Aceștia îl chinuiau tot 
timpul și el devenise o teroare pentru populație: „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.  Totdeauna, zi și noapte, stătea în 
morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre” (Marcu 5,1-20; citatele sunt din 
versetele 9 și 3-5).  El și un altul ca el „erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe 
drumul acela” (Mat 8,28).   
 

 Isus l-a tămăduit pe om de prezența și teroarea Satanei, iar acesta a vrut să rămână cu 
Salvatorul, dar „Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: ‚Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce 
ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.’  El a plecat și a început să vestească prin 
Decapole tot ce-i făcuse Isus.  Și toți se minunau” (Marcu 5,15.18-20; citate sunt 
versetele 19 și 20).  Omul s-a dus la ai lui și le-a povestit experiența minunată a 
eliberării.  Și toți se minunau.  Nimeni altul nu ar fi avut un astfel de succes.  Nimeni. 
 

 Ceea ce înseamnă că experiența noastră cu Hristos este formidabilă și are un efect 
cuceritor asupra celor pierduți.  Nu rezultă de aici că nu trebuie să avem cunoștințe din 
Scripturi.  Ba da: „Propovăduiți evanghelia la orice făptură”.  Dar propovăduirea verbală 
e bine să fie însoțită de mărturia practică a propriei experiențe de convertire.  La 
sfârșitul Scripturii, avem acest text revelator: „Și Duhul și mireasa zic: ‚Vino!’  Și cine 
aude să zică: ‚Vino!’  Și celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!”  
(Apoc 22,17).  Faptul că mireasa prelungește chemarea Duhului prin alt „vino!” nu se 
reduce la vorbe.  Acest al doilea „vino!”  diferă de cel dintâi.  Este un „vino!”  însoțit de 
demonstrația propriei eliberări de sub puterea Satanei, de aceea el este încărcat cu 
putere de mărturisire fără egal.      
 

 Chemarea „vino!”  nu reprezintă o noutate, oricând și oriunde ar fi ea exprimată.  A fost 
lansată în repetate rânduri de Mântuitorul Însuși, care răspunsese în urmă cu milenii la 
întrebarea ridicată în univers: „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?”  Cuvântul 
cel veșnic S-a oferit: „Iată-Mă, trimite-Mă!”  (Isa 6,8).  „‚Iată-Mă că vin!’  În sulul cărții 
este scris despre Mine” (Ps 40,7).  Era sulul sigilat din mâna Celui ce ședea pe scaunul de 
domnie, așa cum vom observa în textul de mai jos.       
 

 În acest text, avem o explicație privitoare la rezolvarea problemei mântuirii omului 
căzut: „Apoi am văzut, în mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie, o carte, 
scrisă pe dinlăuntru și pe dinafară, pecetluită cu șapte peceți.  Și am văzut un înger 
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puternic, care striga cu glas tare: ‚Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă 
pecețile?’  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.  Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese 
găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea.  Și unul din bătrâni mi-a zis: ‚Nu 
plânge: iată că Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă 
cartea și cele șapte peceți ale ei.’  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” (Apoc 5,1-6).   
 

 Cartea cu problema mântuirii păcătoșilor era închisă și sigilată, problema în sine fără 
soluție, până când S-a prezentat Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, care a zis: 
„Iată-Mă, trimite-Mă!”  El a venit aici, pentru că mizeria și disperarea neamului omenesc 
căzut strigau un colosal „vino!”  Și a răspuns la acest strigăt.  Apoi a rostit El Însuși 
chemări repetate către păcătoși, spre salvarea lor și pentru a-i înrola în lucrarea Sa:        

- „Veniți la Mine, toți ci trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Mat 11,28).  
Însemna, de fapt: „Voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani!”  (Isa 
55,1).  „Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții” (Apoc 21,6).  
„Oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care    
i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică” (Ioan 
4,14).  „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea.  Cine crede în Mine, din inima 
lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura” (7,37.38).                                   

- Isus le-a zis primilor ucenici, care se trudeau să prindă pește: „Veniți după Mine și vă 
voi face pescari de oameni” (Marcu 1,17).                                                        

- Celor ce împiedicau mamele și pe copii să ajungă la El, Isus le-a poruncit cu hotărâre: 
„Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei!” 
(Mat 19,14)                                                                                                                                                             

- Celor care refuzau chemarea Lui, El le-a zis cu durere: „Și nu vreți să veniți la Mine, ca 
să aveți viața!”  (Ioan 5,40) 

 Primii ucenici i-au chemat pe alții să-L cunoască pe Mântuitorul.  Când Isus i-a zis lui 
Filip, „vino după Mine!” (Ioan 1,43), el a auzit acest „vino!”  și i-a dat curs.  Mai departe, 
Filip a rostit și el un „vino!”, exact după formula pe care o avem în Apocalipsa 22,17, și 
aceasta este tema pe care o studiem astăzi: „Filip l-a găsit pe Natanael și i-a zis: ‚Noi      
L-am găsit pe Acela despre care au scris Moise în lege și proorocii: pe Isus din Nazaret, 
fiul lui Iosif’” (versetul 45).  Pentru că Natanael șovăia, Filip l-a invitat: „Vino și vezi!”  
(Versetul 46).  Acesta a venit, a văzut, a auzit și a declarat plin de uimire: „Rabi, Tu ești 
Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!”  (Versetul 49)   
 

 În textul la care am făcut deja aluzie, Apocalipsa 22,17, se spune: „Şi Duhul şi mireasa 
zic: ‚Vino!’  Şi cine aude să zică: ‚Vino!’  Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa 
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vieţii fără plată!”  Acum, înainte de a învăța orice altceva din acest text, trebuie să 
descoperim cine este „Duhul” şi cine este „mireasa”. 
 

 Există patru texte în ultima carte a Bibliei, care, vorbind despre Duhul Sfânt, se referă la  
„cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu”:                                                                                                                                                                                            

(01) „Har şi pace vouă . . . din partea celor şapte Duhuri, care stau înaintea scaunului 
Său de domnie” (Apoc 1,4).                                                                                                                                                             

(02) „Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu . . .” (3,1).                                  

(03) „ . . . înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte 
Duhuri ale lui Dumnezeu” (4,5).                                                                                                                                                 

(04) „Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am 
văzut stând în picioare un Miel. Părea junghiat şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care 
sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul” (5,6).   

 Din observarea atentă a acestor patru texte, învăţăm că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu 
este implicat în toate lucrările privitoare la salvarea păcătoșilor.  El stă înaintea 
scaunului de domnie, deci lucrează în strânsă legătură cu Dumnezeu-Tatăl.  El nu este 
tăcut, ci „este trimis”, „zice”, are un cuvânt important de zis în orice fază a planului de 
mântuire.  El „arde”, dând lumină și încălzind, fiind forța motrice a lucrării de 
răscumpărare a celor căzuți.  Duhul Sfânt este trimis peste tot pe pământ în căutarea 
celor pierduți.  Misionar universal și neobosit.  Șapte Duhuri?  Înseamnă atunci că sunt 
nouă Persoane care formează Dumnezeirea?  Nu așa!  Duhul Sfânt apare sub simbolul a 
șapte lămpi de foc, a șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, a șapte ochi ai Mielului, așa cum 
candelabrul din sanctuarul pământesc avea șapte brațe, șapte candele (vezi Exodul 
25,31-40).  Dar era un singur candelabru sau sfeșnic.                                                                                     
 

 Există un singur Duh Sfânt, Duh al lui Dumnezeu, Duh al lui Hristos, prezentat sub 
numărul de șapte, pentru a indica desăvârșirea Sa ca Persoană divină și desăvârșirea 
activității Sale.  „Trimise în tot pământul” – ce interesant!  Întreaga omenire beneficiază 
de lucrarea Duhului lui Dumnezeu, care apelează la fiecare individ ca să-L primească pe 
Hristos ca Mântuitor al său personal din păcat și din moarte.  Nimeni nu este exclus.     
Închipuiți-vă însă ce se va întâmpla când El va fi retras de pe pământ, părăsindu-i pe toți 
cei ce au refuzat chemările Lui duioase și repetate.  Ei vor fi pierduți și vor pierde orice 
sensibilitate umană, devenind ca fiarele sălbatice; pentru că orice bunătate omenească 
existentă acum, chiar în sufletul și comportarea ateilor, este o reflecție a influenței 
Duhului Sfânt asupra lor. 
 

 Ați observat și că cele șapte lămpi de foc care ard înaintea scaunului de domnie al 
Tatălui devin, în Apocalipsa 5,6, cei șapte ochi al Mielului junghiat.  Omul ține la ochii săi 
cu toată grija și atenția, pentru că simțul acesta este extrem de important pentru viață.  
Aceasta ne arată strânsa legătură între Mângâietorul numărul unu, Hristos, și 
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Mângâietorul numărul doi, acel „alt Mângâietor”, promis de Isus credincioșilor în Ioan 
14,16.  Duhul Sfânt este numit „ochi”, „șapte ochi”, pentru că semnifică perfecțiunea Sa 
în ce privește atotștiința, omniprezența și veșnicia.                                                                                         
 

 Mielul „avea șapte ochi”; prin urmare, El „Îl are” pe Duhul Sfânt, pentru că Acesta este 
Reprezentantul Său pe pământ, ducând lucrarea Sa mântuitoare la orice suflet omenesc 
doritor.  Duhul Sfânt este o Persoană divină, dar strânsa Lui legătură cu celelalte 
Persoane divine duce la expresiile: „Duhul lui Dumnezeu” (1 Cor 3,16), „Duhul lui 
Hristos” (1 Pet 1,11).  Harul mântuitor vine şi de la Duhul Sfânt, care este Dumnezeu 
(vezi Evrei 10,29), cum vine de la Tatăl (Tit 2,11) şi de la Domnul Isus Hristos (2 Cor 
13,14).  Astfel, Duhul Sfânt este implicat în lucrarea de mântuire a păcătoşilor, împreună 
cu celelalte Persoane ale Dumnezeirii.   
 

 A fost o controversă seculară între bisericile din vest și din est, în legătură cu întrebarea, 
„cine trimite Duhul Sfânt?”, Tatăl, Fiul, sau amândoi.  Unii dintre ei au optat pentru o 
variantă, ceilalți pentru alta, diferența de vederi ducând la dușmănie crâncenă.  
Cuvintele care au aprins scandalul teologic sunt „care purcede de la Tatăl” (Ioan 15,26).  
Dar aceste cuvinte nu schimbă nimic cu privire la trimiterea Duhului Sfânt.  Indiferent 
cine ar avea dreptate în acest punct de doctrină, niciuna dintre aceste biserici nu este 
prin aceasta calificată să fie adevărata biserică a lui Dumnezeu, de vreme ce practică 
idolatria și se opun categoric la multe adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu, preferând 
tradiția omenească în locul Bibliei.    
 

 Controversa este absurdă, pentru că Biblia este clară în legătură cu această întrebare:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Tatăl trimite Duhul Sfânt: „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).                                                                                                                                          

- Fiul trimite Duhul Sfânt: „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, 
adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine” (15,26).   

Isus Se afla atunci pe pământ.  Ca să trimită Duhul Sfânt, sau să-L roage pe Tatăl să-L 
trimită, ceea ce este același lucru, El trebuia să Se înalțe la cer: „Și acum, odată ce S-a 
înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a 
turnat ce vedeți și auziți” (Fapte 2,33).  „Purcede de la Tatăl” însemna „vine din cer pe 
pământ”, pentru că acolo era Tatăl: „Tatăl nostru, care ești în ceruri” (Mat 6,9).     

 Am văzut că Duhul Sfânt este asemănat cu şapte lămpi de foc care ard; El este singura 
sursă de putere pentru biserică în lumea aceasta: „Ci voi veți primi o putere, când Se va 
pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori . . .” (Fapte 1,8).  Fără El, biserica este 
moartă, inexistentă.     
 

 În Apocalipsa 19,7, suntem informați că „a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit.”  
Aici sunt două personaje – Mielul și soția Lui.  Cine este Mielul, aflăm din cuvintele lui 
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Ioan Botezătorul: „A doua zi, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el și a zis: ‚Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!’”  (Ioan 1,29).  De asemenea: „. . . 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). 
 

 Una dintre multele pilde rostite de Domnul Isus Hristos a fost și următoarea: „Isus a luat 
cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde.  Și a zis: ‚Împărăția cerurilor se aseamănă cu un 
împărat, care a făcut nuntă fiului său’” (Mat 22,1.2).  Simbolul acesta este clarificat în 
ultima carte a Bibliei, așa cum am văzut parțial: „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 
19,7.8).   
 

 Deci, cine este soția Mielului?  Nu este nevoie de un efort special pentru a descoperi 
lucrul acesta.  Reiese chiar din textul citat acum, unde se vorbește despre sfinți, despre 
faptele lor neprihănite, acestea fiind inul subțire cu care sunt îmbrăcați.  Mai exact, 
Hristos în ei le oferă neprihănirea Sa, unica valabilă pentru ceruri, prin ea realizând în 
viața lor fapte neprihănite.  Așa sunt ei îmbrăcați în in subțire, strălucitor și curat.  
Așadar, mireasa este totalitatea sfinților, a credincioșilor adevărați, care-L urmează pe 
Miel.          
 

 Simbolul acesta al căsătoriei, al nunții, al legăturii dintre soț și soție, dintre mire și 
mireasă, a fost folosit deja în Vechiul Testament.  Iată unele dintre aceste referințe:                                                                                                

- Vorbind către poporul Său ales, Dumnezeu a zis: „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-L vei cunoaște pe Domnul” (Osea 2,19.20).                    

- „‚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).                                                                   

- „Așa vorbește Domnul: ‚Unde este cartea de despărțire, prin care am izgonit-o pe 
mama voastră?’”  (Isa 50,1)                 

- „‚Căci Făcătorul tău este bărbatul tău; Domnul este numele Lui și Răscumpărătorul tău 
este Sfîntul 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 
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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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Pe astfel de imagini s-au bazat și unii scriitori ai Noului Testament, când au prezentat 
relația dintre Hristos și poporul Său ca pe o căsătorie:  

- „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, cum a iubit şi Hristos biserica şi S-a dat pe Sine pentru 
ea” (Efes 5,25).                                                                                                                                                      

- „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).                                                                                                                                                                             

- „Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă!  Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui 
s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat (inul subţire sunt 
faptele neprihănite ale sfinţilor)” (Apoc 19,7.8).  Mielul și sfinții, Mirele și mireasa!!!    

 Astfel, poporul lui Dumnezeu, biserica Domnului nostru Isus Hristos, este „mireasa” 
despre care se vorbește în Apocalipsa.  Dar de ce în Apocalipsa 21,2.9, cetatea sfântă 
este numită: „o mireasă împodobită pentru bărbatul ei” (2), „mireasa, nevasta Mielului”  
(9)?  Aceasta este o metonimie, adică figură de stil care ia partea pentru întreg, întregul 
pentru parte, vasul pentru conținut, conținutul pentru vas.  În cetate este poporul lui 
Dumnezeu; acesta este, propriu-zis, mireasa, nevasta Mielului, iar cetatea este vasul 
care o conține.   
 

 În Apocalipsa 22,17, „Duhul și mireasa zic: ‚Vino!’  Și cine aude, să zică: ‚Vino!’  Și celui ce 
îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată.”  Isus dă apa vie, aşa cum i-a 
spus El femeii din Samaria: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și Cine este Cel 
ce-ți zice: ‚Dă-Mi să beau!’, tu singură ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. . . .  Oricui 
bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete.  Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în 
veac nu-i va fi sete; ba încă, apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de 
apă, care va țâșni în viața veșnică” (Ioan 4,10.13.14).  Astfel, în Apocalipsa 22,17, Duhul 
și biserica zic: „Veniţi la Isus ca să fiţi umpluţi.  El dă apa cea vie.”   
 

 Duhul Sfânt este cel mai mare misionar.  Fără El, biserica nu poate să facă nimic.  
Mântuitorul a zis: „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).  
Exact.  Dar El a promis o putere, care va veni asupra bisericii în urma înălțării Sale la cer: 
„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).  
Despărțiți de Viță, noi, mlădițele, lipsiți de Reprezentantul Său, Duhul Sfânt, care aduce 
puterea de mărturisire, nu putem face nimic.  Imaginați-vă că textul din Apocalipsa 
22,17 ar fi simplificat așa: „Mireasa zice: ‚Vino!’”  Ce efect, ce putere ar avea o astfel de 
chemare?  Nici nu putem să ne imaginăm dezastrul care ar rezulta din această 
orfanizare.   
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 De altfel, fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, biserica nici nu ar putea rămâne împreună, 
pentru că El este liantul spiritual care îi unește pe credincioși, așa cum a afirmat 
apostolul Pavel în Efeseni 4,3: „. . . și căutați să păstrați unirea Duhului, prin legătura 
păcii.”  Abia venirea Mângâietorului a schimbat total atmosfera socială și spirituală a 
credincioșilor din primul secol: „Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura 
frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. . . .  Toți cei ce credeau erau împreună la un 
loc și aveau toate de obște.  Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, 
după nevoile fiecăruia.  Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau 
pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă” (Fapte 2,42.44-46).  O 
colectivizare neimpusă și neateistă, ci inspirată și efectuată de Duhul Sfânt.  Iată cum 
este descrisă mai departe viața de biserică: „Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și 
un suflet.  Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște” (4,32).       
 

 În Apocalipsa 22,17, descoperim o conlucrare între Duhul Sfânt şi biserică.  Duhul Sfânt 
zice către păcătoşi: „Veniţi la Isus.  El este bun, El este puternic, El vă dă iertare şi viaţă.”  
Biserica zice acelaşi lucru: „În nimeni altul nu este mântuire” (Fapte 4,12).  „Pocăiţi-vă şi 
fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre” 
(Fapte 2,38).  Duhul şi mireasa zic: „Vino!”  Două glasuri cheamă în acelaşi timp.  Un 
duet splendid.   Dacă vocea bisericii nu este acompaniată de cea a Duhului, ea nu poate 
fi auzită, ca un microfon fără electricitate.  Duhul preferă să aibă vocea bisericii unită cu 
a Lui în această acţiune. 
 

 Iată un alt lucru foarte interesant despre Duhul Sfânt: „El nu va vorbi de la El” (Ioan 
16,13), „El Mă va proslăvi” (versetul 14).  Există texte în care Duhul Sfânt nu este 
menţionat alături de celelalte două Persoane ale Dumnezeirii, deşi El este unul dintre Ei, 
dintre cei Trei, de exemplu 1 Ioan 1,3: „Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, 
Isus Hristos.”  Există modestie, umilinţă în practica Dumnezeirii; Duhul Sfânt preferă să 
stea în spate şi să-L proslăvească pe Domnul Isus.                                                                                                                                                 
 

 Biserica, mireasa, are de învăţat de la Duhul Sfânt uitarea de sine.  Biserica nu trebuie să 
vorbească despre sine, ci să-L proslăvească pe Isus.  Am citit cândva o poezie despre o 
pictură şi un cui; cineva se ruga: „Doamne, fă-mă doar un cui în spatele tabloului lui Isus, 
ca să-l susţin, El să fie vizibil şi eu să fiu invizibil.” 
 

 „Şi Duhul şi mireasa zic: ‚Vino!’  Şi cine aude să zică: ‚Vino!’”  (Apoc 22,17).  Se aşteaptă 
ca fiecare invitat să rostească mai departe chemarea „vino!”, până la sfârşitul timpului 
de har.  Un astfel de procedeu nu ar costa absolut nimic, ar fi cumva la adăpost de 
urmărire în locuri cu regim politic prigonitor și ar fi mult mai rodnic decât orice altă 
practică evanghelistică, pentru că s-ar baza pe relații personale, de încredere.   
 

 „Duhul și mireasa zic: ‚Vino!’”  Duhul și mireasa.  Nu întâi mireasa, nici mireasa fără 
Duhul.  În această ordine: Duhul mai întâi, apoi mireasa.  Oricine încearcă altfel va eșua: 
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„Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu.  Cine 
rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul” (2 Ioan 9).    
 

 Cartea profetică finală a Bibliei prezintă contrastul dintre femeia virtuoasă, mireasa lui 
Hristos, și cea imorală, apostaziată, politică:                                                                                                                                                                    

- „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. . . .  Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit 
de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute șasezeci de zile. . . .  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 12,1.6.17).                                                                                       

- „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 desfrânatei celei mari, care șade pe ape mari.  
Cu ea au desfrânat împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul 
desfrânării 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 desfrânării ei.  Pe frunte purta scris un nume, o taină: ‚Babilonul cel mare, 
mama desfrânatelor 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” (Apoc 17,1-6).   

 Cum și-ar putea cineva închipui o asociere între Hristos și femeia care i-a omorât pe 
„mucenicii” Lui?  Dar femeia învăluită în soare, prigonită de balaur, care păzește 
poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Isus Hristos, este, cu adevărat, soția Mielului, 
care s-a pregătit pentru ospățul nunții Mielului și care colaborează cu Duhul Sfânt 
pentru salvarea păcătoșilor.  Ea se unește cu Duhul în strigarea continuă: „Vino!”  Cine 
aude și ține cont de chemare se unește cu poporul rămășiței, cu mireasa, și zice și el mai 
departe „vino!”, pentru salvarea altor păcătoși.   
 

 Prin urmare, așa cum ni se spune pe ultima pagină și coloană a Bibliei, Duhul și mireasa 
lui Isus se unesc în efort misionar.  Este o sfântă alianță, colaborare și misiune.  Dar 
textul nu zice: „Duhul și miresele”, ci „Duhul și mireasa”.  Hristos are o singură mireasă.  
O singură biserică a rămășiței.  Vor fi mântuiți și oameni din alte biserici?  Dumnezeu dă 
mântuirea.  Biserica nu mântuiește, așa cum pretinde biserica apostaziată că ea este 
„singura biserică mântuitoare”.  Biserica oferă servicii, ea cheamă la mântuire, vestește 
mântuirea, dar ea nu mântuiește.  Hristos mântuiește.  Așa a zis unul dintre apostoli, 
Simon Petru: „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).  La marea de cristal, toți 
mântuiți vor striga recunoașterea: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe 
scaunul de domnie, și a Mielului!”  (Apoc 7,10)           
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 Femeia „îmbrăcată în purpură și în stacojiu” imită în mod nerușinat activitatea Duhului 
Sfânt și a miresei lui Hristos.  În cazul, ei s-ar putea zice: „Și duhul (cel rău) și mireasa 
(acestui duh) zic: ‚Vino!’”  Satana rostește chemările lui, direct sau prin mireasa lui, și 
este neobosit în această strădanie: „Omul căzut este captivul legal al lui Satana.  
Misiunea lui Isus Hristos a fost să-l salveze din puterea lui.  Omul este înclinat în mod 
firesc să urmeze îndemnurile lui Satana și el nu poate, prin sine însuși, să se opună cu 
succes unui vrăjmaș atât de teribil, decât dacă Hristos, marele cuceritor, locuiește în el, 
conducându-i dorințele și dându-i putere.  Numai Dumnezeu poate limita puterea lui 
Satana.  El merge încoace și încolo pe pământ, umblând în sus și în jos pe el.  El nu 
lipsește de la locul lui de veghe nicio clipă, de teamă că pierde o ocazie de a distruge 
suflete.  Este important ca poporul lui Dumnezeu să înțeleagă acest lucru, ca să poată 
scăpa de cursele lui.”  (Messages to Young People/Solii pentru tineret, pagina 51)   
 

 Care a fost mireasa lui Hristos, biserica Sa adevărată, în diferite perioade ale istoriei 
lumii?  Răspunsul care se poate da este următorul:                                                                                                         

- În secolul întâi: biserica apostolică.  Aceasta a fost una singură, care fusese organizată 
de Mântuitorul, prezent în carne și oase printre ucenici, apoi a fost umplută cu ploaia 
timpurie a Duhului Sfânt.   

- În secolele următoare: s-a format biserica apostaziată, prigonitoare; credincioșii sinceri 
și devotați, prigoniți, erau biserica adevărată a lui Dumnezeu.  

- Reformațiunea a ridicat Cuvântul lui Dumnezeu mai presus de tradițiile omenești.  
Biserica adevărată a constat din diferitele confesiuni protestante care s-au constituit în 
secolul al șaisprezecelea și după aceea și care au recuperat, rând pe rând, diferite părți 
ale adevărului biblic.  

- Mișcarea Adventă, adusă la existență de Dumnezeu la mijlocul secolului al 
nouăsprezecelea, a dus la formarea bisericii rămășiței (vezi Apocalipsa 12,17; 14,12; 
19,10).  De la solia a doua, care anunța căderea Babilonului (vezi Apocalipsa 14,8), 
celelalte biserici protestante nu mai sunt biserica lui Dumnezeu.  Apariția bisericii 
rămășiței, pe care celelalte o neagă în mod oficial, a făcut ca acestea să înceteze a mai fi, 
împreună, biserica lui Dumnezeu.  Potrivit cu Apocalipsa 18,2.3, ele sunt dominate de 
spiritism.  Credincioșii sinceri sunt chemați să iasă de acolo și să se unească cu poporul 
rămășiței.                                                                                          

 În final, vor fi numai două tabere: rămășița, mireasa lui Hristos, și Babilonul, 
creștinismul fals, confuz, împietrit în necredință și răzvrătire.  Vor fi mântuiți și indivizi 
din alte biserici?  Dacă I-au slujit lui Dumnezeu conform cunoștinței lor din Scripturi.  Dar 
la venirea Domnului nu vor mai fi credincioși adevărați în alte biserici, care să nu facă 
parte din rămășiță.  Rămânerea lor acolo ar fi fatală pentru ei: „Apoi am auzit din cer un 
alt glas, care zicea: ‚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)    
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 „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu . . .”.  Un bărbat din Arizona, convertit la credința 
adventistă la începutul anilor 2000, văzând unele rătăciri promovate de unii membri ai 
comunității din care făcea acum parte și care puneau la îndoială chemarea divină a 
bisericii advente, a zis: „Dacă noi îi chemăm pe oameni să vină afară din Babilon, atunci 
ei trebuie să aibă unde să se ducă!”  Ideea era că trebuie să existe o biserică adevărată.   
 

 Ca să poată rosti un „vino” cu efect, cu succes, cu rezultate pozitive, mireasa trebuie să 
fie, cu adevărat, virtuoasă.  Altfel, chemările ei ar fi neproductive, iar Duhul Sfânt nu S-ar 
putea folosi de ea: „Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri” 
(Rom 2,24).  În Efeseni 4,30, suntem avertizați: „Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.”  O biserică mânjită cu 
păcat, care Îl întristează pe Duhul lui Dumnezeu, nu poate colabora cu El pentru 
convertirea păcătoșilor.     
 

 Hristos a zis: „Veniți la Mine toți . . .”.  Mireasa nu-i cheamă pe oameni să vină la ea.  
Femeia din Samaria știa bine ce are de făcut; ea le-a zis concetățenilor ei: „Veniți de 
vedeți un om, care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este acesta Hristosul?”  (Ioan 
4,29).  Iar Filip a zis către Natanael: „Vino și vezi!”  (1,46).  Oamenii nu sunt chemați să 
ne vadă pe noi, să se minuneze de noi, orice am avea noi de arătat.  Putem mărturisi 
despre convertirea noastră.  Dar nu acolo fixăm privirile oamenilor, ci spre Salvatorul.  
Acolo și numai acolo este nădejdea lor de viață veșnică.     
 

 În parabola nunții fiului de împărat, servii trimiși rostesc către oameni chemarea: „Veniți 
la nuntă” (Mat 22,4).  În pilda celor poftiți la cină, din Luca 14,15-24, chemarea aceasta 
este și mai deslușită: „La ceasul cinei, l-a trimis pe robul său să le spună celor poftiți: 
‚Veniți, căci iată că toate sunt gata!’”  (Versetul 17).  Noi trebuie să le vorbim oamenilor 
despre „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”, să-i ducem la El și să-i chemăm 
să aibă parte de o fericită intrare în sala de nuntă; cu haina neprihănirii Sale eterne.    
 

 Strigătul „vino!”, rostit de Duhul și de biserică, este destul de clar și de tare ca să fie 
auzit.  El nu este emis în mod șovăitor și nesigur, ci cu hotărâre și insistență iubitoare.  
Aceasta este semnificația cuvintelor din pilda despre cină, din Luca 14,23: „Silește-i să 
intre!”  Nu constrângere fizică sau psihică, nu abuz de putere, ci apel stăruitor și 
călduros, pornind din iubirea divină care inspiră: „Căci dragostea lui Hristos ne strânge” 
(2 Cor 5,14).  Ca să ajungă pe toate paralelele și meridianele pământului, apelul la 
pocăință este destul de sonor, așa cum reiese din pasajul despre întreita solie 
îngerească: „El (primul înger) zicea cu glas tare . . .” (Apoc 14,7).  La al treilea înger se 
repetă: „. . . și a zis cu glas tare . . .” (versetul 9).  Această precizare lipsește la îngerul al 
doilea, dar nu trebuie speculat, căci se subînțelege că nici el nu vorbește în șoaptă, așa 
încât nimeni să nu-l audă.     
 

 Iată precizări, în acest sens, ale Spiritului Profetic: „Hristos le va transmite solilor Săi 
aceeași dragoste fierbinte pe care o are El Însuși în căutarea celor pierduți.  Noi nu 
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trebuie să zicem numai ‚vino’.  Sunt unii care aud chemarea, însă urechile lor sunt prea 
slabe ca să priceapă înțelesul.  Ochii lor sunt prea întunecați ca ca să vadă ceva bun 
păstrat pentru ei.  Mulți înțeleg mare lor decădere.  Ei zic, ‚nu sunt demn să fiu ajutat, 
lăsați-mă în pace.’  Dar lucrătorii nu trebuie să renunțe.  În dragoste gingașă, 
compătimitoare, apropiați-vă de cei descurajați și neputincioși.  Dați-le curajul vostru, 
nădejdea voastră, tăria voastră.  Prin amabilitate, siliți-i să intre.  ‚Fiți milostivi față de 
unii, schimbând situația; pe alții, mântuiți-i cu frică, smulgându-i din foc’ (Iuda 22 și 23, 
traducere engleză).”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, paginile 
235-236)  
 

 În legătură cu vestirea evangheliei, sora White a scris: „Nu numai asupra predicatorului 
întărit zace răspunderea de a merge pentru împlinirea acestei însărcinări.  Oricine L-a 
primit pe Hristos este chemat să lucreze pentru salvarea semenilor săi.  ‚Și Duhul și 
mireasa zic: ‚Vino!’  Și cine aude, să zică: ‚Vino!’  (Apoc 22,17).  Răspunderea de a da 
această invitație cuprinde întreaga biserică.  Oricine a auzit invitația trebuie să repete 
solia prin munți și văi, zicând, ‚vino!’”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, 
pagina 110)  
 

 Lucrând pentru salvarea semenilor noștri, noi participăm la grăbirea revenirii 
Mântuitorului nostru iubit: „Dumnezeu a așteptat îndelung ca spiritul de servire să ia în 
stăpânire întreaga biserică, astfel încât fiecare să lucreze pentru El, potrivit cu 
aptitudinile lui.  Când membrii bisericii lui Dumnezeu fac lucrarea ce le-a fost stabilită în 
câmpurile care au nevoie, acasă sau în străinătate, ca îndeplinire a trimiterii evanghelice, 
întreaga lume va fi în curând avertizată și Domnul Isus va reveni spre acest pământ cu 
putere și mare slavă.  ‚Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, 
ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârșitul’ (Mat 24,14).”  
(Ibid., pagina 111) 
 

 Acest „vino!”,  rostit de Duhul și de mireasă, nu va suna în veci.  Mântuitorul a arătat în 
mod clar că va fi un moment decisiv: „Odată ce Stăpânul casei Se va scula și va încuia 
ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: ‚Doamne, Doamne, 
deschide-ne!’, drept răspuns, El vă va zice: ‚Nu știu de unde sunteți!’”  (Luca 13,25).  „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” (Evr 4,1). 
 

 Dar de ce am face-o?  De ce am întârzia?  De ce am refuza invitația?  „Astăzi” suntem 
chemați; astăzi să-i chemăm și noi pe alții: „Căutați pe Domnul, câtă vreme se poate 
găsi; chemați-L, câtă vreme este aproape!”  (Isa 55,6).  Câtă vreme ni se spune „vino!”  
Câtă vreme mai punem spune și noi „vino!”  Acest „vino!”  este un preludiu la un alt 
„vino!”, spus de Împăratul Isus în Matei 25,34: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de 
moşteniţi împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.”                                                                                                                                                                                      
 

 Veniţi în împărăţia harului, la sărbătoarea evangheliei!  Veniţi în împărăţia slavei, 
pregătită de la întemeierea lumii!  Mă rog ca fiecare din noi să preia ecoul cuvintelor 
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Duhului Sfânt și să zică mai departe „vino!”, ca să avem parte de chemarea divină la 
moștenirea împărăției cerurilor, atunci când, foarte curând, Salvatorul nostru minunat 
Se va arăta în slavă, cu toți sfinții îngeri!  Amin!   

*  *  *  * 

Cântarea de deschidere, 54: „Măriți pe Dumnezeu!” 

Cântarea de închidere, 141: „Vino, Duh de viață sfântă!”   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ag

e5
2

1
 

PLOAIA TIMPURIE ȘI PLOAIA TÂRZIE  

 În cursul celor patruzeci de ani de pribegie a lui Israel prin pustie spre țara făgăduită, 
Dumnezeu a avut grijă de ei tot timpul, în ciuda cârtirilor lor.  Este adevărat că, dintre 
toți adulții care părăsiseră Egiptul, numai doi, Iosua și Caleb, au intrat în Canaan.  Ei au 
avut parte de această experiență datorită credincioșiei lor în general și datorită 
credincioșiei lor în special, după iscodirea Canaanului (vezi Numeri 14,28-31).  Ceilalți au 
pierdut acest privilegiu, din cauza răzvrătirilor lor împotriva planurilor lui Dumnezeu. 
 

 Și, totuși, Dumnezeu nu i-a abandonat.  El i-a hrănit în tot timpul acela cu mană, le-a dat 
apă din stâncă, le-a păstrat îmbrăcămintea și încălțămintea neuzate, i-a ocrotit de fiare 
sălbatice și de dușmani, i-a călăuzit ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de 
foc.  Pentru cei care nu se făcuseră nevrednici de intrare în Canaan, adică pentru Iosua, 
Caleb și copiii tuturor, Domnul a rostit făgăduințe minunate, care garantau în mod clar 
prosperitatea lor în țara făgăduită, cu condiția ascultării de poruncile Sale. 
 

 Una dintre aceste făgăduințe, scrisă de Moise din partea Domnului, era aceasta: „El va 
da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie, și-ți vei strânge grâul, 
mustul și untdelemnul; de asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei 
mânca și te vei sătura” (Deut 11,14.15).  Sigur că acestea nu erau singurele ploi care 
cădeau, dar erau cele mai importante.  
 

 Ploaie timpurie și ploaie târzie.  Aceste ploi erau necesare pentru cultura cerealelor.  
Astfel, grâul era semănat toamna și, imediat după aceea, era nevoie de ploaie care să 
asigure încolțirea și răsărirea grăunțelor.  În cursul primăverii, o ploaie îmbelșugată era 
necesară, pentru maturizarea recoltei și pregătirea ei pentru seceriș.  Textul acesta se 
referea strict la agricultura Palestinei, însă expresiile de „ploaie timpurie” și de „ploaie 
târzie” au devenit simbolice pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra poporului 
Domnului.   
 

 Mai sunt alte trei texte în Sfânta Scriptură unde sunt folosite aceste expresii.  Iată-le:                                                                

- Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El 
vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară” (Ioel 2,23).  

- „Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită; se răscoală și pleacă și nu zic în 
inima lor: ‚Să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, care dă ploaie la vreme, ploaie 
timpurie și târzie, și ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriș.’  Din pricina 
nelegiuirilor voastre n-au loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste 
bunătăți” (Ier 5,23-25).       

- „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” (Iac 5,7).                                                                                                                                 
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 Cântarea lui Moise, din Deuteronom 32, începe cu aceste cuvinte: „Luați aminte, ceruri, 
și voi vorbi; ascultă, pământule, cuvintele gurii mele.  Ca ploaia să curgă învățăturile 
mele, ca roua să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeață, ca picăturile de 
ploaie pe iarbă” (versetele 1 și 2).  Cuvintele lui Dumnezeu, binecuvântările Sale 
spirituale, sunt o ploaie pentru suflet asemenea celei care înviorează verdeața în natură.   
 

 Dumnezeu i-a pus lui Iov o întrebare, în aparență simplă, dar în esența ei foarte 
profundă, și anume: „Are ploaia tată?  Cine dă naștere picăturilor de rouă?”  (Iov 38,28).  
Aceasta înseamnă: „Este ploaia produsă de cineva sau este un rezultat al întâmplării?  
Este ea în vreun fel dirijată?”  Noi toți cunoaștem circuitul apei în natură: cum apa se 
evaporă din mări, oceane, lacuri, râuri, apoi se condensează și cade pe pământ.  Dar ce 
spunem acum răspunde la întrebarea: „Cum plouă?”, nu la întrebarea: „De ce plouă?”  
Există sezoane, mai scurte sau mai lungi, când nu plouă deloc, deși fenomenul acesta are 
are toți factorii naturali care l-ar putea produce.  Este cineva la cârmă?  Decide cineva 
producerea acestui fenomen și a tuturor fenomenelor naturii?  
 

 Materialiștii pot rămâne la teoriile lor, care-L exclud pe Dumnezeu, dar noi știm că fără 
Dumnezeu nimic nu este posibil.  E pur și simplu matematică.  El a creat toate lucrurile și 
El le susține.  Fenomenele naturii sunt sub controlul Său.  Natura nu creează și nu se 
creează pe sine, ea este obiect creat: „Este oare printre idolii neamurilor vreunul care să 
aducă ploaie?  Sau poate cerul să dea ploaie?  Nu dai Tu ploaie, Doamne, Dumnezeul 
nostru?  Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri!”  (Ier 14,22)    
 

 Tatăl meu era cândva de părere să nu zicem „a plouat”, ci „a dat Domnul ploaie”.  Poate 
nu a vrut să spună că trebuie să ne exprimăm așa întotdeauna, dar să fim conștienți că 
Domnul dă ploaia.  Chiar pe a doua pagină a Bibliei, ni se spune că „ploaia are tată”, că 
are autor: „În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe 
pământ niciun copăcel de câmp și nicio iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiincă Domnul 
Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ” (Gen 2,5).  În legătură cu cei trei ani și 
jumătate de secetă în țara lui Israel pe vremea lui Ahab, din cauza idolatriei și a tuturor 
fărădelegilor care se săvârșeau, se raportează: „Au trecut multe zile și cuvântul 
Domnului i-a vorbit astfel lui Ilie, în al treilea an: ‚Du-te și înfățișează-te înaintea lui 
Ahab, ca să dau ploaie pe fața pământului’” (1 Împ 18,1).   
 

 Prin urmare, Domnul este Cel care dă ploaie pe pământ, așa cum citim și în textul 
următor: „El varsă ploaia pe pământ și trimite apă pe câmpii” (Iov 5,10).  În Isaia 44,3, 
fenomenul ploii este aplicat la trimiterea Duhului Sfânt asupra poporului lui Dumnezeu.  
Iată ce a promis El: „Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul 
uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânța ta și binecuvântarea Mea peste odraslele 
tale.”    
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 Aceasta este și făgăduința dată în cartea profetului Ioel, imediat după referirea la 
rodnicia agricolă din capitolul 2,23, unde citim: „Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și 
veseliți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite 
ploaie timpurie și târzie, ca odinioară.”  Începând cu versetul 28, întâlnim una dintre cele 
mai importante promisiuni pe care le-a făcut Dumnezeu vreodată poporului Său: „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.  Atunci, oricine va chema 
numele Domnului va fi mântuit” (versetele 28-32). 
 

 Făgăduința aceasta s-a împlinit parțial la zece zile după înălțarea Domnului Isus Hristos 
la cer și anume: „În Ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc.  Deodată, a venit 
din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei.  
Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe 
fiecare din ei.  Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, 
după cum le da Duhul să vorbească” (Fapte 2,1-4).  De unde știm că atunci s-a împlinit 
făgăduința dată prin Ioel?  Aceasta a fost explicația apostolului Petru, care vorbea în 
numele tuturor apostolilor: „Atunci, Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece . . .” 
(versetul 14).   
 

 Răspunzând învinuirii batjocoritoare a unora că este vorba de o beție în masă, Petru a 
zis: „Bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați 
cuvintele mele!  Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al 
treilea ceas din zi.  Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel: ‚În zilele de pe 
urmă’, zice Dumnezeu, ‚voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și 
fetele voastre vor prooroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise!  
Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul 
Meu și vor prooroci’” (vezi Fapte 2,14-21; citate sunt versetele 14-18). 
 

 De ce am zis că atunci a fost o împlinire parțială a făgăduinței?  Pentru că au fost 
menționate în continuare unele semne în natură, care nu au avut loc atunci, ci erau 
prevăzute pentru zilele de la sfârșitul istoriei lumii.  Petru le-a amintit, dar ele nu au avut 
loc atunci.  Totuși, el a făcut precizarea: „. . . înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea 
mare și strălucită” (Fapte 2,19 și 20; cuvintele citate sunt din versetul 20).  În Ioel 2,31,    
s-a scris așa: „. . . înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.”  Noi 
avem în traducerea lui Cornilescu exprimarea din originalul ebraic, în timp ce Petru cita 
din Septuaginta.  Dar oricum, împlinirea făgăduinței acum 2000 de ani nu putea fi totală, 
pentru că venirea Domnului este evenimentul care nu a avut loc atunci, deși ei gândeau 
că va avea loc în curând.  Pentru noi însă, revenirea Domnului este adevăr prezent. 
 

 Prin urmare, profeția din Ioel 2,28-32 cunoaște o împlinire parțială sau o primă împlinire 
la începutul istoriei creștinismului; ea cunoaște, de asemenea, o ultimă sau deplină 
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aplicare în experiența poporului lui Dumnezeu la sfârșitul istoriei creștinismului, a lumii 
în general: „Profeţiile care s-au împlinit prin revărsarea ploii timpurii la debutul 
evangheliei trebuie să se împlinească din nou prin ploaia târzie la încheierea ei” (The 
Great Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 611-612).    
 

 Vorbim astăzi despre ploaia timpurie și despre ploaia târzie.  Expresiile acestea vizează 
experiențe pe două planuri: (01) pe plan istoric; (02) pe plan personal.  Așa trebuie 
înțelese noțiunile de ploaie timpurie și ploaie târzie. 
 

 Pe plan istoric, ploaia timpurie a fost revărsarea Duhului Sfânt la începutul erei 
creștine, asupra primilor ucenici ai Domnului.  Ploaia târzie este revărsarea Sa asupra 
bisericii rămășiței.  Privind toată istoria creștinismului ca pe un an agricol ebraic, adică 
perioada ce se scurgea de la semănat și până la secerat în producția grâului, înțelegem 
că la început a fost nevoie de o ploaie abundentă a Duhului lui Dumnezeu.  Era ploaia de 
toamnă sau timpurie, pentru încolțirea seminței.  Era începutul răspândirii evangheliei 
de către biserică.  De atunci încoace, Duhul Sfânt nu a părăsit niciodată biserica, pentru 
că așa a promis Mântuitorul: „Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor, 
care să rămână cu voi în veac” (Ioan 14,16).  Și, totuși, o nouă revărsare sau intensificare 
este necesară, una abundentă, ploaia târzie sau de primăvară, la încheierea sezonului 
agricol, la sfârșitul timpului.   
 

 Așa a explicat și sora White: „Revărsarea Spiritului în zilele apostolilor a fost începutul 
ploii timpurii și rezultatul a fost glorios.  Până la sfârșitul timpului, prezența Spiritului 
urmează să rămână cu biserica adevărată.  Însă, aproape de încheierea secerișului 
pământului, o acordare specială de har spiritual este făgăduită, ca să pregătească 
biserica pentru venirea Fiului omului.  Această revărsare a Spiritului este asemănată cu 
căderea ploii târzii și pentru această putere suplimentară creștinii trebuie să-și trimită 
cererile către Domnul secerișului ‚în timpul ploii târzii.’  Ca răspuns, ‚Domnul scoate 
fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată, pentru toată verdeața de pe câmp’ (Zah 
10,1).  ‚El vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară’ (Ioel 2,23).”  (The Acts of 
the Apostles/Faptele apostolilor, paginile 54-55)      
 

 Pe plan personal sau individual, ploaia timpurie este lucrarea Duhului Sfânt pentru 
convertire, pentru nașterea din nou (vezi Ioan 3,5).  Sub influența acestei manifestări a 
Duhului lui Dumnezeu se produce o schimbare în viața omului: „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).  Ploaia târzie este plinătatea 
manifestării Duhului Sfânt în viața omului, experiență care coincide cu experiența 
bisericii finale.  Ce nu face ploaia timpurie, nu va face ploaia târzie.  Cel care nu a fost 
schimbat pe plan spiritual ca efect al ploii timpurii nu va avea parte de primirea ploii 
târzii.          
 

 Un studiu cât de cât complet despre ploaia timpurie și, mai ales, despre ploaia târzie, nu 
se poate face fără a lua în seamă textul din Zaharia 10,1, care zice așa: „Cereți de la 
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Domnul ploaie, ploaie de primăvară!  Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie 
îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp.”     
 

 Să observăm acum toate părțile componente ale acestui pasaj biblic străvechi:                                                             
 
- Cereţi;                                                                                                                                                                                   
- de la Domnul;                                                                                                                                                                  
- ploaie;                                                                                                                                                                    
- ploaie de primăvară. 
                                                                                                                                                                         
- Domnul;                                                                                                                                                                        
- scoate fulgerele;                                                                                                                                                             
- vă trimite;                                                                                                                                                                 
- ploaie îmbelşugată;                                                                                                                                          
- pentru toată verdeaţa;                                                                                                                                                                                                                    
- de pe câmp. 

 
Cereţi. Domnul nu impune Duhul Său, El trebuie cerut.  În faza de neconvertire a 
păcătosului, Duhul lui Dumnezeu Se luptă să-l câștige pentru Hristos, pentru adevăr, 
pentru mântuire (vezi Geneza 6,3 și Ioan 16,8).  Dar nu așa stau lucrurile când este vorba 
despre ploaia timpurie sau târzie a Duhului Sfânt.  Prima este primită ca parte din 
procesul nașterii din nou, „născut din apă și din Duh” (vezi Ioan 3,5); a doua este o 
experiență de totală colaborare cu Duhul Sfânt prin supunere smerită sub călăuzirea Sa.  
Cereți!  Oameni răi dau daruri bune copiilor lor; cu atât mai mult Tatăl cel ceresc, care 
este bun, „va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer” (vezi Luca 11,13).      

 
De la Domnul.  De ce se face această precizare?  Poate fi altfel?  „Zaharia arată că, dacă 
poporul lui Dumnezeu urmează să primească binecuvântările promise, ei trebuie să le 
caute de la Domnul, nu de la idoli (v. 2)” (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 4, pagina 1107).  Cred că este un 
alt fel de a exprima ideea că numai puterea lui Dumnezeu la lucru poate rezolva 
problemele individuale și ale bisericii, așa cum tot prin Zaharia ni s-a spus: „‚Lucrul 
acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul 
oștirilor” (4,6).                                                                                                                                                                 
 
Ploaie – nu stropeală, ci ploaie.  Să nu ne mulțumim cu puțin.  Ori tot, ori nimic.  Elisei a 
fost îndrăzneț: el a cerut de la Ilie o îndoită măsură din duhul său și a primit-o (vezi 2 
Împărați 2,9-15).                                                                                                                                              
 
Ploaie de primăvară, în perioada premergătoare secerișului.  Aceasta este chiar ploaia 
târzie, pentru încheierea procesului de dezvoltare a grânelor.  Suntem îndemnați să 
cerem de la Domnul ploaia târzie, așa cum apostolii s-au rugat pentru ploaia Duhului 
Sfânt necesară în momentul acela istoric.                                                                                                                                                                                                                                                               
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Domnul – numele Său este amintit de două ori în acest verset, iar cuvântul „ploaie” de 
trei ori.  Din nou se precizează că este o lucrare a Domnului, deci, nu o lucrare 
omenească.  Bine a zis îngerul Gabriel către fecioara Maria despre actul întrupării: „Căci 
niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere” (Luca 1,37).  Și Mântuitorul Însuși 
a afirmat: „La oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile 
sunt cu putință” (Mat 19,26).  De la El cerem, El este Cel care ne răspunde și o face în 
mod direct, nu prin intermediari.                                                                                                                                                      
 
Scoate fulgerele.  Acestea sunt descărcări electrice rezultate din frecarea norilor.  
Fulgere înseamnă nori, nori bogați.  Slujitorul lui Ilie a văzut doar „un mic nor din mare, 
ca o palmă de om” (1 Împ 18,44) și profetul a fost sigur că va veni ploaia.  Și a venit.  Aici 
este vorba de fulgere, deci cerul încărcat cu nori, preludiul ploii care va veni.  Domnul 
anunță ploaia prin fulgere.  Fiți gata pentru ea!                                                                                                            
 
Vă trimite.  Este o ploaie cu adresă, pentru cei care au cerut-o, nu una întâmplătoare.  Și 
nu e aici nicio îndoială: nu „s-ar putea să vă trimită”, „așteptați să vedeți ce-o ieși și din 
asta”.  Domnul Se ține întotdeauna de cuvânt.                                                                                            
 
O ploaie îmbelșugată.  Nu este vorba de niște stropi.  Când conduc mașina și începe să 
picure pe parbriz, mă bucur, pentru că o va spăla, dar dacă doar îl stropește puțin, mai 
mult se murdărește.  Așa e în domeniul fizic.  Stropi ai ploii spirituale?  Vom vedea că nu 
există așa ceva.  Domnul promite ploaie îmbelșugată.  De așa ceva este nevoie.                                              
 
Pentru toată verdeața.  Dacă ploaia cade peste iarbă uscată, o face să putrezească.  
Dacă ploaia cade peste iarbă verde, o face să crească rapid.  Prin urmare, ploaia de 
primăvară, adică ploaia târzie, în studiul nostru revărsarea finală a Duhului Sfânt asupra 
credincioșilor și a bisericii, este dată pentru verdeață.  Dar cum a apărut această 
verdeață, pentru că fără ploaie nimic nu înverzește?  A fost efectul ploii timpurii.  Numai 
aceia, în viața cărora ploaia timpurie a lucrat cu succes formarea caracterului și o 
completă predare în serviciul Domnului, vor primi ploaia târzie.  Altfel nu le-ar folosi la 
nimic.  Spiritul Profetic confirmă gândul acesta: „Însă, dacă nu a căzut ploaia timpurie, 
nu va fi viață; firul verde nu va răsări.  Dacă aversele timpurii nu și-au făcut lucrarea, 
ploaia târzie nu poate duce sămânța la desăvârșire. . . .  Numai aceia care trăiesc potrivit 
cu lumina pe care o au vor primi o lumină mai mare” (Testimonies to Ministers/Mărturii 
pentru predicatori, paginile 506-507).                                      
 
De pe câmp.  Despre care câmp este vorba?  În plan natural, este pământul pe care 
crește iarba, dar de acolo se merge la înțelesul spiritual, referința la ploaia târzie a 
Duhului Sfânt.  Ea cade peste o verdeață de pe câmp; care câmp?  O spune apostolul 
Pavel: „Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu” (1 Cor 3,9).  Așadar, ogorul Domnului, slujitorii 
viului Dumnezeu, beneficiază de această ploaie îmbelșugată, absolut necesară, care a 
fost așteptată, pentru care ei s-au rugat cu toată seriozitatea și credința.   
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 Textul acesta din Zaharia 10,1 ar suna astfel într-o traducere textuală din ebraică: 
„Cereți de la Iehova ploaie în timpul ploii târzii” și așa s-a tradus în versiunea engleză 
King James.  În traducerea Cornilescu lipsesc cuvintele „în timpul ploii târzii”.  S-a tradus 
„ploaie, ploaie de primăvară”; ar însemna „ploaie, ploaie târzie”, dar ideea de „timp” 
este utilă în acest context.  Ea înseamnă „cereți ploaia aceasta atunci când trebuie, când 
este timpul ei, nu încurcați sezoanele”.   

 

 E bine să se facă distincție între ploaia târzie și timpul ploii târzii, adică între fenomen și 
timpul respectiv pentru acest fenomen.  Ploaia târzie a fost prevăzută pentru timpul 
sfârşitului, nu pentru timpul lui Pavel sau Luther.  Ziua de 21 martie marchează 
echinocţiul de primăvară şi începutul primăverii astronomice.  Totuşi, e posibil să vină 21 
aprilie, şi încă să nu se vadă primăvara.  Se apreciază că de la 1888 noi trăim în timpul 
ploii târzii; dar unde e ploaia?  Trebuie să vină! 
 

 I-am consultat pe alţii mai pricepuţi decât mine în scotocirea prin internet, apoi am 
verificat şi eu cu multă grijă toate scrierile sorei White aşa cum sunt prezentate pe CD; 
nicăieri, niciodată, sora White nu a scris ceva despre „stropii ploii târzii”.  Aceasta e o 
expresie arhicunoscută, dar e folclor, nu are nici o bază în Biblie sau în Spiritul Profetic, 
care sunt pentru mine surse inspirate autoritare; alte cărţi, le respect, dar pot să nu fiu 
de acord cu orice idee din ele.   
 

 A, da, sora White a scris despre picături de transpiraţie, picături de sânge, a comparat 
mulţimea binecuvântărilor primite de la Dumnezeu cu mulţimea picăturilor de ploaie, 
dar nicăieri nu s-a referit la niscaiva stropi ai ploii târzii.  Iată două asemenea citate:                                                                            

- „Binefacerile lui Dumnezeu pentru noi sunt tot atât de numeroase ca picăturile de 
ploaie căzând din nori” (In Heavenly Places/În locuri cerești, pagina 272).                                                

- „Nu puteţi număra binecuvântările lui Dumnezeu, bunătatea continuă exprimată astfel 
față de voi, pentru că ele sunt tot atât de numeroase ca și înviorătoarele picături de 
ploaie” (Messages to Young People/Solii pentru tineret, pagina 409).    

 Nimeni dintre cei ce nu se nasc din nou, din apă şi din Duh, nu va intra în împărăţia 
cerurilor.  Născuţi din apă, născuţi din Duh.  Biblia nu promovează botezul prin stropire, 
nici cu apă, nici cu Duh.  Ce zice textul din Zaharia 10,1: stropi?  Nu!  „Domnul scoate 
fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată pentru toată verdeaţa de pe câmp.”  Ploaie 
îmbelşugată, torențială!  Sora White folosește des cuvântul „averse” (în engleză 
„showers”), cu referire la ploaia târzie.  Da, orice ploaie este formată din stropi, dar o 
ploaie îmbelșugată are trilioane de trilioane de stropi!  Am zis prea mult?  Nu știu.   
 

 Dacă are loc undeva un mare botez, de exemplu de 500 de persoane, botezate după 
câteva zile de evanghelizare, din care 480 poate nu mai vin la adunare după aceea, unii 
strigă: „Stropi ai ploii târzii!”  E un mit, o iluzie,  o autosugestie.  Nu stropi, Biblia 
vorbește de ploaie, ploaie îmbelşugată!  Cu stropi nu faci agricultură! 
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 Iar dacă nu e aşa, atunci să-mi spună cineva care au fost stropii ploii timpurii?  Apostolii 
s-au rugat zece zile și ploaia a venit.  Nu stropi, ploaie: „În Ziua Cincizecimii, erau toți 
împreună în același loc.  Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic 
și a umplut toată casa unde ședeau ei.  Niște limbi ca de foc au fost văzute     
împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei.  Și toți s-au umplut de 
Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească” 
(Fapte 2,1-4).  A plouat cu adevărat!  Domnul a trimis o ploaie îmbelșugată, așa cum 
promisese.   
 

 Pentru ce este oare necesară ploaia târzie?  Care sunt funcţiile ei?  Să luăm aminte la 
citate inspirate: 

„După cum ‚ploaia timpurie’ a fost dată prin revărsarea Duhului Sfânt la debutul 
evangheliei, pentru a produce încolţirea preţioasei seminţe, tot aşa ‚ploaia târzie’ va fi 
dată la încheierea ei pentru maturizarea recoltei” (Last Day Events/Evenimente finale, 
pagina 186, citat preluat din The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 611). 

„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). 

Deci, ploaia târzie va produce maturizarea recoltei, adică încheierea lucrării.  Va cauza 
o mare schimbare în credincioşi, oferindu-le o putere fără precedent pentru a vesti 
adevărul.    

* * * 

Păcătuim până la venirea Domnului?  Duce Domnul păcătoşi în cer, sau duce sfinţi?  Iată 
ce ne spune Biblia:                                                                                                                                                                                                

- „Nimic întinat nu va intra în ea (în cetatea sfântă), nimeni care trăieşte în spurcăciune 
şi în minciună . . .” (Apoc 21,27).                                                                                                                                                                            

- „Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai 
departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană.  Şi cine este sfânt 
să se sfinţească şi mai departe!”  (Apoc 22,11).  Această declaraţie marchează încheierea 
timpului de har, când Domnul Isus nu va mai mijloci pentru nimeni, de aceea nici un 
păcat nu va mai putea fi iertat de atunci încolo. 

Să fie clar: eu exclud cu desăvârşire teoria perfecţionismului, potrivit căreia unii păcătoși 
se pretind perfecți.  Întrebarea rămâne însă: păcătuim până la venirea Domnului?  Dacă 
da, atunci nu intrăm în cer!  Ce ne facem atunci?  Veşti bune: ploaia târzie va realiza în 
noi perfecţiunea de caracter!  Iată două citate care spun lucrul acesta: 
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„Coacerea grăuntelui reprezintă încheierea lucrării harului lui Dumnezeu în suflet.  Prin 
puterea Duhului Sfânt, chipul moral al lui Dumnezeu trebuie să fie desăvârșit în caracter.  
Noi trebuie să fim în totul transformați după asemănarea lui Hristos” (Testimonies to 
Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 506).  „Dacă Îl căutăm pe Dumnezeu 
pentru Duhul Sfânt, El va produce în noi blândeţe, umilinţă a minţii şi o conștientă 
dependență de Dumnezeu pentru ploaia târzie aducătoare de perfecţiune” (Ibid., pagina 
509). 

 
Deci, ploaia târzie aduce în viaţa credincioşilor consacraţi desăvârşirea de caracter.  
Slavă Domnului!  Aşa vom intra în cer fără urmă de păcat. 

 
* * * 

 
„Poporul lui Dumnezeu și-a încheiat lucrarea.  Ei au primit ‚ploaia târzie’, ‚înviorarea de 
la faţa Domnului’, şi sunt pregătiţi pentru ceasul încercării ce le stă în faţă” (The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 613). 

 
Deci, ploaia târzie îi va va pregăti pe sfinţi să reziste în timpul strâmtorării lui Iacov, să 
supravieţuiască prin credinţă când nu mai au Mijlocitor. 

 
* * * 

 
„În timpul acela, ‚ploaia târzie’ sau ‚înviorarea de la faţa Domnului’ va veni ca să dea 
putere strigătului celui tare al îngerului al treilea şi să-i pregătească pe sfinţi să reziste în 
timpul când vor fi revărsate cele şapte plăgi” (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 
86).  

Deci, ploaia târzie îi va pregăti pe sfinţi ca să reziste în timpul plăgilor. 

* * * 

„Însă, aproape de încheierea secerișului pământului, o acordare specială de har spiritual 
este făgăduită, ca să pregătească biserica pentru venirea Fiului omului.  Această 
revărsare a Spiritului este asemănată cu căderea ploii târzii” (The Acts of the Apostles/ 
Faptele apostolilor, pagina 55).    

Deci, ploaia târzie îi va pregăti pe sfinţi pentru a-L întâmpina pe Domnul Hristos la cea 
de a doua Sa venire.  

* * * 

 Să recapitulăm acum aceste 5 funcţii ale ploii târzii:                                                                                                        
 
(01) Ploaia târzie va produce maturizarea recoltei, adică încheierea lucrării advente, 
folosindu-i pe credincioşi.                                                                                                                                                                                   
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(02) Ploaia târzie va realiza în viaţa credincioşilor desăvârşirea de caracter, asemănarea 
deplină cu Domnul Isus Hristos.                                                                                                                     
 
(03) Ploaia târzie îi va pregăti pe credincioşi să reziste în timpul strâmtorării lui Iacov.   
 
(04) Ploaia târzie îi va pregăti pe credincioşi să reziste în timpul celor șapte plăgi finale.          
 
(05) Ploaia târzie îi va pregăti pe credincioşi pentru cea de a doua venire a Domnului 
Isus Hristos.  
 

 Având în vedere toate aceste descoperiri dumnezeiești, întrebarea ar fi: ce facem noi?                                                                    
 

- Ne amăgim cu ideea că am primit deja ploaia târzie, sau măcar ‚stropi’ ai ei?                                                
 
- Suntem nepăsători cu privire la ploaia târzie, ca şi cum nu ar avea nici o importanţă?                   
 
- Ne ferim de ea, pentru că ar implica o mare răspundere?  Într-un desen sugestiv, 
cineva și-a imaginat o persoană deschizând umbrela, ca să nu primească această ploaie!  
Nu știu cum ar fi posibil lucrul acesta, dar există destul de multe lucruri care ne pot 
împiedica să avem experiența primirii înviorării de la fața Domnului – destule umbrele!   

 

 În ce împrejurări se dă ploaia târzie?   
 

Ne răspunde Spiritul Profetic astfel: „Hristos a zis: ‚Unde sunt doi sau trei adunați în 
numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.’  Întrunirile bisericii, ca de pildă adunările de 
tabără, adunările bisericii locale şi toate ocaziile unde se lucrează personal pentru 
suflete sunt ocaziile rânduite de Dumnezeu pentru a da ploaia timpurie şi târzie” 
(Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 508).  Atenție cei care 
lipsesc în mod obișnuit de la serviciile divine!       

 

 E oare posibil să pierdem ocazia primirii ploii târzii?  Să nu primim ploaia târzie?   
 

Din nou lumina cerească ne ajută: „Dacă nu înaintăm zilnic în exemplificarea virtuţilor 
creştine active, nu vom recunoaşte manifestările Duhului Sfânt în ploaia târzie.  Ea poate 
cădea asupra inimilor tuturor celor din jurul nostru, însă noi nu o vom recunoaște şi nu o 
vom primi.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 507)   

 

 Şi ce avem de făcut?  Ce am auzit, „înaintare zilnică în exemplificarea virtuţilor creştine 
active” – aceasta este lucrarea ploii timpurii, fără ea, nici o ploaie târzie!  Apoi, „cereţi 
de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară”, adică ploaia târzie. 

 

 Astfel, o condiție fundamentală pentru primirea ploii târzii este să o cerem.  Așa a zis 
Mântuitorul: „De aceea, și Eu vă spun: ‚Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și 
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vi se va deschide.  Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate i se 
deschide.  Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o 
piatră?  Ori, dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește?  Sau, dacă cere un 
ou, să-i dea o scorpie?  Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor 
voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!’”  
(Luca 11,9-13) 
 

 Să cerem.  Să cerem Duhul Sfânt.  Să cerem ploaia târzie.  Dar de ce să cerem, dacă 
Dumnezeu deja a promis-o?  Iată promisiunea: „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” 
(Ioel 2,28.29).  Faptul că Dumnezeu a promis ceva nu ne scutește de rugăciune, nu ne 
oprește să cerem.  Din contra, trebuie să ne prindem de făgăduința aceea prin rugăciune 
cu credință. 
 

 Am zis credință!  Prindere de făgăduință prin credință!  „Dar credinţa nu este, în niciun 
sens, aliată cu încumetarea.  Numai cel ce are credinţă adevărată este sigur împotriva 
încumetării.  Pentru că încumetarea este contrafacerea de către Satana a credinţei.  
Credinţa solicită făgăduinţele lui Dumnezeu şi aduce roadă în ascultare.  Şi încumetarea 
solicită făgăduinţele, dar le foloseşte aşa cum a făcut Satana, ca să scuze nelegiuirea.  
Credinţa i-ar fi făcut pe primii noştri părinţi să aibă încredere în iubirea lui Dumnezeu şi 
să asculte de poruncile Lui.  Încumetarea i-a făcut să calce legea Lui, crezând că iubirea 
Lui cea mare îi va scăpa de consecinţele păcatului lor.  Nu este credinţă aceea care 
solicită favoarea Cerului fără a satisface condiţiile pe baza cărora mila urmează să fie 
oferită.  Credinţa autentică își are temelia în făgăduinţele şi condiţiile Scripturilor.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 126)    
 

 Când anii de foamete în vremea lui Ahab erau pe terminate, Domnul i-a poruncit 
servului Său Ilie: „Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața 
pământului” (1 Împ 18,1).  Aceasta era făgăduință.  Dar Ilie nu a stat în așteptare pasivă.  
Ne amintim cele șapte rugăciuni ale sale (vezi versetele 42-46).  S-a rugat când nimic nu 
semnala venirea ploii, până când a apărut o bucățică de nor, iar apoi „cerul s-a înnegrit 
de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare” (versetul 45).  Și nouă ne-a promis 
Domnul venirea Mângâietorului, în zilele din urmă, sub forma ploii târzii.  Ne-a promis o 
ploaie mare.  Dar pentru ea trebuie să ne rugăm.  Să cerem. 
 

 Și apostolii au avut o făgăduință: „Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu; 
dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus” (Luca 24,49).  „Pe când Se 
afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința 
Tatălui, ‚pe care’, le-a zis El, ‚ați auzit-o de la Mine.  Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, 
nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt’” (Fapte 1,4.5).   
 

 Totuși, a cere nu este suficient.  Știm bine cum grupuri mari de oameni cer, ba strigă 
disperați, aruncându-și mâinile în aer și sperând să primească Duhul Sfânt.  Ajungând la 
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delir, ca și preoții lui Baal, care se rugau pentru intervenția zeului lor (vezi 1 Împărați 
18,26-29).  Fratele Domnului ne-a avertizat împotriva cererii neadecvate: „Vă certați și 
vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți.  Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, 
cu gând să risipiți în plăcerile voastre” (Iac 4,2.3).  Cerând Duhul Sfânt doar pentru 
satisfacerea ambițiilor, nimic nu se va realiza.   
 

 Iată-l pe Simon Magul, așa cum s-a prezentat înaintea apostolilor Petru și Ioan: „Când a 
văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a 
zis: ‚Dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca, peste oricine-mi voi pune mâinile, să 
primească Duhul Sfânt.’  Dar Petru i-a zis: ‚Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că 
ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!  Tu n-ai nici parte, nici sorț, în 
toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu.  Pocăiește-te 
dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, 
dacă este cu putință; căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fărădelegii’” 
(Fapte 8,18-23). 
 

 Isus le-a poruncit ucenicilor: „. . . rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de 
sus”, „le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința 
Tatălui”.  Să aștepte.  O așteptare poate fi pasivă, trândavă, sau poate fi activă.  Aceasta 
din urmă a fost așteptarea apostolilor.   
 

 Așa zice Spiritul Profetic: „Ucenicii s-au rugat cu intensă ardoare pentru destoinicie ca 
să-i întâmpine oameni și, în legăturile lor zilnice, să spună cuvinte care-i vor conduce pe 
păcătoși la Hristos.  Înlăturând toate divergențele, toată dorința după supremație, ei     
s-au apropiat unii de alții în părtășie creștină.  Ei s-au apropiat tot mai mult de 
Dumnezeu și, făcând așa, și-au dat seama ce privilegiu avuseseră de a li se îngădui să fie 
asociați atât de strâns cu Hristos. . . .  Aceste zile de pregătire au fost zile de profundă 
cercetare de inimă.  Ucenicii au simțit nevoia lor spirituală și au strigat către Domnul 
pentru ungerea sfântă, care avea să-i facă apți pentru lucrarea salvării de suflete.  Ei nu 
au cerut o binecuvântare numai pentru ei înșiși.  Erau încărcați cu povara salvării de 
suflete.  Ei înțelegeau că evanghelia trebuia dusă lumii și au cerut puterea pe care o 
făgăduise Hristos.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 37) 
 

 Dar chiar dacă cerem bine, lucrul acesta nu este suficient.  E nevoie de o schimbare.  De 
o lucrare pregătitoare pentru coborârea Duhului Sfânt.  Această schimbare a fost arătată 
de Dumnezeu ca răspuns la rugăciunea lui Solomon cu ocazia inaugurării 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).  Ce are de făcut poporul?  Să se smerească, 
să se roage, să caute fața Domnului, să se abată de la căile lui rele – abia atunci Își va 
împlini Domnul făgăduința.  Și El a promis că: va asculta din ceruri, va ierta păcatul, va 
tămădui țara – ascultare, iertare, tămăduire.  Această tămăduire înseamnă îndepărtarea 
secetei spirituale, a lipsei Duhului Sfânt.  Înseamnă ploaie abundentă.   
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 Da, e necesar să cerem, dacă însoțim cererea noastră pentru ploaia târzie cu acțiunile 
de reformă cerute de Dumnezeu.  Altfel, ne rugăm degeaba.  Și nu este cazul.  Și mai 
este ceva.  Noi nu-I putem face lui Dumnezeu program.  Cerem ploaia târzie, dar 
așteptăm ca El să-Și împlinească făgăduința în momentul și în modul hotărât de El.  Ne 
rugăm cu căldură, cu insistență, cu credință, dar nu-I poruncim.  Nu țipăm la El.  Nu-L 
putem forța să facă ce vrem noi și cum vrei noi.  Ne rugăm.          
 

 Apostolilor li s-a poruncit să nu părăsească Ierusalimul, să aștepte în cetate, să stea pe 
loc, până când va veni făgăduința.  În timp ce starea de pregătire și pocăință trebuie să 
fie aceeași ca și a lor, nouă nu ni s-a cerut să stăm pe loc, să nu ne depărtăm de vreun 
loc.  Întrucât Duhul Sfânt nu a părăsit niciodată biserica Domnului de când S-a revărsat 
în Ziua Cincizecimii, noi trebuie să lucrăm pentru suflete în baza acelei puteri: „Du-te cu 
puterea aceasta pe care o ai . . .” (Jud 6,14), așa cum i-a spus Îngerul Domnului lui 
Ghedeon.  Prin profet suntem îndemnați: „Lărgește locul cortului tău și întinde 
învelitoarele locuinței tale: nu te opri!  Lungește-ți funiile și întărește-ți țărușii!”  (Isa 
54,2)   
 

 Având în vedere călăuzirea de care beneficiem din partea Duhului Sfânt sub forma ploii 
timpurii, care a rămas neîncetat cu biserica, noi trebuie să lucrăm.  Lucrând, ne dăm 
seama că avem nevoie de mai multă putere.  Că lucrul este enorm și că nu vom face față 
fără o înzestrare suplimentară, specială cu Duhul Sfânt.  Aceasta este ploaia târzie.  
Aceasta ne ia din mers, nu va veni decât peste slujitorii activi, care simt nevoia 
imperioasă de mai multă putere.   
 

 Există vreun motiv să intrăm în panică atunci când auzim învățătura despre ploaia târzie 
a Duhului Sfânt?  Să ne temem că nu o vom primi?  Spiritul Profetic ne sfătuiește astfel: 
„Nu trebuie să ne îngrijorăm cu privire la ploaia târzie.  Tot ce avem de făcut este să 
păstrăm vasul curat şi orientat în sus, pregătit pentru recepţionarea ploii cereşti, și să 
continuăm să ne rugăm: ‚Să vină ploaia târzie în vasul meu.  Lumina gloriosului înger 
care se uneşte cu îngerul al treilea să strălucească asupra mea; dă-mi o parte în lucrare; 
fă-mă să vestesc proclamaţia; fă-mă un conlucrător cu Isus Hristos’.  Căutându-L astfel 
pe Dumnezeu, îngăduie-mi să-ţi spun, El te pregăteşte tot timpul, acordându-ţi harul 
Său.”  (Last Day Events/Evenimente finale, pagina 194)  

 

 Oamenii se pot pregăti pentru primirea ploii târzii, se pot ruga pentru ea, o pot dori, o 
pot aștepta, dar ei nu o pot produce.  Toate surogatele de felul acesta sunt contrafaceri 
ale Satanei.  El a încercat întotdeauna să imite lucrările lui Dumnezeu, ca să producă 
încurcătură, confuzie.  Cum și-ar putea cineva închipui că diavolul face excepție când 
este vorba de manifestările Duhului Sfânt?  Iată-l cum îi înșală pe oamenii religioși:      
„M-am întors să privesc la grupa care era încă plecată înaintea tronului; ei nu știau că 
Isus îi părăsise.  Satana părea a fi la tron, încercând să efectueze lucrarea lui Dumnezeu.  
I-am văzut privind în sus către tron și rugându-se, ‚Tată, dă-ne Spiritul Tău.’  Satana sufla 
atunci asupra lor o influență nesfântă; în ea era lumină și multă putere, dar nu dragoste 
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dulce, bucurie și pace.  Scopul lui Satana era să-i țină înșelați, să-i tragă înapoi și să-i 
înșele pe copiii lui Dumnezeu.”  (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 56) 

 

 Adevărata revărsare a Duhului Sfânt se face în condițiile arătate în Sfintele Scripturi.  Ea 
nu este o agitație gălăgioasă, un vacarm sentimental.  Să ne rugăm pentru discernământ 
spiritual, pentru darul numit „deosebirea duhurilor” (vezi 1 Corinteni 12,10).  Dar există 
o experiență autentică a primirii Duhului Sfânt, a revărsării ploii târzii.  În acest sens, 
Biblia ne spune despre Dumnezeu: „El zice zăpezii: ‚Cazi pe pământ!’  Zice același lucru 
ploii, chiar și celei mai puternice ploi” (Iov 37,6).  Așteptăm ploaia cea mai puternică și 
Dumnezeu o va trimite, potrivit făgăduinței Sale din Zaharia 10,1.  Cum pot răspunde 
credincioșii care primesc această binecuvântare supremă?  Astfel: „Ai dat o ploaie 
binefăcătoare, Dumnezeule, și ai întărit moștenirea Ta, sleită de puteri” (Ps 68,9).   

 

 Ploaia târzie nu este o ploaie demonstrativă sau un spectacol ceresc, un fel de foc de 
artificii!  Ea vine pentru că este nevoie să vină; ea vine pentru că lucrarea lui Dumnezeu 
are absolută nevoie de ea: „Căci, după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu 
se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să 
dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și Cuvântul Meu, care iese 
din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile 
Mele” (Isa 55,10.11). 

 

 Ploaia târzie este cu adevărat târzie, nu pentru că ar fi putut veni de mai mult timp, dar 
poporul lui Dumnezeu a întârziat-o; e numită așa pentru că ea marchează un moment 
decisiv în istoria lumii.  Curând după aceea Se va arăta Mirele ceresc în toată slava Sa: 
„Ca înfățișarea curcubeului, care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea 
acestei lumini strălucitoare, care-l înconjura.  Astfel era arătarea slavei Domnului” (Ezec 
1,28).  Ploaia târzie este urmată de curcubeul tronului lui Dumnezeu!  Curcubeul și 
ploaia sunt în strânsă legătură; ploaia cerească finală va deschide calea către curcubeul 
slavei!  Către călătoria la tronul lui Dumnezeu!  Ce perspectivă!  Ce măreție!     

 

 Pentru încheiere, amintesc acest îndemn solemn al profetului: „Să-L cunoaștem, să 
căutăm să-L cunoaștem pe Domnul!  Căci El Se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi 
ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul” (Osea 6,3).  Ploaia târzie, ploaia 
de primăvară, înseamnă o manifestare fericită a prezenței Domnului în mijlocul 
poporului Său, așa cum nu am cunoscut noi niciodată.  Trebuie să facem tot posibilul ca 
să-L cunoaștem cu adevărat pe Mântuitorul nostru, pentru că Duhul Sfânt Îl proslăvește 
pe El.  Să venim cu smerenie și consacrare fără rezerve înaintea Lui; dacă nu o facem, 
vom pierde privilegiul primirii ploii târzii: „Dacă unele din familiile pământului nu vor voi 
să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oștirilor, nu va 
cădea ploaie peste ele” (Zah 14,17).  Să nu fie aici nicio familie, absolut niciun credincios, 
care să nu vrea să se suie la Ierusalimul consacrării, pentru închinare deplină înaintea 
Împăratului, înaintea Domnului oștirilor!  Amin!     

 
*  *  *  * 
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Cântarea de deschidere, 138: „Spirit Sfânt al Tatălui!”  
 
Cântarea de închidere, 531: „Ploaia târzie promisă”  
 


