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PREFAŢĂ 

Tind să-l parafrazez pe doctorul Luca în modul cum începe cartea Faptele apostolilor: „Teofile, 
în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre . . .” (Fapte 1,1).  Şi aşa porneşte la lucru pentru 
redactarea cărţii a doua.  Iubiţi cititori, în cea dintâi carte a mea (de predici), am scris despre 
suferinţele Domnului Isus Hristos, moartea şi învierea Sa, cum şi despre multe evenimente şi 
fapte însoţitoare.  În această a doua carte de predici, cuprind 50 de teme despre Mântuitorul, 
fără a mă referi la obiectivele din prima carte decât în mod tangenţial. 

Mai exact, aşa cum arată şi titlurile de la tabla de materii şi temele în desfăşurarea lor, am ales 
şi dezvoltat destăinuiri biblice şi aprecieri ale oamenilor cu privire la persoana şi activitatea 
Domnului Isus Hristos până să meargă la cruce, precum şi lucrări ale Sale ulterioare.  Mervyn A. 
Warren îl citează pe marele predicator englez Spurgeon, cum şi pe teologul Karl Bart, astfel: 
„Charles Spurgeon a remarcat adesea către studenţii lui: ‚Oriunde aţi începe predica,   
îndreptaţi-vă cât mai repede cu putinţă spre Golgota.’  Karl Barth a fost rugat să rezume 
jumătatea de secol a vastei sale gândiri teologice şi, fără ezitare, el a răspuns: ‚Domnul m-a 
iubit, căci Biblia zice-aşa!’”  Ideea principală a articolului este această întrebare, aplicată la 
fiecare predică: „Unde este Mielul lui Dumnezeu?  Este El prezent în această predică?”  (Mervyn 
A. Warren, „But Where Is the Lamb?”/„Dar unde este Mielul?”, Ministry, decembrie 2007, 
paginile 16-20)                                                                                                                   
 
Deşi volumul acesta nu se ocupă de suferinţele Domnului nostru Isus Hristos, ceea ce s-a făcut 
în volumul întâi, Salvatorul omenirii străluceşte pe toate paginile.  Este vorba de viaţa Sa, 
personalitatea Sa, lucrarea Sa pentru fiii şi fiicele lui Adam.  Aceasta este orientare 
hristocentrică – Hristos mai presus de oricine şi de orice.  Am socotit drept şi raţional a cuprinde 
astfel de predici în volumul al doilea, înainte de a aşterne pe hârtie orice alte predici.    
 
Şi de ce este important să vorbim despre Salvatorul lumii?  Iată cum răspunde un scriitor: 
„Chestiunea lui Hristos este chestiunea creştinismului, care este manifestarea vieţii Sale în 
lume; este chestiunea bisericii, care se bazează pe El ca pe stânca neclintită; este chestiunea 
istoriei, care se roteşte în jurul Lui ca soarele universului moral; este chestiunea fiecărui om 
care, în mod instinctiv, tânjeşte după El ca obiectul celor mai nobile şi mai curate aspiraţii ale 
sale; este o chestiune de mântuire personală, care poate fi obţinută numai prin Isus.  Întreaga 
ţesătură a creştinismului stă sau cade împreună cu Întemeietorul ei divin-omenesc; şi, dacă nu 
poate niciodată să piară, este pentru că Hristos trăieşte, acelaşi ieri, azi şi în veci.”  (Philip 
Schaff, D.D., în Persoana lui Hristos, pagina 7; citatul acesta a fost redat în cartea Fundamentals 
of Bible Doctrines/Bazele doctrinelor biblice, de Alonzo J. Wearner, 1931, pagina 32)                                   
 
Philip Schaff a făcut următoarea declaraţie sublimă despre Mântuitorul: „Persoana lui Hristos 
este pentru mine cel mai sigur, precum şi cel mai sacru, dintre toate faptele; tot atât de sigur ca 
şi propria mea existenţă; ba chiar mai mult: pentru că Hristos trăieşte în mine şi El este singura 
parte de preţ din existenţa mea.  Nu sunt nimic fără Salvatorul meu; sunt totul cu El şi nu L-aş 
schimba pentru lumea întreagă.”  (Din Persoana lui Hristos, pagina 8, citată în cartea amintită în 
paragraful precedent, pagina 37)                                                                                                                                                    
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Aşa cum am explicat deja în primul volum, 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 

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 şi nu din 
traduceri româneşti.  Ori de câte ori nu este indicat autorul, ci „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 mai 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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„VORBEŞTE-MI DESPRE SALVATORUL!”                                                                                                              

I.  Introducere 

 Scriind despre îngerii Domnului, în contextul pierderii de către Iosif şi Maria a lui Isus cu 
ocazia vizitei la templu, sora White zice: „Aceste fiinţe sfinte nu pot rămâne acolo unde 
prezenţa Mântuitorului nu este dorită şi absenţa Lui nu este observată.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 83)  
 

 Am locuit în Bucureşti de două ori, între anii 1956-1961, pentru studii la seminar şi în 
continuare, şi între anii 1980-1984, când am lucrat la Uniunea de Conferinţe.  Începând 
parcă prin luna noiembrie a fiecărui an, năvăleau în tramvaie cete de copii, mai mici sau mai 
mari, uneori fiind alungaţi de taxatoare.  Ei cântau: „Într-o sfântă joi la vale . . .” şi apoi 
umblau de la pasager la pasager cu şapca în mână, întoarsă cu gura în sus, uneori foarte 
agresivi, mai-mai să te oblige să pui ceva în ea.  „Să câştige bănişorul . . .” era parcă un 
refren.  N-am reuşit niciodată, nici eu şi nici alţii, să înţelegem ce era cu joia aceea, de ce era 
sfântă şi de ce trebuia ca îngeraşul să meargă călare! 

 

 E imposibil de ştiut cine a compus versurile acelea de factură poetică îndoielnică sau ce 
părere au despre ele feţele bisericeşti: dacă sunt omologate, dacă sunt oficiale, dacă le 
consideră sfinte sau nu.  Întotdeauna m-am mirat de ce nu se aleg alte teme pentru acele 
cerşetorii periodice şi de ce Sfânta Evanghelie a lui Isus Hristos trebuie să fie astfel 
banalizată.   

 

 Mai are importanţă şi cine cântă, pentru că iată ce zice Sfânta Scriptură: „Dumnezeu zice 
însă celui rău: ‚Ce tot înşiri tu legile Mele şi ai în gură legământul Meu, când tu urăşti 
mustrările şi arunci cuvintele Mele înapoia ta?’”  (Ps 50,16.17).  „Oamenilor fără prihană le 
şade bine cântarea de laudă” (Ps 33,1).  Altfel cum?  Cum i-ar sta măcelarului să cânte 
cântarea „Iubire şi milă şi pace”, hoţului să cânte „Nu doresc bogăţie, nici onoruri lumeşti” 
sau destrăbălatului incurabil să cânte „Stai tare-n ispite” ori „Eu sunt un sol trimis”?   

 

 Ai în gură legământul Meu . . ., e vorba de cuvinte sfinte, noţiuni, concepte, simboluri, 
imagini ca acelea de: Prunc, Mesia, Maria, staul, iesle, Betleem, păstori, magi, stea, toate în 
legătură cu întruparea Fiului lui Dumnezeu.  Cei ce operează cu asemenea elemente n-ar 
trebui oare să fie mai altfel decât hulitorii şi beţivii, trăind ca Isus şi reprezentându-L cu 
credincioşie şi demnitate?                                                                                                                                     

II.  Demonizatul (demonizaţii) din Gadara 

 A fost vindecat un fiu al lui Adam, de o boală care nu poate fi nici măcar studiată de 
medicina actuală, cu x-ray-urile şi tomografiile ei, boala prezenţei tulburătoare a lui Satana 
şi a îngerilor lui ticăloşi în fiinţa omenească.  Acel individ nenorocit se mişca printre 
morminte şi îngrozea oamenii.  Isus l-a eliberat de teroarea demonică şi l-a făcut om, încă o 
dată om – ce minune!!!  Acum, el se simţea bine lângă Isus, binefăcătorul său, şi nu L-ar mai 
fi părăsit.  Nu mai striga: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui preaînalt?  
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Te rog, nu mă chinui!”  (Luca 8,28).  Acum, el îşi dădea seama că trebuie să aibă de a face cu 
Isus tot timpul.  În veci.  Pentru că Mântuitorul nu chinuieşte pe nimeni, ci vindecă toate 
chinurile.  Pentru veci de veci! 
 

 Isus nu i-a dat voie să rămână cu El (Luca 8,38), ci i-a zis: „Întoarce-te acasă şi povesteşte tot 
ce ţi-a făcut Dumnezeu” (Luca 8,39); „du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut 
Domnul şi cum a avut milă de tine” (Marcu 5,19).  Răspunsul lui a fost practic şi imediat, un 
răspuns al gratitudinii: „El a plecat şi a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse 
Isus.  Şi toţi se minunau” (Marcu 5,20).   
 

 Atât de bine, de clar, de frumos, de convingător, de mişcător le-a vorbit el despre 
Salvatorul, încât atitudinea faţă de Isus a întregii populaţii din Gadara s-a schimbat.  Ei Îl 
rugaseră „să plece din ţinutul lor” (Marcu 5,17), dar la următoarea Sa vizită acolo L-au primit 
foarte bine (Marcu 6,53-56).  Cred că oricare din ei avea interesul şi plăcerea să-l roage pe 
fostul demonizat, acum „îmbrăcat şi întreg la minte” (Marcu 5,15): „Vorbeşte-mi despre 
Salvatorul!”  Şi el nu dorea altceva.   

 

 Altor inşi vindecaţi, în regiuni unde existau riscuri pentru lucrarea Sa, Hristos le poruncea să 
tacă, dar acestuia i-a poruncit să vorbească, să le spună oamenilor cât bine i-a făcut 
Dumnezeu.  Ce fericit ar fi fost el dacă ar fi existat atunci cântarea şi dacă el ar fi ştiut-o: 
„Veniţi, căci vreau a spune ce face Dumnezeu!”  Când Îl auziseră direct pe Isus, locuitorii din 
acel ţinut refuzaseră să aibă de a face cu El, dar vorbirea indirectă, prin cel tămăduit, a 
lucrat mai mult şi mai bine.  Apoi, au dorit să-L audă din nou, în mod direct, pe Tămăduitor.  
Absenţa lui Isus a lucrat atunci mai mult decât prezenţa Sa, care iniţial îi tulbura şi-i 
îngrozea. 
 

 În timp ce Marcu şi Luca dau atenţie unui singur demonizat, Matei este mai precis, arătând 
că, de fapt, erau doi: „Când a ajuns Isus de partea cealaltă, în ţinutul gadarenilor, L-au 
întâmpinat doi demonizaţi, care ieşeau din morminte.  Erau aşa de cumpliţi, că nimeni nu 
putea trece pe drumul acela” (Mat 8,28-34; citat este versetul 28).  Şi Spiritul Profetic 
explică: „O minunată schimbare se produsese cu demonizaţii.  Lumina strălucise în minţile 
lor.  Ochii le sclipeau de inteligenţă.  Feţele, atâta vreme deformate după chipul lui Satana, 
au devenit deodată blânde, mâinile pătate de sânge erau liniştite şi, cu glasuri voioase, 
oamenii Îl lăudau pe Dumnezeu pentru izbăvire.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 338)   
 

 „Nu numai familiei şi vecinilor le-au vorbit ei despre Isus, ci au mers prin Decapole, vorbind 
pretutindeni despre puterea Lui de a salva şi arătând cum îi eliberase de demoni.  Făcând 
acest lucru, ei puteau primi o mai mare binecuvântare decât dacă, doar pentru a avea ei un 
folos, ar fi rămas în prezenţa Lui.  Lucrând pentru a răspândi vestea cea bună a mântuirii, 
noi suntem aduşi mai aproape de Mântuitorul.”  (Ibid., paginile 339-340)                                                                                                                                               

III.  Doi orbi 
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(01) Un orb din naştere (Ioan 9,1-34)                                                                                                                                        
 
Într-un fel, este mai uşor pentru un astfel de om, care nu ştie ce înseamnă vederea, decât 
pentru unul care şi-a pierdut vederea.  Acesta din urmă ştie ce înseamnă să vezi şi, totuşi, 
funcţia aceasta nu mai operează.  Dar nici a fi orb din naştere nu este un lucru de dorit: să 
nu ai nici cea mai mică idee despre frumuseţile pământului sau ale boltei cereşti, să nu ştii 
ce sunt munţii, norii, stelele, florile, culorile, zâmbetele!  Dar măcar niciun fel de amintiri ale 
scenelor percepute cândva nu-l torturează.                                                                          
 
Mulţi îl cunoşteau, el nu cunoştea pe nimeni.  Doar după glas.  Cunoştea vocea părinţilor, 
dar nu feţele lor, nu ochii.  Odată vindecat, el avea multe de spus: „Voi ziceţi că El e păcătos; 
nu ştiu, eu una ştiu, că am fost orb şi acum văd.  Voi Îl puteţi ignora, dar pe mine El m-a 
salvat şi eu vorbesc despre El.  Este un prooroc . . ., dacă omul acesta n-ar veni de la 
Dumnezeu, n-ar putea face nimic.”                                                                                                                                       
 
(02) Un om care a fost orb timp de trei zile, Saul din Tars (Fapte 9,3-9.12.17.18)                          
 
Plecat în misiune nimicitoare, Saul a fost oprit de mila lui Dumnezeu.  El a primit două 
mesaje:                                                                                                                                                                      
 
- Un mesaj direct de la Hristos: „Cine eşti Tu, Doamne?”  „Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti.     
. . .  Intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci” (versetele 5 şi 6).                                                                                        
 
- Un mesaj indirect, prin Anania, trimisul Domnului: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a 
arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul 
Sfânt” (versetul 17).  Despre vindecarea lui se spune: „Chiar în clipa aceea, au căzut de pe 
ochii lui un fel de solzi şi el şi-a căpătat iarăşi vederea.  Apoi s-a sculat şi a fost botezat” 
(versetul 18).                                                                                                                                                   
 
Saul devenit Pavel este un caz uimitor de ceea ce poate realiza iubirea Mântuitorului.  
Vrăjmaşul implacabil al creştinismului a devenit protagonistul lui fără egal în istorie.  El avea 
ce să spună:                                                                                                                                                                              
 
- „După ei toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat şi mie” (1 Cor 15,8).                                                               
 
- „Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos şi prin Dumnezeu-
Tatăl, care L-a înviat din morţi” (Gal 1,1).                                                                                                                                                    
 
- „Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în 
mine.  Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care 
m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Gal 2,20).                                                                           
 
- „Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să-L câştig pe Hristos şi să fiu 
găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin 
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credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu prin credinţă.  Şi să-L cunosc pe El 
şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să 
ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi” (Filip 3,8-11).                                                     
  
- „O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: ‚Hristos Isus a venit în 
lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi’, dintre care cel dintâi sunt eu.  Dar am căpătat 
îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, 
ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa veşnică” (1 Tim 1,15.16).                              
 
- „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit” (1 
Cor 2,2).                                                                           

IV.  Patru străini Îl întâlnesc pe Salvatorul 

 Salvaţii Îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor personal în împrejurări absolut diferite şi foarte 
interesante:                                                                                                                                                
 
(01) Femeia samariteancă (Ioan 4,28-30.39-42)  
 
Este singura persoană dintre aceşti patru străini care L-a întâlnit direct pe Mântuitorul, la 
fântâna de lângă oraşul Sihar.  Ce întâlnire!  Apoi concetăţenii ei: mai întâi, aceştia au crezut 
spusele femeii despre Isus, dar apoi L-au ascultat ei înşişi timp de două zile şi au declarat: 
„Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine şi ştim 
că acesta este, într-adevăr, Hristosul, Mântuitorul lumii” (versetul 42).  
 
(02) Famenul etiopian (Fapte 8,30-39)                                                                                                  
 
Întorcându-se acasă de la Ierusalim, unde venise ca să se închine Dumnezeului adevărat, 
acest trezorier citea cartea profetului Isaia, şi anume capitolul 53.  Ajuns din urmă de 
diaconul Filip şi întrebat de acesta dacă înţelege ce citeşte, el a dat de înţeles că are nevoie 
de explicaţii, pe care Filip i le-a dat cu plăcere.  Filip a pornit de la textul deja citit şi i L-a 
propovăduit străinului pe Isus, apoi l-a botezat.  Două mijloace au fost folosite de 
Dumnezeu pentru câştigarea acelui suflet:                                                                                         
 
- solul tăcut, manuscrisul profetic;                                                                                                                                         
- servul lui Dumnezeu, misionarul activ, care i-a vorbit cu înflăcărare despre Salvatorul.                                                                                  
 
(03) Sutaşul Corneliu (Fapte 10,3-8.25-48)                                                                                               
 
Pentru câştigarea ofiţerului roman şi a altora, Dumnezeu S-a folosit de:                                                                                                                                        
 
- un înger (Fapte 10,3-8), care doar l-a dirijat pe sutaş spre biserică;                                                                                                                            
- un apostol, Petru, care L-a predicat pe Hristos cel uns, răstignit, înviat, rânduit să judece 
lumea (versetele 25-48).                                                                                               
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(04) Temnicerul din Filipi (Fapte 16,23-34)                                                                                               

Omul acesta, „ca unul care primise o astfel de poruncă (de ‚a-i păzi bine’, versetul 23), i-a 
aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci” (versetul 24).  Pe la miezul 
nopţii, în timp ce apostolii se rugau şi cântau, „s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa 
că s-au clătinat temeliile temniţei.  Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile 
fiecăruia” (versetele 25-26).  Crezând că deţinuţii au scăpat, temnicerul era pe cale să se 
omoare, dar Pavel a strigat: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici” (versetele 27-28; 
citat este versetul 28).  A urmat întrebarea pusă apostolilor: „Domnilor, ce trebuie să fac ca 
să fiu mântuit?”  (Versetul 30).  Răspunsul lor a fost: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit 
tu şi casa ta” (versetul 31).  A urmat îndoctrinarea, botezul şi o masă comună.  Acum, 
temnicerul era creştin şi era fericit.  Credeau cu toţi în Domnul Isus şi puteau vorbi cu 
convingere despre El.  Hristos, prin slujitorul Său, îl scăpase de la sinucidere.                                                                                 

 Toate aceste persoane au ajuns să aibă o cunoştinţă personală despre Hristos şi o 
experienţă salvatoare.  Iată însă nişte indivizi care nu-L cunoşteau pe Hristos şi nici nu 
manifestau vreun interes pentru convertirea la creştinism: „Nişte exorcişti iudei, care 
umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri 
rele, zicând: ‚Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară!’”  (Fapte 19,13).  
Spiritul rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc şi pe Pavel îl ştiu, dar voi cine sunteţi?”  (Versetul 
15).  Ca urmare, demonizatul a sărit asupra lor şi i-a schingiuit (versetul 16).  Hristos face 
lucruri mari numai prin aceia care Îl mărturisesc şi ascultă de glasul Lui.                                                                                                     

V.  Maria Magdalena 

 A fost prima persoană căreia i S-a arătat Hristos după învierea Sa din mormântul lui Iosif 
(vezi Marcu 16,9).  Bucuroasă de învierea Mântuitorului, persoana care Îi unsese trupul 
înainte de răstignire s-a dus şi le-a spus ucenicilor Lui despre marele eveniment.  De altfel, 
chiar El a trimis-o în acest scop: „Nu Mă ţine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu.  Ci, du-te 
la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi 
Dumnezeul vostru” (Ioan 20,17).   
 

 Fusese întrebată mai întâi de îngeri, apoi de presupusul „grădinar”, de ce plânge; răspunsul 
ei către îngeri a fost: „Pentru că L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus” (versetul 
13).  A doua oară, ea a răspuns: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi mă voi 
duce să-L iau” (versetul 15).  Atunci, Mântuitorul i S-a descoperit, spre marea ei bucurie, pe 
care nu a putut-o păstra pentru sine.  Bucuria ei era să vorbească despre Salvatorul.                                                                                                                                                              

VI.  „Vestesc îndurarea Ta” 

 Hristos cel adevărat nu poate să fie ascuns în inimă: rezultatul acestei experienţe este 
propovăduirea Lui, pentru că individul va simţi ca psalmistul: „. . . paharul meu este plin de 
dă peste el” (Ps 23,5).  Şi tot David zice: „Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare: iată că 
nu-mi închid buzele.  Tu ştii lucrul acesta, Doamne!  Nu ţin în inima mea îndurarea Ta, ci 
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vestesc adevărul Tău şi mântuirea Ta şi nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta în adunarea 
cea mare” (Ps 40,9.10).  Sau Ieremia: „Dacă zic: ‚Nu voi mai pomeni de El şi 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).   
 

 Convertiţii la adevăr vorbesc despre Salvatorul cel mare şi le place să audă vorbindu-se 
despre El, aşa cum arată versurile cântării următoare: 
 
„Vorbeşte-mi despre Salvatorul                                                                                                                    
ce pentru mine S-a jertfit,                                                                                                                                                                                                            
Repetă-mi cum Mântuitorul                                                                                                                            
cu gingăşie m-a iubit.                                                                                                                                     

 
Refren: Vreau să-mi repeţi cum Salvatorul                                                                                                      
m-a mântuit din greu păcat,                                                                                                                   
Să povestesc a mea salvare                                                                                                                     
ajuns în cer, răscumpărat.                                                                                                                 

Vorbeşte-mi despre suferinţa                                                                                                                         
şi chinul Său de pe Calvar,                                                                                                                                    
Vreau să aud că mântuirea                                                                                                                                  
mi-a dat-o El, atunci, în dar.                                                                                                                

Vorbeşte-mi despre-a Lui putere                                                                                                                        
care susţine al meu pas,                                                                                                                                      
ea mă fereşte de cădere,                                                                                                                                        
mă urmăreşte ceas cu ceas.”  (Cântarea numărul 23 din Cântările speranţei)      

 Ne-am bucurat să ni se vorbească despre Salvatorul şi am făcut-o cu bucurie în această oră.  
Să ducem mai departe această binecuvântată ştire mântuitoare şi să ne ajute Domnul să ne 
întâlnim în împărăţia Sa cu toţi aceia pe care i-am ajutat să-L cunoască şi să-L primească!  
Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 91: „Al meu eşti, Isuse!”   

Cântarea de închidere, 183: „Nu mă trece cu vederea!”   
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ISUS, INCOMPARABILUL!                                                                                                                                         

I.  Introducere 

 Am citit cândva o carte tipărită în Statele Unite, prima ediţie apărută în 1943 şi a zecea în 
1981, intitulată Iudaismul şi creştinismul: deosebirile, de Trude Weiss-Rosmarin.  Am reţinut 
unele idei din capitolul „Isus”, care m-au întărâtat să pregătesc acest material.   
 

 Naţiunea iudeilor a beneficiat enorm de pe urma lui Isus, oricât L-ar fi hulit atunci şi oricât   
L-ar huli acum.  A beneficiat şi beneficiază enorm.  Mă refer nu numai la binefacerile lui Isus 
în favoarea lor cât a fost pe pământ.  Şi ele au fost mari.  Şi recunoştinţă n-a găsit.  Mă refer 
la faptul că, datorită lui Isus, s-a născut creştinismul, iar creştinismul, şi nu iudeii, a dus 
Biblia în toată lumea – Biblia în care este vorba despre Avraam şi urmaşii lui.  Aşa au ajuns ei 
cunoscuţi şi admiraţi pe toţi pământul.  Publicitatea pe care le-au făcut-o creştinii le-a prins 
foarte bine, ca lumea întreagă să le dea atenţie, şi, în ţările unde trăiesc creştinii, ei să se 
bucure de cea mai mare prosperitate economică.   

 

 Când vedem un iudeu avem un simţământ de respect – din neamul lor S-a născut Isus, cel 
mai mare om care a existat vreodată.  Şi trebuie remarcat faptul că niciun creştin adevărat 
nu a fost vreodată rasist şi nu a prigonit pe nimeni.  Prigonitorii nu sunt şi nu pot fi creştini.   

 

 Patru ipostaze ale lui Isus, vitale pentru noi, sunt negate de autoarea cărţii: Dumnezeu, 
Mesia, Profet, Învăţător.  Texte biblice rupte de context, împerecheate anapoda, sunt 
folosite spre a nimici tot ce ştim noi despre Isus.                                                                                                                   

II.  Dumnezeu, Fiu de Dumnezeu 

 Se accentuează în carte ideea că Dumnezeu este Unul, dar se ignoră texte biblice clare 
despre pluralitatea Dumnezeirii.  Primele ar fi Geneza 1,1 şi 1,26, unde este folosit numele 
de plural al Divinităţii – Elohim.  Mai departe, în Psalmul 45,7, se spune: „Dumnezeule, 
Dumnezeul Tău Te-a uns . . .”.  Sau Psalmul 110,1: „Domnul a zis Domnului meu: ‚Şezi la 
dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.’”  Profetul Mica vorbeşte 
despre un guvernator care se va naşte în Betleem, care „va stăpâni peste Israel şi a cărui 
obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei” (Mica 5,2).  Iar în Isaia 9,6, 
lămurirea este şi mai evidentă: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat şi domnia va fi 
pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al 
păcii.”  Toate aceste texte sunt din Vechiul Testament şi ar fi suficiente pentru 
demonstrarea pluralităţii Dumnezeirii şi a divinităţii Pruncului ce urma să se nască în 
Batleem.   
 

 Pentru creştinii care se îndoiesc de Trinitate şi de dumnezirea lui Hristos se pot recomanda 
textele:                                                                                                                                                                                                                                           
 
- „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh” (Mat 28,19).                                                                                                                                 
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- „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10,30).                                                                                                                                                                                 
 
- „Isus i-a zis: ‚De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe?  Cine M-a văzut pe 
Mine L-a văzut pe Tatăl.  Cum zici tu dar: ‚Arată-ne pe Tatăl’?’”  (Ioan 14,9)                                                                        
 
- „Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie 
cu voi cu toţi!  Amin!”  (2 Cor 13,14)                                                                                             
 
- „. . . patriarhii şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, 
Dumnezeu binecuvântat în veci.  Amin!”  (Rom 9,5)                                                                                     
 
- „Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să-L cunoaştem pe Cel ce este 
adevărat.  Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui.  El este 
Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică” (1 Ioan 5,20).   
 

 Isus Hristos este etern.  Evanghelia Lui: (01) schimbă vieţi; (02) a îmbogăţit şi a inspirat 
omenirea în literatură, arte, istorie, ştiinţele pozitive; (03) pentru Hristos şi pentru 
evanghelia Sa, multe milioane de oameni şi-au dat viaţa.                                                                                                                  

III.  Mesia 

 Pentru autoare şi pentru toţi iudeii necreştini, Isus nu este Mesia, pentru că:                                                                                                        
 
(01) El nu a adus pacea generală şi dreptatea socială pentru întreaga omenire;                               
 
(02) El nu l-a răscumpărat pe Israel şi nu a ridicat muntele Domnului ca să fie cel mai înalt, 
vârf al tuturor munţilor;                                                                                                                                 
 
(03) venirea „adevăratului” Mesia va duce la răscumpărarea lui Israel din exil şi la 
răscumpărarea întregii omeniri din relele războiului, sărăciei şi nedreptăţii.   
 

 Se susţine că Isus Însuşi nu a afirmat că El este Mesia, ci urmaşii Lui au făcut lucrul acesta.  
Dar când a negat Isus acest lucru?  Mai mult decât clar este răspunsul dat de El:   
 
(01) trimişilor lui Ioan Botezătorul, la întrebarea profetului dacă El este Cel ce trebuia să vină 
(vezi Matei 11,2-6); Isus i-a trimis înapoi cu un raport despre lucrările Sale, acela fiind cel 
mai puternic răspuns şi dovadă despre mesianitatea Sa;                                                                             
 
(02) lui Simon Petru, confirmând declaraţia acestuia că Isus este „Hristosul, Fiul 
Dumnezeului celui viu” (vezi Matei 16,13-19; citat este versetul 16);                                                        
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(03) femeii samaritence, când aceasta a zis că „are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos) şi, 
când va veni El, are să ne spună toate lucrurile”, dar El a asigurat-o: „Eu, cel care vorbesc cu 
tine, sunt Acela” (Ioan 4,25.26);   
 
(04) marelui preot Caiafa, la întrebarea acestuia dacă El este „Hristosul, Fiul lui Dumnezeu” 
(Mat 26,63); Isus a zis „da, sunt!”  (Versetul 64)                                                                                       
 

 Isus a efectuat şi efectuează răscumpărarea oricărui suflet omenesc dornic şi ascultător, dar 
această răscumpărare nu vizează prosperitate materială, ci izbăvire de păcat şi moarte 
veşnică.  Cândva, El va înnoi pământul pentru veşnicie, ceea ce înseamnă mult mai mult 
decât promovarea vreunei glorii personale sau naţionale.    

IV.  Profet 

 Acest punct e cel mai atacat de autoare, susţinând că Isus nu a corespuns standardelor unui 
profet evreu, ca profeţii biblici de mai înainte.  Iată obiecţiunile ei:                                                                                   
 
(01) Orice profet a fost port-vocea lui Dumnezeu; niciunul nu a vorbit în numele său propriu 
şi din proprie iniţiativă.  Eu-l profeţilor era Dumnezeu; al lui Isus era El Însuşi, aşa cum S-a 
exprimat adesea, „dar Eu vă spun” (de exemplu, în Matei 5,22.28.32.34.39.44).  Putem 
răspunde acestei obiecţiuni că Isus a susţinut egalitatea Sa cu Tatăl în Ioan 10,30, de aceea 
Se putea exprima foarte bine aşa.  El a fost nu un profet ca oricare altul, ci deosebit de toţi 
cei dinaintea Lui sau după El – a fost Profetul (vezi Ioan 6,14).                                                                                                                 
 
(02) O altă obiecţiune a autoarei este că profeţii au spus că Domnul vrea „dreptate, iar nu 
jertfe”, dar numai în sensul că Dumnezeu nu acceptă jertfele răufăcătorilor, în timp ce Isus 
Şi-a rezervat dreptul de a abroga anumite legi sau practici rituale.  Nimic mai fals: legea 
morală a confirmat-o în Matei 5,17-19, iar pe cea ceremonială a respectat-o şi i-a îndemnat 
şi pe alţii să o respecte, El care Se născuse sub lege (vezi Galateni 4,4).  Să se noteze că pe 
leproşi i-a trimis să se arate preoţilor (vezi Luca 17,14).  El a negat numai valabilitatea 
tradiţiilor omeneşti (vezi Matei 15,3-9), care contraveneau legii lui Dumnezeu, dar legea 
morală a privit-o ca eternă, iar pe cea ceremonială în vigoare până la moartea Sa pe cruce.                        
 
(03) Isus a pretins o apropiere de Dumnezeu pe care nu au pretins-o profeţii (Mat 11,25-30; 
Mat 10,32.33; Ioan 7,37.38; 8,11.12; 9,5; 11,25; 16,23).  E ca şi cum ai spune că preşedintele 
Statelor Unite pretinde lucruri pe care niciun alt american nu le poate pretinde.  Fiind 
Dumnezeu întrupat, Hristos avea toate prerogativele Dumnezeirii.  Niciun alt profet nu 
putea ridica astfel de pretenţii.                                                                
 
(04) Atitudinea faţă de păcat şi păcătoşi: profeţii mustrau păcatele contemporanilor, nu le 
iertau, dar Isus Şi-a asumat puterea de a ierta păcatele, ceea ce poate face numai 
Dumnezeu (Mat 9,2-6; Luca 7,48-50).  Care este adevărul?  În capitolul 23 din Matei, Isus a 
mustrat cu hotărâre păcatele celor făţarnici şi răutăcioşi.  Când le-a iertat, a făcut-o pentru 
că, aşa cum a zis El, „Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele” (Mat 9,6), ceea ce 
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a demonstrat prin vindecarea slăbănogului, iar adversarii Săi au rămas fără cuvânt 
(versetele 7 şi 8).                                                             
 
(05) Profeţii au făcut minuni, dar nu prin puterea lor şi nici nu le prezentau ca semne ale 
autorităţii lor.  Astfel, Iosif i-a promis lui faraon că Dumnezeu îi va explica visele; Moise a 
făcut minuni, dar ca instrument al lui Dumnezeu, când însă s-a încumetat să lucreze după 
capul lui, a păcătuit şi a fost pedepsit; Ilie la văduva din Sarepta a zis, referindu-se la ulei şi 
făină, „aşa vorbeşte Domnul”; Ilie s-a rugat pentru învierea fiului văduvei şi Elisei pentru fiul 
sunamitei; profeţii au făcut minuni spre a-i determina pe oameni să creadă în Dumnezeu, 
Isus – pentru ca oamenii să creadă în El.  Să nu se uite însă că Isus a zis: „Eu nu pot face 
nimic de la Mine Însumi, . . . pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a 
trimis” (Ioan 5,30).  Toate lucrările Sale pe pământ, Hristos le-a făcut prin puterea Tatălui şi 
pentru slava Lui, însă, spre deosebire de toţi ceilalţi profeţi, El era Dumnezeu-Creator şi 
Mântuitor.                                          
 
(06) Isus a fost de natură ascetică, împărăţia Lui nu era din lumea aceasta, iar învăţăturile 
Sale priveau lumea viitoare; i-a lăudat pe săraci, i-a spus tânărului bogat să-şi vândă averea 
pentru a avea o comoară în ceruri (Mat 19,21).  Să se observe însă că iudeii erau în 
permanenţă nemulţumiţi: pe Ioan Botezătorul îl acuzau că se reţine prea mult de la 
mâncare, deci că era ascet, pe Isus că nu face la fel.  Nimic ascetic în comportarea 
Mântuitorului!   El a luat parte la nunta din Cana şi S-a bucurat de bucuriile oamenilor, dar a 
ştiut să practice stăpânirea de Sine (de exemplu, postul de 40 de zile în pustie).  Că 
împărăţia cerurilor trebuie să aibă prioritate absolută faţă de orice, este adevărul pe care El 
îl predica şi era numai normal să facă aşa.  Nici profeţii dinainte nu au făcut altfel.                                                                                                                          
 
(07) Autoarea susţine că Isus nu Şi-a onorat părinţii, de exemplu, că El a zis: „Oricine face 
voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă” (Mat 12,50).  Era 
vorba de înrudire spirituală; El nu nega legătura de rudenie cu familia în care a crescut, dar 
nu putea accepta să fie dirijat, deviat de la misiunea Sa.  Nu este adevărat că El nu Şi-a 
onorat părinţii; în Luca 2,51, citim că „le era supus”, iar fiind pe cruce, în cele mai groaznice 
chinuri, El S-a îngrijit de mama Sa (vezi Ioan 19,25-27).                                                           
 
(08) Criticând până şi conceptul creştin de iubire a aproapelui, autoarea ia în derâdere 
câteva din afirmaţiile Mântuitorului: „. . . oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi 
pe celălalt” (Mat 5,39), în timp ce a arătat că El îi va respinge pe adversarii Săi (Mat 7,21-
23); de asemenea: „. . . pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu 
înaintea Tatălui Meu care este în ceruri, dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea 
oamenilor,  Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri” (Mat 10,32.33).  Să 
se observe că Hristos a fost consecvent în învăţăturile Sale.  El a predicat iubirea faţă de 
vrăjmaşi, ceea ce nicio altă religie nu mai face, şi El Însuşi a practicat acest principiu când S-a 
rugat pentru cei care Îl răstigneau (vezi Luca 23,34).  Că aceia care L-au lepădat pe 
Mântuitorul şi mântuirea Lui vor fi pierduţi este numai normal şi este propria lor alegere.                                                                                                              
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(09) Profeţii au fost trimişii lui Dumnezeu pentru toată omenirea – Elisei l-a vindecat pe 
Naaman (2 Împ 5,10-14), dar Isus a vindecat-o pe fiica femeii cananence numai după ce 
mama a crezut în El (Mat 15,22-28).  Ce nu spune scriitoarea este că necredinţa constituie 
un obstacol în calea lucrării lui Dumnezeu; în toate timpurile s-a cerut credinţă pentru 
ascultarea rugăciunilor.  Isus a făcut bine multor străini, uneori chiar spre nemulţumirea 
unor compatrioţi: sutaşul roman (Mat 8,5-13), samariteanul lepros (Luca 17,11-19), o 
mulţime de bolnavi în ţinutul Ghenezaret (Marcu 6,53-56) etc.  Chiar Isus a subliniat faptul 
că Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la văduva din Sarepta, deşi erau multe văduve în Israel, şi că 
Naaman a fost un străin vindecat la cuvântul lui Elisei, în timp ce niciun lepros din israel nu a 
fost curăţit (Luca 4,25-27).  Pentru aceste afirmaţii, iudeii au încercat să-L ucidă (vezi 
versetele 29 şi 30).                                                                 

V.  Rabi – Învăţător 

 Şi rolul acesta I-l contestă autoarea citată.  Obiecţiunile sale sunt următoarele:                                                         
 
(01) Isus a zis: „N-am venit să stric legea sau proorocii” (Matei 5,17), dar a afirmat şi că 
„nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche” (Matei 9,16).  Haina veche nu era 
legea lui Dumnezeu, care este eternă şi pe care Isus a înălţat-o.  Era vorba de mentalitatea 
lumească a oamenilor, la care trebuia să renunţe pentru a putea accepta adevărul 
evangheliei.                                
 
(02) Legea iudaică acceptă divorţul şi îl recomandă pentru familiile nefericite; autoarea zice, 
textual: „Motivul este că e crud şi imoral să forţezi două persoane care nu se mai iubesc şi 
nu se mai respectă să locuiască sub acelaşi acoperiş” (pagina 146), dar Hristos S-a declarat 
în mod hotărât împotriva divorţului (vezi Matei 5,31.32).  Adevărul este că divorţul este o 
catastrofă şi Hristos i-a învăţat pe oameni să respecte instituţia edenică a căsătoriei, 
acceptând o despărţire numai când unul din soţi a călcat porunca a şaptea.  Spunând astfel, 
El ataca moda despărţirilor nejustificate, spunând: „Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul 
să nu despartă” (Mat 19,6).                                                                                                                                                              
 

 Ideea că Isus nu a fost un Învăţător, adică Rabi, este ridicolă.  Nu este nevoie de eforturi 
mari pentru a dovedi contrariul.  Mărturiile contemporanilor arată altfel: mii de oameni 
veneau să-L asculte zile de-a rândul, uitând şi de mâncare (Mat 15,32).  Se raportează că, 
„după ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui, căci 
El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor” (Mat 7,28.29).  
Nicodim, unul dintre conducătorii naţiunii, a recunoscut-o deschis, implicând că nu era 
numai părerea lui: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu . . .” (Ioan 
3,2).  Adversarii Lui L-ar fi arestat, „dar nu ştiau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea 
vorbele de pe buze” (Luca 19,48).  Chiar aprozii trimişi să-L aresteze au declarat când s-au 
întors fără El: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta” (Ioan 7,46).                                       

VI.  Isus, Incomparabilul   
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 Pentru creştini, Isus este infinit mai mult decât un mare Profet şi Învăţător, aşa cum a 
remarcat pe bună dreptate profesorul Toy:  „Ambele ramuri ale creştinismului, catolică şi 
protestantă, au urmat curentele gândirii moderne; nu există nicio fază a ştiinţei, filosofiei 
sau literaturii care să nu-şi fi lăsat amprenta asupra totalităţii de învăţături care controlează 
creştinismul.  Însă, în toată această libertate de mişcare, persoana lui Hristos şi-a păstrat 
locul, ca fiind centrul vieţii religioase.  Oricare ar fi caracterul specific al teologiei, fie că El 
este considerat esenţialmente divin sau doar un om profund inspirat, că moartea Sa sau 
viaţa Sa e subliniată cu precădere, că biserica sau Biblia este acceptată ca ghid infailibil, El 
este întotdeauna conducătorul şi modelul experienţei religioase.”  (Crawford Howell Toy, 
Iudaismul şi creştinismul, pagina 435)  
    

 Iată ce zice un alt scriitor: „Pentru noi, creştinii, repet, Isus din Nazaret apare ca absolut 
perfect, fără pată sau cusur şi, ca atare, unica descoperire perfectă a caracterului lui 
Dumnezeu.  Ce nu putea face într-o carte, oricât de bună, El a putut face într-o persoană 
vie. . . .  Când un creştin este întrebat despre caracterul Dumnezeului nevăzut, drept 
răspuns el arată către ‚Isus din Nazaret’, însemnând că Isus ne arată cum este Dumnezeu şi 
ce doreşte El din partea noastră.  Gândul acesta ne aminteşte de propria declaraţie a lui Isus 
raportată în cea de a patra evanghelie: ‚Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl’ . . .”.  
(Arthur Lukyn Williams, Doctrinele moderne ale iudaismului considerate, pagina 55)    

 

 Fundamentul creştinismului este arătat cu claritate de Rall: „Creştinismul se bazează pe 
doctrina întrupării, pe credinţa că ‚Dumnezeu era în Hristos’, nu în scrieri, doctrine, minuni, 
experienţe subiective sau forme ceremoniale, ci într-o persoană istorică, în spiritul, lucrarea, 
viaţa şi moartea lui Hristos.”  (Harris F. Rall, Creştinismul, pagina 156) 

 

 În urma mărturisirii lui Petru că Isus este „Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” (Mat 16,16), 
Mântuitorul a declarat: „. . . pe această piatră voi zidi biserica Mea şi porţile locuinţei 
morţilor nu o vor birui” (versetul 18).  Biserica este invincibilă pentru două motive 
puternice: a fost zidită de Hristos cel invincibil şi a fost zidită pe Sine, nu pe oameni, pe 
crezuri, tradiţii, sofisme.   

 

 Ceea ce dă bisericii personalitate, viaţă şi durabilitate este faptul că Întemeietorul ei este 
divin şi minunat.  Nimeni altcineva în toată istoria planetei noastre şi a omenirii nu a avut o 
influenţă atât de solidă şi de durabilă asupra evenimentelor şi a vieţii.  Aproape o treime din 
omenire Îl declară Domn al lor, indiferent cât de autentică este legătura lor cu El.  Au trecut 
două mii de ani de când oamenii Îl mărturisesc şi mor pentru El şi nu e nici un semn de 
schimbare.  Istoria lumii întregi a fost împărţită în două prin întruparea Mântuitorului: 
astfel, anii se socotesc înainte de Hristos (în. Hr.) sau după Hristos (d. Hr.).  Nici regimurile 
ateiste nu au renunţat la această divizare.   

 

 Existenţa reală a Domnului Isus Hristos este atestată de evanghelii şi alte cărţi ale Bibliei, de 
unele documente istorice, ba chiar de lupta continuă împotriva Lui a celor ce-L urăsc.  
Despre nimeni nu s-au scris atâtea cărţi, poate milioane, în favoarea sau împotriva Lui.  
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Iubit, duşmănit, atestat, negat, predicat sau hulit – Hristos rămâne persoana cea mai 
discutată din toată istoria acestei omeniri.   

 

 Adoratorii lui Hristos sunt schimbaţi din ticăloşi în onorabili, din hoţi în oameni de sacrificiu, 
din criminali în fiinţe nobile şi binefăcătoare.  Aceasta pentru că numai legătura cu El 
produce minuni de transformare a caracterului, aşa cum a notat apostolul Pavel în 2 
Corinteni 3,18: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi 
suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” 

 

 „În natura omenească a lui Hristos există fire de aur care îl leagă pe omul sărman, 
credincios, încrezător, de sufletul Său de o iubire infinită.  El este marele Medic.  În lumea 
noastră, El a purtat slăbiciunile noastre şi a dus poverile noastre.  El este puternicul 
Tămăduitor al tuturor bolilor.  A fost sărac şi, totuşi, El a fost centrul oricărei bunătăţi, al 
tuturor binecuvântărilor.  El este un rezervor de putere pentru toţi cei ce îşi consacră 
puterile în lucrarea de a ajunge fii de Dumnezeu.”  (Manuscrisul 22 din 1898, publicat în 
Welfare Ministry/Lucrarea de binefacere, pagina 172)   

 

 „De la Hristos radiază întregul adevăr.  Fără Hristos, ştiinţa este derutantă şi filosofia 
nebunie.  Cei care sunt despărţiţi de Hristos vor lansa teorii care pornesc de la vrăjmaşul cel 
viclean.  Viaţa lui Hristos iese în evidenţă ca un contrast faţă de orice ştiinţă falsă, orice 
teorie eronată, orice metodă înşelătoare.”  (Scrisoarea 249 din 1903, publicată în Medical 
Ministry/Lucrarea medicală, pagina 97)  

 

 „Nu teama de pedeapsă sau nădejdea unei răsplătiri veşnice îi determină pe ucenicii lui 
Hristos să-L urmeze.  Ei privesc iubirea neasemuită a Mântuitorului, dată pe faţă în cursul 
peregrinajului Său pe pământ, de la ieslea din Betleem la crucea de pe Golgota şi chipul Său 
atrage, înmoaie şi supune sufletul.  Iubire se trezeşte în inima privitorilor.  Ei aud vocea Lui şi 
Îl urmează.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 480)  

 

 „Mila şi iubirea infinită a lui Isus, sacrificiul făcut în favoarea noastră îndeamnă la cea mai 
serioasă şi mai solemnă meditaţie.  Ar trebui să zăbovim asupra caracterului scumpului 
nostru Răscumpărător şi Mijlocitor.  Ar trebui să medităm asupra misiunii Aceluia care a 
venit să-l mântuiască pe poporul Său din păcatele sale.  Când contemplăm în felul acesta 
teme cereşti, credinţa şi iubirea noastră vor deveni mai puternice şi rugăciunile noastre vor 
fi din ce în ce mai mult acceptate de Dumnezeu, pentru că ele vor fi din ce în ce mai mult 
amestecate cu credinţă şi iubire.  Ele vor fi inteligente şi arzătoare.  Va fi încredere mai 
statornică în în Isus şi o experimentare zilnică, vie a puterii Sale de a mântui în chip 
desăvârşit pe toţi cei ce se apropie de Dumnezeu prin El.”  (Steps to Christ/Calea către 
Hristos, pagina 89)    

 

 Întreba fratele Mihail Manea, pastor şi profesor de Biblie la Seminarul Teologic Adventist de 
Ziua a Şaptea din Bucureşti, într-o serie de predici: „Să nu-L iubim?  Să nu ne plecăm cu 
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toată fiinţa noastră înaintea Lui?”  Ba da, Îl iubim şi aceasta este suprema noastră plăcere!  
Amin!  

* * * * 

Cântarea de deschidere, 45: „Mărim pe Cel sfânt!”  

Cântarea de închidere, 269: „Iubit Isuse-al meu!” 
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„TOŢI ÎNGERII LUI DUMNEZEU SĂ I SE ÎNCHINE!” 

 În Matei 25,31-34, Mântuitorul a afirmat că, la venirea Sa, „toate neamurile vor fi adunate 
înaintea Lui.  El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre şi va pune 
oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.  Atunci, Împăratul le va zice celor de la dreapta Lui: 
‚Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia, care v-a fost pregătită de la 
întemeierea lumii’” (citate sunt versetele 32-34).  Acest glorios „veniţi” va fi adresat acelora 
care au răspuns voios, şi nu o singură dată, la alt „veniţi”: „Veniţi să ne închinăm şi să ne 
smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!”  (Ps 95,6)   
 

 Făcătorul înseamnă Creatorul.  Dar cine ne-a creat?  Iată cum răspund la întrebarea aceasta 
textele următoare:                                                                                                                                                                                                           

 
- „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.  El era la 
început cu Dumnezeu.  Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost făcut n-a 
fost făcut fără El. . . .  Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de 
adevăr.  Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 
1,1-3.14).                                                                                                                                                               
 
- „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.  Pentru că prin 
El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: 
fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri.  Toate au fost făcute prin El şi 
pentru El.  El este mai presus de toate lucrurile şi toate se ţin prin El.  El este Capul trupului, 
al bisericii.  El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să 
aibă întâietatea” (Col 1,15-18). 
 

 Aceste două texte ne spun următoarele:                                                                                                             
 
- Cineva există dintotdeauna împreună cu Dumnezeu şi este chiar El Însuşi Dumnezeu.                      
 
- El este oglindirea Tatălui, are întâietate în toate lucrurile şi este mai presus de toate 
lucrurile.     
 
- Acel Dumnezeu S-a făcut trup şi a locuit printre oameni, în slava lui Dumnezeu-Tatăl.                                 
 
- A murit şi a înviat, fiind Cel întâi născut dintre cei morţi.                                                                            
 
- El este Capul bisericii. 
 

 Cine poate fi această Fiinţă divină, întrupată pe pământ, trecută prin mormânt şi figurând 
drept Cap al bisericii, decât Domnul nostru Isus Hristos?  Ce a rămas de subliniat din cele 
două texte de mai sus este că prin El s-a efectuat creaţiunea tuturor lucrurilor – El a făcut 
toate lucrurile şi le menţine.  Prin urmare, creaţiunea s-a realizat prin Fiul lui Dumnezeu – 
absolut totul s-a făcut prin El.  Deci, El este „Domnul, Făcătorul nostru”, din Psalmul 95,6, în 
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faţa Căruia suntem invitaţi să venim, să ne smerim, să ne plecăm genunchiul, să ne 
închinăm.  Adică noi, oamenii, şi, prin analogie, toate fiinţele inteligente de pe toate 
planetele.                          
 

 Mai mult decât atât, în primul capitol al Epistolei către Evrei, scriitorul începe cu descrierea 
misiunii Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră, arătând că, după ce vorbise „prin prooroci, în 
multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul” 
(versetele 1 şi 2).  Iar în versetul 6, se spune: „Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi 
născut, zice: ‚Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!’” 

 

 Adică oamenii sunt chemaţi să I se închine Fiului lui Dumnezeu şi acelaşi lucru se cere  
îngerilor, tuturor îngerilor.   

 

 Ce este închinarea?  Trebuie să distingem mai întâi un concept general, conform căruia 
închinarea nu este un simplu gest trupesc, ci este o reală apropiere de Dumnezeu, 
exprimată prin:                                                                                                                                                        

 
(01) atitudine reverenţioasă;                                                                                                                                  
(02) devotament nelimitat;                                                                                                                               
(03) ascultare necondiţionată;                                                                                                                                  
(04) servire voioasă.    
 

 Un aspect particular al închinării este o plecăciune pioasă în care se concentrează toate cele 
patru puncte de mai sus sau, aşa cum am văzut în Psalmul 95,6: ne smerim, ne plecăm 
genunchiul.  Atât?  Vom vedea. 
 

 Smerirea este o atitudine interioară de totală recunoaştere a nimicniciei proprii şi a 
suveranităţii absolute a Divinităţii.  Plecarea genunchiului este exteriorizarea acestei 
atitudini interioare.   
 

 Aceasta este închinarea; dar cui să ne închinăm?  Mai întâi, cui să nu ne închinăm:   
 

 În Romani 1,25, apostolul Pavel arată degradarea umană, oamenii ajungând, printre altele, 
să se închine „făpturii, în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci!  Amin!”  
Închinarea la făptură poate însemna:                                                                                                                                        
  
- închinare la îngeri, ceea ce, cum am văzut, ei nu permit (Col 2,18; Apoc 19,10; 22,8.9);                              
- închinare la oameni (Fapte 10,25,26), ceea ce credincioşii nu acceptă, sau proslăvirea 
oamenilor, ca în cazul lui Irod, care a murit mâncat de viermi (vezi Fapte 12,21-23);                                 
- închinare la sine (Est 6,6; Dan 4,29.30; Luca 12,16-20; 18,10-12; 2 Tes 2,3.4);                                                                  
- închinare la animale (Ezec 8,9-11; Rom 1,22.23);                                                                                                             
- închinare la obiecte neînsufleţite (Dan 3,1-6; Apoc 9,20);                                                                          
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- închinare la bani, modă, plăceri, sporturi, idei (Col 3,5; Mat 6,19.20; 1 Pet 4,3.4);                                                                                                                                                                                              
- închinare la demoni (Apoc 9,20; 1 Cor 10,20). 
 

 Ne putem închina la sfinţi?  „Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a 
aruncat la picioarele lui şi i s-a închinat” (Fapte 10,25).  Petru era un apostol, unul dintre cei 
mari remarcabili şi mai devotaţi apostoli.  A acceptat el închinarea lui Corneliu?  Textul 
spune mai departe: „Dar Petru l-a ridicat şi a zis: ‚Scoală-te, şi eu sunt om!’”  (Versetul 26).  
Nu, închinarea la sfinţi nu este acceptabilă, deoarece, aşa cum a zis sfântul apostol Petru, „şi 
eu sunt om”, şi sfinţii sunt oameni.  În Efeseni 6,18, Pavel chiar ne îndeamnă să ne rugăm 
pentru sfinţi, „pentru toţi sfinţii”.  Sfinţii apostoli nu acceptau ca oamenii să li se închine.  
Închinarea la sfinţi, oricine ar fi ei, nu este permisă.  Fiinţelor omeneşti nu li se cuvinte 
închinare; respect, salut cuviincios, da, dar nu închinare.  Sunt fiinţe create. 

 

 Dar îngerii?  Şi ei sunt creaţi, numai Dumnezeu (oricare dintre Persoanele Dumnezeirii) nu 
este creat.  Oricare altă fiinţă are început printr-un act de creare efectuat de Divinitate.  
Avem şi texte care, în mod explicit, opresc închinarea la îngeri?  Da, cel puţin trei:                                                

 
- „Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi printr-o smerenie şi 
închinare la îngeri . . .” (Col 2,18).                                                                                                                   
 
- „Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui.  Dar el mi-a zis: ‚Fereşte-te să faci una 
ca aceasta!  Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui 
Isus.  Lui Dumnezeu închină-te!’”  (Apoc 19,10)                                                                                              
 
- „Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea.  Şi, după ce le-am auzit şi le-am văzut,     
m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.  Dar el mi-a zis: 
‚Fereşte-te să faci una ca aceasta!  Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, 
proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta.  Închină-te lui Dumnezeu!’”  (Apoc 
22,8.9)                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Nu ştim dacă era acelaşi înger sau au fost doi, dar lucrul acesta nu are importanţă.  De 
fiecare dată, îngerul a refuzat închinarea lui Ioan, spunându-i: „Fereşte-te să faci una ca 
aceasta!”  Ceea ce însemna că Ioan era pe cale de a săvârşi ceva foarte grav.  Satana, îngerul 
căzut, caută închinarea oamenilor, ba chiar a încercat să-L facă pe Mântuitorul să i se 
închine (vezi Matei 4,8-10), însă îngerii sfinţi cereşti nu acceptă închinarea nimănui.  Nu 
numai atât, dar îngerul în cauză i-a spus lui Ioan şi cui să I se închine: „Lui Dumnezeu 
închină-te!”  „Închină-te lui Dumnezeu!”                                                                                                                                                                           
  

 Textul din Psalmul 95,6 limitează în mod categoric ţinta închinării: ne închinăm Domnului, 
Făcătorului nostru.  Iar Hristos este Domnul şi Făcătorul nostru.  Lui ne închinăm, aşa cum 
ne închinăm la oricare dintre Persoanele Dumnezeirii. 

 

 Biblia este foarte clară cu privire la natura divină a lui Hristos.  Iată o serie de texte care 
afirmă acest lucru:  
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- „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh” (Mat 28,19).                                                                                                                                 
 
- „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10,30).                                                                                                                                                                                 
 
- „Isus i-a zis: ‚De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe?  Cine M-a văzut pe 
Mine L-a văzut pe Tatăl.  Cum zici tu dar: ‚Arată-ne pe Tatăl’?’”  (Ioan 14,9)                                                                        
 
- „Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie 
cu voi cu toţi!  Amin!”  (2 Cor 13,14)                                                                                             
 
- „. . . patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, 
Dumnezeu binecuvântat în veci.  Amin!”  (Rom 9,5)                                                                                     
 
- „Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să-L cunoaştem pe Cel ce este 
adevărat.  Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui.  El este 
Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică” (1 Ioan 5,20).   
  

 Cititorii Bibliei care neagă dumnezeirea Domnului Isus Hristos, şi pe care niciun text care 
afirmă această natură a Sa nu-i mişcă, ar trebui să se gândească măcar la aceste două probe 
hotărâtoare:                                                                                                                                                      

 
(01) El a acceptat închinarea oamenilor, ceea ce apostolii şi îngerii au refuzat.  Iată exemple:  
 
- „Când S-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după El.  Şi un lepros s-a 
apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis: ‚Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti!’”  (Mat 8,1-2)  
 
- „Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a 
închinat şi I-a zis: ‚Fiica mea adineaori a murit; dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea şi va 
învia’” (Mat 9,18). 
 
- „Isus a auzit că l-au dat afară (pe orbul din naştere vindecat) şi, când l-a găsit, i-a zis: ‚Crezi 
tu în Fiul lui Dumnezeu?’  El a răspuns: ‚Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?’  ‚L-ai şi 
văzut’, i-a zis Isus, ‚şi Cel care vorbeşte cu tine, Acela este.’  ‚Cred, Doamne’, I-a zis el şi I s-a 
închinat” (Ioan 9,35-38).                                                                                                                                                         
 
- „Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus şi I-au zis: ‚Cu adevărat, Tu 
eşti Fiul lui Dumnezeu!’”  (Mat 14,33)                                                                                                                                                                          
 
- „Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: ‚Bucuraţi-vă!’  Ele s-au apropiat să-I cuprindă 
picioarele şi I s-au închinat” (Mat 28,9).                                                                                                                          
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- „Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă.  
Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit” (Mat 28,16.17).                                                    
 
În niciunul din aceste cazuri şi în altele ca ele, nu ni se spune că Isus ar fi refuzat închinarea.  
Era şi normal să o primească, El fiind „Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică” (vezi 1 Ioan 
5,20), şi, pentru că Tatăl a poruncit chiar îngerilor, tuturor îngerilor, să I se închine, cu atât 
mai mult trebuie să facă acest lucru oamenii pentru salvarea cărora El a venit.  Fiul lui 
Dumnezeu a primit închinarea îngerilor înainte de întrupare, a primit închinare pe pământ 
ca Dumnezeu întrupat, primeşte închinare acum în cer ca Mântuitor proslăvit şi o va primi în 
vecii vecilor.                                     
 
(02) Hristos a iertat păcatele oamenilor; oricine altcineva de pe pământ care ar fi încercat să 
facă acest lucru ar fi comis păcatul blasfemiei sau al hulei.  Iată două situaţii când El a iertat 
păcate:                                                                                                                                                                        
 
- „Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ‚ţie îţi poruncesc’, i-a 
zis El slăbănogului, ‚scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.’  Şi, îndată, slăbănogul s-a sculat, 
şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi şi-L slăveau pe 
Dumnezeu şi ziceau: ‚Niciodată n-am văzut aşa ceva!’”  (Marcu 2,10-12)                                                    
 
- „De aceea, îţi spun: ‚Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult.  Dar cui i se 
iartă puţin, iubeşte puţin.’  Apoi a zis femeii: ‚Iertate îţi sunt păcatele!’  Cei ce şedeau cu El la 
masă au început să zică între ei: ‚Cine este acesta de iartă şi păcatele?’  Dar Isus a zis femeii: 
‚Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace’” (Luca 7,47-50).                     
 

 În Apocalipsa 14,6.7, se face un apel către toţi locuitorii pământului: „Şi am văzut un alt 
înger, care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească 
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.  El 
zicea cu glas tare: ‚Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi 
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!’”  Avem aici o 
dublă trimitere:  
 
(01) la porunca a patra, din Exodul 20,8-11, care cere sfinţirea zilei a şaptea, monumentul 
creaţiunii;                                                                                                                                                         
 
(02) la textul închinării, din Psalmul 95,6, deja citat: „Veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, 
să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru.”                                                     
 
Astfel, ce se cere îngerilor, tuturor îngerilor, în Evrei 1,6, se cere tuturor locuitorilor 
pământului în Psalmul 95,6 şi în Apocalipsa 14,6.7.  Psalmul imediat următor, 96, începe 
astfel: „Cântaţi Domnului o cântare nouă!  Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!”    
 

 Toate aceste texte arată că întreaga suflare, pământenii, îngerii şi toate făpturile din 
univers, trebuie să I se închine Fiului lui Dumnezeu.  Avem un text care îi reuneşte pe toţi 
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aceşti închinători: „Şi pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare şi 
tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: ‚A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a 
Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!’  Şi cele patru făpturi vii 
ziceau: ‚Amin!’  Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ şi s-au închinat 
Celui ce este viu în vecii vecilor!”  (Apoc 5,13.14)  
 

 Din punct de vedere al închinării la Fiul lui Dumnezeu, descoperim următoarele posibilităţi:                                                     
 
- zero închinare: cei care neagă existenţa Divinităţii sau chiar acceptă ideea că Isus există, 
dar sunt înstrăinaţi de El;                                                                                                                                            

 
- închinare falsă, oamenii cred că I se închină Mântuitorului, dar se închină la altceva;                         
 
- închinare superficială, a credincioşilor nepăsători şi neglijenţi, care I se închină câteodată;         
 
- închinare sinceră şi totală, aşa cum făcea apostolul Pavel: „Iată de ce, zic, îmi plec 
genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice 
familie, în ceruri şi pe pământ” (Efes 3,14.15).   
 

 Înţelegem că nu orice închinare adusă Fiului este autentică; iată două cazuri de falsă 
închinare şi închinare batjocoritoare:                                                                                                                                                                 

 
- „Atunci, Irod i-a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se 
arătase steaua.  Apoi, i-a trimis la Betleem şi le-a zis: ‚Duceţi-vă de cercetaţi cu de-a 
măruntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin 
Lui’” (Mat 2,7.8).                                                                                                                                                                       
 
- (Ostaşii romani) „au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap şi I-au pus o 
trestie în mâna dreaptă.  Apoi, îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El şi ziceau: 
‚Plecăciune, Împăratul iudeilor!’  Şi scuipau asupra Lui şi luau trestia şi-L băteau în cap” (Mat 
27,29.30).  „Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau” (Marcu 
15,19).   
 

 „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine”, „închinaţi-vă Celui ce a făcut . . .” toate lucrurile.  
Un anumit înger nu a fost de acord cu chemarea de a I se închina Fiului, când această 
chemare a fost lansată mai demult în cer.  El ar fi vrut ca îngerii să i se închine lui: „În loc de 
a căuta să promoveze supremaţia lui Dumnezeu prin afecţiunile şi devotamentul creaturilor 
Sale, Lucifer s-a străduit să câştige pentru sine serviciul şi închinarea lor.  Şi, râvnind după 
onoarea pe care infinitul Tată a conferit-o Fiului Său, acest prinţ al îngerilor a aspirat la 
puterea care constituia prerogativa exclusivă a lui Hristos.”  (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, pagina 494)  
 

 O întrebare va răsuna puternic prin tot universul: „Cine nu se va teme, Doamne, şi nu va 
slăvi numele Tău?  Căci numai Tu eşti sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina 
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înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”  (Apoc 15,4).  „Toate neamurile vor 
veni şi se vor închina înaintea Ta” înseamnă că va fi un timp când absolut toate fiinţele 
create – necăzute, răscumpărate şi pierdute – I se vor închina Fiului, pentru că a fost 
demonstrată în mod suficient şi fără putinţă de negare dreptatea şi iubirea Sa de Creator şi 
Mântuitor.  Iată texte care se referă la acea închinare totală:                                                                          
 
- „Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: 
orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine” (Isa 45,23).                                  
 
- „Fiindcă este scris: ‚Pe viaţa Mea Mă jur’, zice Domnul, ‚că orice genunchi se va pleca 
înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu’” (Rom 14,11).                                                                                                
 
- „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat numele care este mai presus 
de orice nume, pentru ca, în numele lui Isus, să se plece orice genunchi, al celor din ceruri, 
de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu-
Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Filip 2,9-11). 
 

 Mă întreb cine I s-a închinat în următoarele cazuri:                                                                                                 
 
- „Duhurile necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui şi strigau: ‚Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu’” (Marcu 3,11).                                                                                                                                  
 
- „Când a ieşit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieşea din morminte, 
stăpânit de un duh necurat. . . .  Când L-a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat şi 
a strigat cu glas tare: ‚Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui preaînalt?  Te 
jur în numele lui Dumnezeu, să nu mă chinuieşti.’ . . .  ‚Numele meu este ‚legiune’, pentru că 
suntem mulţi’” (Marcu 5,2.6.7.9).                                                                        
 
I se închina demonizatul, respectiv demonizaţii, sau o făceau chiar demonii în stare 
disperată?  
 

 La încheierea mileniului descris în Apocalipsa 20, după ce se va fi coborât din cer cetatea 
sfântă, noul Ierusalim, iar nelegiuiţii înviaţi, conduşi de Satana, vor fi încercat a o cuceri, 
Hristos Se va arăta înaintea tuturor în slavă şi atunci orice genunchi se va pleca înaintea Lui, 
mărturisindu-L ca Domn şi recunoscând dreptatea Lui.  Credincioşii o vor face cu o bucurie 
nelimitată, întregul univers necăzut Îl va adora pe Salvatorul acestei lumi şi Domn al lor 
dintotdeauna, iar Satana şi acoliţii lui o vor face înfrânţi şi aduşi la tăcere.  
 

 „Istoria păcatului va sta pentru toată veşnicia ca martoră că de existenţa legii lui Dumnezeu 
depinde fericirea tuturor fiinţelor pe care El le-a creat.  Având în vedere toate faptele marii 
lupte, întregul univers, credincios şi răzvrătit, declară în unanimitate: ‚Drepte şi adevărate 
sunt căile Tale, Împărate al sfinţilor.’”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 
671) 
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 „Satana vede că răzvrătirea sa voită l-a făcut nepotrivit pentru cer.  El şi-a exersat puterile în 
război contra lui Dumnezeu; puritatea, pacea şi armonia cerului ar fi pentru el o tortură 
extremă.  Acuzaţiile Lui împotriva milei şi dreptăţii lui Dumnezeu sunt acum aduse la tăcere.  
Reproşul pe care el s-a străduit să-l arunce asupra lui Iehova zace în întregime asupra lui 
însuşi.  Şi acum, Satana se pleacă şi mărturiseşte că sentinţa lui este dreaptă.”  (Ibid., pagina 
670) 
 

 Cei răscumpăraţi vor manifesta eternă recunoştinţă faţă de Salvatorul lor şi I se vor închina 
în vecii vecilor, aşa cum se exprimă cei douăzeci şi patru de bătrâni: „Şi cântau o cântare 
nouă şi ziceau: ‚Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile; căci ai fost junghiat şi ai 
răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, 
din orice norod şi de orice neam.  Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul 
nostru şi ei vor împărăţi pe pământ!’”  (Apoc 5,9.10) 

 

 Dorinţa mea pentru toţi cei prezenţi, pentru noi toţi, este ca, în ziua aceea a adunării 
universale, noi să ne aflăm în cetate şi acolo să ne închinăm cu imensă bucurie Salvatorului 
nostru, despre care am avut plăcerea să vă vorbesc şi în această oră!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 18: „Iehova-i din veac”    

Cântarea de închidere, 50: „Fii lăudat, Isus Hristos!”  
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ISUS HRISTOS ÎN CARTEA GENEZA                                                                                                                           

I.  Introducere   

 În anul 1974, Vladimir Hanga a publicat în Bucureşti cartea Alexandru cel Mare.  Vestitul 
cuceritor a trăit între anii 356-323 înainte de Hristos, iar cartea a apărut la circa 2300 de ani 
după moartea lui Alexandru.  Scriitorul s-a bazat pe documente străvechi, evocând era 
aceea îndepărtată.  Aristotel, profesorul lui Alexandru cel Mare, nu ar fi putut scrie biografia 
lui Albert Einstein, care a trăit la peste 22 de secole după el.  Imposibil.  Oamenii pot privi 
înapoi în timp, dar nu înainte.   
 

 Nu aşa cu Moise.  El a cuprins ambele dimensiuni ale timpului, înapoi şi înainte.  Privind 
înapoi, el a scris despre facerea lumii, cădere, potop, formarea poporului ales, robia în Egipt, 
izbăvirea de acolo şi anii peregrinării prin pustie.  Nu pe bază de amintiri transmise din tată 
în fiu, pentru că acestea puteau fi deformate.  El a scris prin inspiraţie, aşa cum ne învaţă 
apostolul Petru: „Căci nicio proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit 
de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21).  Sau Pavel: „Toată Scriptura (atunci 
Vechiul Testament) este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit 
şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Tim 3,16.17).   

 

 M-am referit la privirea înapoi a lui Moise, care a redat, prin inspiraţie, evenimentele 
trecute, şi astfel au apărut primele cărţi din colecţia biblică.  Dar înainte?  Cum a privit el 
înainte?  Mântuitorul a zis către iudeii care-I contestau originea şi misiunea: „Căci, dacă l-aţi 
crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine” (Ioan 5,46). 

 

 Deci, Moise a scris despre Domnul Isus Hristos.  Moise a trăit între anii 1571-1451 înainte de 
Hristos.  Astfel, el a scris, prin inspiraţie de la Duhul Sfânt, despre evenimente care urmau să 
aibă loc după 15 secole.  El a scris despre Hristos.  Tema aceasta va arăta ce a scris Moise 
despre Domnul nostru Isus Hristos în cartea Geneza.                                                                                   

II.  Alte afirmaţii din evanghelii 

 În afară de textul din Ioan 5,46, deja citat, unde Mântuitorul a afirmat că Moise a scris 
despre El, există şi altele care confirmă acest fapt:                                                                                           
 
- „Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: ‚Noi L-am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în 
lege şi proorocii: pe Isus din Nazaret, Fiul lui Iosif’” (Ioan 1,45).                                                                                                                                                                  
 
- „Şi a început de la Moise şi de la toţi proorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu 
privire la El” (Luca 24,27).                                                                                                                                     
 
- „Apoi le-a zis: ‚Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot 
ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi’” (Luca 24,44).   
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 „A scris Moise în lege”, „de la Moise . . . ce era cu privire la El”, „ce este scris despre Mine în 
Legea lui Moise . . .”.  Absolut clar.  Aşa trebuie făcut.  Citirea, explicarea, interpretarea şi 
înţelegerea Bibliei nu trebuie să înceapă de la Matei, ci de la Moise, aşa cum a făcut Isus.  Şi, 
dacă începem de la Moise, începem cu prima lui carte – Geneza.  Vom vedea în continuare 
ce a scris Moise în Geneza despre Mântuitorul.    

III.  Pluralitatea Dumnezeirii 

 În Deuteronom 6,4, se spune: „Ascultă, Israele!  Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul 
Domn.”  Pe acest text se bazează doctrina monoteismului.  Totuşi, acest text nu spune că 
există un singur Dumnezeu, ci că El „este singurul Domn”.  Avem nevoie de alte texte pentru 
a susţine ideea monoteistă.  Iată-le:                                                                                                               
 
- „Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: ‚Eu 
sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă şi afară de Mine nu este alt Dumnezeu’” (Isa 44,6).                                   
 
- „N-avem toţi un singur Tată?  Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu?”  (Mal 2,10)  
 
- „Totuşi, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile 
şi pentru care trăim şi noi” (1 Cor 8,6).                                                                                                    
 
- „Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează 
prin toţi şi care este în toţi” (Efes 4,6). 
 

 Toate aceste texte ne conduc la convingerea fermă că există un singur Dumnezeu.  
Creştinismul nu este politeist, religia biblică nu este politeistă, ci monoteistă.  Dar ce 
înseamnă un singur Dumnezeu?  Chiar primul verset al Bibliei Îl prezintă pe Dumnezeu la 
plural, ceea ce înseamnă că „un singur Dumnezeu” nu înseamnă „o singură Persoană 
divină”, ci un grup.  „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul” (Gen 1,1).  Acest 
termen, „Dumnezeu”, este traducerea ebraicului „Elohim”, la care terminaţia „im” este o 
terminaţie de plural, ca în româneşte „uri”: cadouri, tablouri.  O traducere literală ar fi: „La 
început, Dumnezeii au făcut cerurile şi pământul.”  De-a lungul Sfintei Scripturi, acest adevăr 
este mereu şi mereu confirmat, deoarece întâlnim trei Persoane divine: Tatăl, Fiul, Duhul 
Sfânt.  A zis Mântuitorul: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mat 28,19).   
 

 Astfel, în Geneza 1,1, Îl întâlnim, în acel grup, şi pe Domnul Isus Hristos.  Alte texte care 
vorbesc la fel sunt următoarele:                                                                                                                         

 
- „Dumnezeu a zis: ‚Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră . . .’” (Gen 
1,26).                                                                                                                                                                          
 
- „Domnul Dumnezeu a zis: ‚Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul’” 
(Gen 3,22).                                                                                                                                                                
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- „Şi Domnul a zis: ‚. . . Haidem!  Să Ne pogorâm şi să le încurcăm acolo limba . . .’” (Gen 
11,6.7).                                                                                                                                                       
 
Elohim – chipul Nostru – asemănarea Noastră – unul din Noi – haidem – să Ne pogorâm – să 
le încurcăm limba = toate sunt forme de plural.  Dumnezeirea biblică, creştină, este un grup 
de trei Persoane divine, eterne, atotputernice, omnisciente, sfinte, drepte, iubitoare.  

IV.  Făgăduinţe 

 Imediat după căderea în păcat, Domnul i-a vizitat pe Adam şi pe Eva şi, printre altele, a 
rostit prima făgăduinţă întâlnită în Sfânta Scriptură: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, 
între sămânţa ta şi sămânţa ei.  Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul” (Gen 
3,15).  „Profeţii clare şi precise fuseseră date cu privire la apariţia Celui Făgăduit.  Lui Adam   
i-a fost dată o asigurare a venirii Răscumpărătorului.  Sentinţa pronunţată asupra lui Satana,  
‚Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi 
capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul’ (Geneza 3,15), a fost pentru primii noştri părinţi o făgăduinţă 
a răscumpărării ce urma să fie înfăptuită prin Hristos.”  (The Acts of the Apostles/Faptele 
apostolilor, pagina 222)   
 

 Lui Avraam, Dumnezeu i-a făgăduit: „Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi 
blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” 
(Gen 12,3).  De asemenea: „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, 
pentru că ai ascultat de porunca Mea!”  (Gen 22,18).  „Toate familiile pământului vor fi 
binecuvântate în tine”, „toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta”.  
„În tine”, „în sămânţa ta”.  Apostolul Pavel, marele teolog al Noului Testament, ne dă 
explicaţia: „Acum, făgăduinţele au fost făcute ‚lui Avraam şi seminţei lui’.  Nu zice ‚şi 
seminţelor’ (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: ‚Şi 
seminţei tale’, adică Hristos” (Gal 3,16).   

 

 Sămânţa femeii şi a lui Avraam a fost Hristos.  Spiritul Profetic confirmă acest lucru: „Lui 
Avraam i-a fost dată făgăduinţa că din neamul lui va veni Mântuitorul lumii: ‚În sămânţa ta, 
toate neamurile pământului vor fi binecuvântate.’  Nu zice ‚şi seminţelor’, ca şi cum ar fi 
vorba de mai multe, ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: ‚Şi seminţei tale’, care este 
Hristos’ (Gen 22,18; Gal 3,16).”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 222)   
  

 O altă făgăduinţă a fost dată de Domnul prin gura muribundului patriarh Iacov: „Toiagul de 
domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni 
Şilo şi de El vor asculta popoarele” (Gen 49,10).  În dreptul numelui Şilo, la subsolul paginii 
din traducerea Cornilescu a Bibliei este scris „adică Mesia”.  „Şechina se depărtase de la 
sanctuar, însă în Copilul din Betleem era ascunsă slava înaintea căreia se pleacă îngerii.  
Acest Copilaş inconştient era sămânţa promisă, către care indica cel dintâi altar de la poarta 
Edenului.  Acesta era Şilo, pacificatorul.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 
52)                                                                                                                                                                
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V.  Simboluri 

 Cel puţin trei simboluri măreţe în legătură cu Salvatorul ceresc apar în prima carte a Bibliei:  
 
(01) Jertfele.  În Geneza 3,21, se arată că „Domnul Dumnezeu le-a făcut, lui Adam şi 
nevestei lui, haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.”  Era pielea de la prima jertfă care-L 
reprezenta pe Mântuitorul făgăduit.  „Pentru Adam, aducerea celei dintâi jertfe a fost o 
ceremonie foarte dureroasă.  Mâna lui a trebuit să fie ridicată ca să ia viaţă, pe care numai 
Dumnezeu o putea da.  A fost prima dată când el a văzut moarte şi ştia că, dacă ar fi fost 
ascultător de Dumnezeu, nu ar fi existat moarte de om sau de animal.  Când a junghiat 
victima nevinovată, el a tremurat la gândul că păcatul său trebuie să verse sângele Mielului 
fără cusur al lui Dumnezeu.  Această scenă i-a dat un sens mai profund şi mai intens al 
proporţiilor fărădelegii lui, pe care nimic altceva nu o putea expia decât moartea scumpului 
Fiu al lui Dumnezeu.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 68)                                                           
 
Toate jertfele aduse conform planului lui Dumnezeu arătau, ca şi cea dintâi, către „Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29): a lui Abel (Gen 4,4.5), a lui Noe (Gen 
8,20.21), ale lui Avraam (Gen 12,7.8), Iacov (Gen 35,1.7) etc.                                                                                                                          
 
(02) Corabia construită de Noe.  În capitolul 6 din Geneza, este descrisă starea de totală 
stricăciune a lumii antediluviene, care a dus la hotărârea lui Dumnezeu de a nimici tot ce 
este viu pe pământ (versetele 11-13.17; 7,21-23).  Tot ce era viu, cu excepţii.  Noe, fiul lui 
Lameh, „a căpătat milă înaintea Domnului” (6,8), pentru că „era un om neprihănit şi fără 
pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu” (versetul 9).  Dumnezeu a făcut un 
plan, potrivit căruia Noe urma să construiască o corabie uriaşă, pentru care a primit indicaţii 
precise cu privire la materiale şi dimensiuni (versetele 14-16).  În corabie au intrat: Noe, 
soţia lui, cei trei fii ai lor şi soţiile lor; de asemenea, multe animale, câte şapte perechi din 
cele curate şi din păsările cerului şi câte o pereche din dobitoacele necurate.  Un potop care 
a durat 40 de zile şi 40 de nopţi a nimicit tot ce era viu.  Noe şi familia sa, cum şi animalele 
luate în corabie, au supravieţuit.                                                                                                                          
 
Corabia aceea era mijlocul rânduit de Cer pentru salvarea celor opt fiinţe omeneşti din 
familia lui Noe, aşa cum în Hristos există salvare de focul din ziua de apoi.  Petru face o 
aluzie la corabie în prima sa epistolă: „. . . când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în 
aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic 
număr de suflete şi anume opt.  Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi şi 
anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat 
înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos” (1 Pet 3,20.21).             
 
„Astfel, Dumnezeu îi va distruge pe cei răi de pe pământ.  Dar cei neprihăniţi vor fi păstraţi 
în mijlocul acestor stihii dezlănţuite, aşa cum Noe a fost păstrat în corabie.  Dumnezeu va fi 
locul lor de scăpare şi ei vor fi plini de încredere sub aripile Lui.  Zice psalmistul: ‚Pentru că 
zici, ‚Domnul este locul meu de adăpost!’, şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, de 
aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău’ (Ps 
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91,9.10).  ‚Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul 
cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă’ (Ps 27,5).”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi 
profeţi, pagina 110)                                                                                                                                           
 
(03) Scara visată de Iacov.  „Iacov a plecat din Beer-Şeba şi şi-a luat drumul spre Haran.  A 
ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfinţise soarele.  A luat o piatră de acolo, 
a pus-o căpătâi şi s-a culcat în locul acela.  Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei 
vârf ajungea până la cer.  Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe scara aceea.  Şi 
Domnul stătea deasupra ei şi zicea: ‚Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam şi 
Dumnezeul lui Isaac.  Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale’” (Gen 28,10-
13).                                                                                                                          
 
Nu e nevoie de niciun efort ca să descifrăm simbolistica acelei scări.  Cheia ne-a dat-o chiar 
Domnul Isus Hristos, când a zis, în Ioan 1,51: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum 
încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste 
Fiul omului.”  „Priveşte la vîrful scării.  Dumnezeu este deasupra ei.  Slava Lui străluceşte 
asupra fiecărui suflet urcând spre cer.  Isus este scara.  Urcă prin El, lipeşte-te de El şi, în 
curând, vei păşi în afara scării în veşnica Sa împărăţie.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 8, pagina 130)                                                                                                       

VI.  Prototipuri 

(01) Adam: „Totuşi, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu 
păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană 
preînchipuitoare a Celui ce avea să vină” (Rom 5,14).  Adam, încercat şi căzut, era „o icoană 
preînchipuitoare a Celui ce avea să vină”, a lui Hristos, care a fost încercat, „unul care în 
toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” (Evr 4,15).  Omul creat în ziua a şasea a 
săptămânii creaţiunii a fost „primul Adam”, Hristos este „al doilea Adam”: „De aceea este 
scris: ‚Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu’.  Al doilea Adam a fost făcut un duh 
dătător de viaţă” (1 Cor 15,45).  „Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în 
Hristos” (versetul 22).                                                                                                                                                                      
 
(02) Avraam.  Când Domnul i-a destăinuit lui Avraam că va distruge Sodoma şi Gomora din 
cauza fărădelegilor lor (vezi Geneza 18,17-21), Avraam a mijlocit pentru cetăţile acelea 
(versetele 23-32).  El a întrebat dacă ele vor fi distruse chiar când se vor găsi în ele 50, 45, 
40, 30, 20, 10 oameni buni.  Răspunsul Domnului a fost că nu le va distruge, în caz că atâţia 
oameni buni vor fi găsiţi în ele.  Avraam îl avea în vedere pe nepotul său Lot şi familia sa.  
Aceştia au fost salvaţi, cei care au acceptat să iasă din Sodoma, dar numărul lor a fost sub 
zece, de aceea nimicirea a venit.  Avraam era un bun prototip al Marelui nostru Preot, Isus 
Hristos.  Despre El se spune: „Cine-i va osândi?  Hristos a murit!  Ba mai mult, El a şi înviat, 
stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!”  (Rom 8,34)                                                                                                                                    
 
(03) Melhisedec.  Acesta era împărat al Salemului şi preot al Dumnezeului celui preaînalt; el 
l-a întâmpinat pe Avraam în valea Şave şi l-a binecuvântat (Gen 14,17-20).  În Epistola către 
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Evrei, se vorbeşte mult despre Melhisedec.  Se spune că Isus „a fost făcut ‚Mare Preot în 
veac, după rânduiala lui Melhisedec’” (Evr 6,20).  De asemenea: „Fiindcă iată ce se 
mărturiseşte despre El: ‚Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec’” (Evr 7,17).  În 
capitolul 7 din Evrei, versetele 1 până la 21, autorul dezvoltă un amplu comentariu despre 
Melhisedec şi arată că el a fost un foarte potrivit prototip al Mântuitorului Isus Hristos.   
 
(04) Isaac.  Capitolul al 22-lea din Geneza este, în cea mai mare parte, consacrat unei 
experienţe a lui Avraam, prin care credinţa lui a fost greu încercată: Dumnezeu i-a cerut să-l 
aducă jertfă pe Isaac.  Porunca a fost: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe 
Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune” 
(versetul 2).  Avraam a ascultat în totul de Dumnezeu: „Când au ajuns la locul pe care i-l 
spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el.  L-a legat pe fiul 
său Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.  Apoi, Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul, 
ca să-l junghie pe fiul său.  Atunci, îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: ‚Avraame!  
Avraame!’  ‚Iată-mă!’, a răspuns el.  Îngerul a zis: ‚Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci 
nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul 
tău fiu, pentru Mine’” (versetele 9-12).                                                                                                             
 
Ce clar sună întreaga istorisire: un tată a fost gata să-l jertfească pe fiul său – dar Dumnezeu   
l-a oprit!  Era doar o parabolă a adevăratei jertfiri – Dumnezeu L-a jertfit într-adevăr pe 
unicul Său Fiu, aşa cum ni se spune în Ioan 3,16 şi în multe alte texte din Noul Testament.  
Isaac, obiectul de jertfă, era un prototip al Domnului Isus Hristos.  De aceea a zis 
Mântuitorul: „Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a văzut-o şi 
s-a bucurat” (Ioan 8,56).                                                         
 
(05) Iosif.  El a fost vândut de fraţii săi ismaeliţilor, care l-au dus ca rob în Egipt, aşa cum 
Mântuitorul a fost vândut de unul din ucenicii Lui şi dat la moarte pentru păcatul lumii.  Dar 
paralelismul nu se termină aici.  Iosif a zis către fraţii săi: „Eu sunt fratele vostru Iosif, pe 
care l-aţi vândut ca să fie dus în Egipt.  Acum, nu vă întristaţi şi nu fiţi mâhniţi că m-aţi 
vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viaţa m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră” 
(Gen 45,4.5).  Tot astfel, Dumnezeu-Tatăl L-a trimis pe Fiul Său ca să ne scape nouă viaţa 
prin jertfa Sa.  Iosif a rostit cuvinte asemănătoare în Geneza 50,20: „Voi, negreşit, v-aţi 
gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se 
vede azi şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.”  Hristos a zis despre Sine: 
„Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca 
răscumpărare pentru mulţi” (Mat 20,28).                                                                                                          
 
(06) Iuda, fiul lui Iacov.  Când Beniamin era în pericol de a rămâne rob în Egipt pentru 
„furarea” paharului guvernatorului, Iuda a mijlocit pentru el într-un mod superb şi ilustrator 
al felului în care Hristos mijloceşte pentru păcătoşi: „Acum, dacă mă voi întoarce la robul 
tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de sufletul căruia este nedezlipit sufletul lui, el 
are să moară, când va vedea că băiatul nu mai este, şi robii tăi vor pogorî cu durere în 
locuinţa morţilor bătrâneţele robului tău, tatăl nostru.  Căci robul tău s-a pus chezaş pentru 
copil şi a zis tatălui meu: ‚Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna 
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faţă de tatăl meu.’  Îngăduie, dar, te rog, robului tău, să rămână în locul băiatului, ca rob al 
domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu fraţii săi.  Cum mă voi putea sui eu la tatăl 
meu, dacă băiatul nu este cu mine?  Ah!  Să nu văd mâhnirea tatălui meu!”  (Gen 44,30-34) 

VII.  Delegat al Cerului 

 Când s-a pus în cer întrebarea: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?”, răspunsul a 
fost: „Iată-Mă, trimite-Mă!”  (Vezi Isaia 6,8).  Cine a întrebat, despre ce trimitere era vorba şi 
cine a răspuns?  În Apocalipsa, capitolul 5, se arată că, în mâna Celui Atotputernic, care şade 
pe scaunul de domnie al universului, se afla „o carte, scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, 
pecetluită cu şapte peceţi” (versetul 1).  Se punea întrebarea, cine va putea să deschidă 
cartea şi să-i rupă peceţile (versetul 2).  Pentru că nimeni nu putea face lucrul acesta, Ioan a 
plâns foarte mult (versetele 3 şi 4).  Dar s-a găsit soluţia: „Iată că Leul din seminţia lui Iuda, 
Rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei” (versetul 5).  În 
versetul 6, apare, „stând în picioare un Miel.  Părea junghiat”.  În Apocalipsa 13,8, se spune 
că „Mielul a fost junghiat de la întemeierea lumii.”  În Ioan 1,29, Ioan Botezătorul a zis 
despre Isus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”     
 

 Ce era scris în cartea aceea, pe care numai Mielul junghiat a putut-o deschide?  Ni se spune 
în Psalmul 40,7.8: „Atunci am zis: ‚Iată-Mă că vin!  În sulul cărţii este scris despre Mine, 
vreau să fac voia Ta, Dumnezeule şi legea Ta este în fundul inimii Mele.’”  Aceste cuvinte 
sunt reluate în Evrei 10,5-9 şi aplicate la Hristos.  Astfel, Fiul lui Dumnezeu S-a oferit să 
poarte păcatele lumii şi să moară pentru păcătoşi.  Aceasta era esenţa planului de mântuire, 
era taina milenară cuprinsă în cartea sigilată. 

 

 De aceea, la căderea în păcat a primilor noştri părinţi, El a preluat răspunderea salvării 
păcătoşilor.  El a venit la ei în repetate rânduri şi Îl întâlnim astfel în cartea Geneza:                              

 
(01) Domnul Dumnezeu, care i-a vizitat pe Adam şi Eva imediat după căderea lor în păcat.  
Atunci, El le-a arătat consecinţele păcatului şi le-a dat făgăduinţa unui Răscumpărător, care 
urma să fie El Însuşi (vezi Geneza 3,8-19).                                                                                                  
 
(02) Domnul, care i S-a arătat lui Avraam împreună cu doi îngeri, toţi trei în înfăţişarea unor 
bărbaţi, la stejarii lui Mamre.  Ei au mâncat ce le-a oferit Avraam, apoi Domnul i-a făgăduit 
că i se va naşte un fiu din Sara în anul următor (Gen 18,1-15).  Îngerii s-au dus în Sodoma, iar 
Domnul a rămas să stea de vorbă cu Avraam, când acesta a mijlocit pentru Sodoma.  
Avraam ştia acum cu cine stă de vorbă, pentru că a zis: „Cel ce judecă tot pământul nu va 
face oare dreptate?”  (Versetul 25).  În versetul 32, el a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă 
voi mai vorbi numai de data aceasta.”                                                                                                         
 
(03) Omul care S-a luptat cu Iacov „până în revărsatul zorilor” (vezi Geneza 32,24-30).  În 
versetul 24, se spune „un om”; în versetul 25, „omul acesta”; în versetul 28, Iacov primeşte 
un nume nou, Israel, însemnând „cel ce luptă cu Dumnezeu”, „căci ai luptat cu Dumnezeu şi 
cu oameni şi ai fost biruitor”.  Când Iacov I-a cerut numele, necunoscutul a răspuns: 
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„‚Pentru ce Îmi ceri numele?’  Şi l-a binecuvântat acolo” (versetul 29).  Care a fost reacţia lui 
Iacov, după ce luptătorul nocturn a dispărut?  Ni se spune în versetul 30: „Iacov a pus locului 
aceluia numele Peniel (Faţa lui Dumnezeu); ‚căci’, a zis el, ‚L-am văzut pe Dumnezeu faţă în 
faţă şi, totuşi, am scăpat cu viaţă.’”  Era chiar Dumnezeu, mai precis Fiul lui Dumnezeu.      

VIII.  Dialoguri 

 Pe vremea aceea, când nu exista Biblie, Dumnezeu vorbea cu oamenii şi ei auzeau glasul Lui.  
Iată o serie de astfel de dialoguri între Dumnezeu, care era Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Se 
angajase să Se ocupe de omenirea căzută, şi diferiţi indivizi:                                                                                                      
 
(01) Adam şi Eva.  Domnul S-a adresat fiecăruia din ei când i-a vizitat în Grădina Edenului 
după cădere (vezi Geneza 3,8-29).                                                                                                   
 
(02) Cain.  Domnul l-a avertizat pe Cain, înainte ca acesta să-l ucidă pe fratele său Abel (Gen 
4,6.7), şi l-a mustrat după aceea: „Domnul i-a zis lui Cain: ‚Unde este fratele tău Abel?’  El a 
răspuns: ‚Nu ştiu.  Sunt eu păzitorul fratelui meu?’”  (Versetele 4,9-15; citat este versetul 9)                                                                                                                                         
 
(03) Noe.  Domnul i-a vorbit înainte de construirea corabiei, informându-l despre planul Lui 
de a nimici lumea nelegiuită, dându-i instrucţiuni amănunţite despre ce avea să facă şi 
spunându-i să intre în corabie, el, familia lui şi animalele pe care trebuia să le păstreze vii.    
I-a vorbit la sfârşitul potopului, spunându-i să iasă din corabie, şi i-a dat semnul 
legământului, curcubeul (Geneza, capitolele 6-9).                                                                                   
 
(04) Avraam.  Domnul i-a vorbit în multe rânduri, de exemplu, în Geneza 12,1-3, când l-a 
chemat, în capitolul 15,1-6, când i-a promis că sămânţa lui va fi foarte numeroasă, şi de 
multe alte ori.                                                                                                                                                         
 
(05) Abimelec.  Când Abimelec a luat-o la el pe Sara, soţia lui Avraam, Dumnezeu l-a mustrat 
în vis: „Iată, ai să mori din pricina femeii, pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat” 
(Gen 20,3).  Abimelec a protestat: „Doamne, vei omorî Tu oare chiar şi un neam nevinovat?  
Nu mi-a spus el că este soră-sa?”  (Versetele 4 şi 5).  Şi Dumnezeu i-a răspuns: „Ştiu şi Eu că 
ai lucrat cu inimă curată . . . Acum, dă omului nevasta înapoi, căci el este prooroc, se va ruga 
pentru tine şi vei trăi.  Dar, dacă n-o dai înapoi, să ştii că vei muri negreşit, tu şi tot ce-i al 
tău” (versetele 6 şi 7).   
 
(06) Isaac.  Într-o conversaţie mai lungă cu Isaac, Domnul a spus, printre altele: „Nu te 
pogorî în Egipt!  Rămâi în ţara în care îţi voi spune.  Locuieşte ca străin în ţara aceasta; Eu voi 
fi cu tine şi te voi binecuvânta; căci toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale şi 
voi ţine jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avraam” (Geneza 26,2-5; citate sunt 
versetele 2 şi 3).                                                                                                                                                                        
 
(07) Iacov.  Iată una din multele ocazii când Domnul a vorbit cu el: „Atunci, Domnul i-a zis lui 
Iacov: ‚Întoarce-te în ţara părinţilor tăi şi în locul tău de naştere şi Eu voi fi cu tine’” (Gen 
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31,3).  Şi alta: „Dumnezeu i-a vorbit lui Israel, într-o vedenie noaptea, şi i-a zis: ‚Iacove!  
Iacove!’  Israel a răspuns: ‚Iată-mă!’  Şi Dumnezeu a zis: ‚Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul 
tatălui tău.  Nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare’” 
(Gen 46,2.3).                                                                                                                                                      
 
(08) Laban.  Domnul l-a avertizat să se poarte bine cu Iacov după ce acesta fugise, iar Laban 
pornise în urmărirea lui: „Dar Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis lui Laban, arameul, şi i-a 
zis: ‚Fereşte-te să-i spui o vorbă rea lui Iacov!’”  (Gen 31,24)                                                                                                                     
 
(09) Agar.  Când fugea de stăpâna ei Sara, Agar s-a oprit undeva în pustie lângă un izvor. 
„Îngerul Domnului i-a zis: ‚Întoarce-te la stăpână-ta şi supune-te sub mâna ei.’  Îngerul 
Domnului i-a zis: ‚Îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa şi ea va fi atât de multă la număr, că nu 
va putea fi numărată’” (vezi Geneza 16,7-14; citate sunt versetele 9 şi 10).  Îngerul Domnului 
amintit aici este acelaşi despre care se vorbeşte în Geneza 22,15.16: „Îngerul Domnului l-a 
chemat a doua oară din ceruri pe Avraam şi i-a zis: ‚Pe Mine Însumi Mă jur’, zice Domnul, 
‚pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi 
binecuvânta . . .’.”  În Evrei 6,13-18, se arată că Dumnezeu era Cel care i-a jurat lui Avraam.         

IX.  Încheiere 

 Am străbătut cartea Geneza.  Ne-am întâlnit la tot pasul şi în tot locul cu iubitul nostru 
Domn Isus Hristos.  Era cu mii de ani înainte de întrupare.  În cele din urmă, nu a mai putut 
suporta înstrăinarea: „Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.  
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1,14). 
 

 Îl vom întâlni în curând, aşa cum ne asigură apostolul Pavel: „Căci Însuşi Domnul, cu un 
strigăt . . ., Se va pogorî din cer . . ., vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să-L 
întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul.  Mângâiaţi-vă dar 
unii pe alţii cu aceste cuvinte” (1 Tes 4,16-18).  Să o facem acum şi întotdeauna!  Amin!      

* * * * 

Cântarea de deschidere, 70: „Cuvânt dumnezeiesc”    

Cântarea de închidere, 637: „Vorbeşte-mi Tu, Isuse!”   
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ISUS HRISTOS ÎN CARTEA EXODUL                                                                                                                             

I. Introducere  

 În anul 1974, Vladimir Hanga a publicat în Bucureşti cartea Alexandru cel Mare.  Vestitul 
cuceritor a trăit între anii 356-323 înainte de Hristos, iar cartea a apărut la circa 2300 de ani 
după moartea lui Alexandru.  Scriitorul s-a bazat pe documente străvechi, evocând era 
aceea îndepărtată.  Aristotel, profesorul lui Alexandru cel Mare, nu ar fi putut scrie biografia 
lui Albert Einstein, care a trăit la peste 22 de secole după el.  Imposibil.  Oamenii pot privi 
înapoi în timp, dar nu înainte.   
 

 Nu aşa cu Moise.  El a cuprins ambele dimensiuni ale timpului, înapoi şi înainte.  Privind 
înapoi, el a scris despre facerea lumii, cădere, potop, formarea poporului ales, robia în Egipt, 
izbăvirea de acolo şi anii peregrinării prin pustie.  Nu pe bază de amintiri transmise din tată 
în fiu, pentru că acestea puteau fi deformate.  El a scris prin inspiraţie, aşa cum ne învaţă 
apostolul Petru: „Căci nicio proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit 
de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21).  Sau Pavel: „Toată Scriptura (atunci 
Vechiul Testament) este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit 
şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Tim 3,16.17).   

 

 M-am referit la privirea înapoi a lui Moise, care a redat, prin inspiraţie, evenimentele 
trecute, şi astfel au apărut primele cărţi din colecţia biblică.  Dar înainte?  Cum a privit el 
înainte?  Mântuitorul a zis către iudeii care-I contestau originea şi misiunea: „Căci, dacă l-aţi 
crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine” (Ioan 5,46). 

 

 Deci, Moise a scris despre Domnul Isus Hristos.  Moise a trăit între anii 1571-1451 înainte de 
Hristos.  Astfel, el a scris, prin inspiraţie de la Duhul Sfânt, despre evenimente care urmau să 
aibă loc după 15 secole.  El a scris despre Hristos.  Tema aceasta va arăta ce a scris Moise 
despre Domnul nostru Isus Hristos în cartea Exodul.                                                                                 

II.  Nume 

 „Moise păştea turma socrului său Ietro, preotul Madianului.  Odată, a mânat turma până 
dincolo de pustie şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.  Îngerul Domnului i S-a 
arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug.  Moise s-a uitat şi iată că rugul 
era tot un foc şi rugul nu se mistuia deloc.  Moise a zis: ‚Am să mă întorc să văd ce este 
această vedenie minunată şi pentru ce nu se mistuie rugul.’  Domnul a văzut că el se 
întoarce să vadă şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului şi a zis: ‚Moise!  Moise!’  El a 
răspuns: ‚Iată-mă!’  Dumnezeu a zis: ‚Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintele 
din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.’  Şi a adăugat: ‚Eu sunt 
Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.’  
Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să-L privească pe Dumnezeu” (Exod 3,1-6). 
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 În continuare, ni se spune: „Domnul a zis: ‚Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în 
Egipt . . .’” (versetele 7-10; citat este versetul 7).  Să ne gândim: la începutul capitolului, ni se 
spune că Îngerul Domnului i S-a arătat lui Moise într-un rug aprins care nu se consuma.  În 
continuare, nu se mai vorbeşte însă de Înger, ci de Domnul Dumnezeu, care Se declară 
Dumnezeul patriarhilor Avraam, Isaac şi Iacov.  De asemenea, Moise este avertizat să nu se 
apropie de rug şi ni se spune că „Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să-L privească pe 
Dumnezeu” (versetul 6).  Apoi, Domnul Dumnezeu Îşi anunţă constatarea cu privire la 
poporului Său din Egipt şi hotărârea de a-l elibera de acolo, folosindu-l pe Moise.   

 

 „Îngerul Domnului” sau chiar „Domnul Dumnezeu”?  În acest capitol, şi în alte locuri ale 
Vechiului Testament, aceşti termeni sunt echivalenţi.  „Contextul (versetele 4-6 şi 14) arată 
clar că acest ‚Înger al Domnului’ era Domnul Însuşi, a doua persoană a Dumnezeirii. . . .  Deja 
în timpul lui Avraam, Domnul S-a descoperit pe Sine sub această formă şi sub acest nume 
(vezi Geneza 22,11).”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a şaptea, volumul 1, pagina 509) 

 

 În Geneza 22,11.12, citim: „Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: ‚Avraame!  
Avraame!’  ‚Iată-mă’, a răspuns el.  Îngerul a zis: ‚Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci 
nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul 
tău fiu, pentru Mine.’”  Iată-L pe Dumnezeu vorbind, iar mai departe (în versetele 15-18) Se 
jură pe Sine că va binecuvânta sămânţa lui Avraam.   

 

 Referindu-se la scena văzută de Moise, Spiritul Profetic ne explică: „Era El, care, ca Înger al 
legământului, Se descoperise părinţilor în timpuri trecute.  ‚Şi Moise şi-a ascuns faţa, căci se 
temea să-L privească pe Dumnezeu.’”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 
252)  

 

 Termenul ebraic folosit în Exodul 3,2 este „mal’âk, de la o rădăcină nefolosită, însemnând ‚a 
trimite ca delegat’, ‚mesager’, ‚ambasador’”.  (Hebrew and Chaldee Dictionary/Dicţionarul 
ebraic şi caldeean, de James Strong, pagina 66, articolul 4397) 

 

 În Noul Testament, se procedează la fel, termenul aggelos (se citeşte „angelos”) însemnând 
„mesager”, „cineva care este trimis”.  Exprimarea aceasta apare în mod abundent; cei doi 
„soli” (Luca 9,52), trimişi de Isus într-un sat al samaritenilor ca să prăgătească un loc de 
găzduit, sunt numiţi în original „îngeri”.  Fiul lui Dumnezeu a fost trimisul Cerului către 
omenire atât în Vechiul Testament, cât şi în Noul Testament.  Din Vechiul Testament, cităm 
textul din Isaia 63,9: „În toate necazurile lor, n-au fost fără ajutor şi Îngerul care este 
înaintea Feţei Lui i-a mântuit.”   

 

 Iată şi Exodul 23,20.21: „Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum şi 
să te ducă la locul, pe care l-am pregătit.  Fii cu ochii în patru înaintea Lui şi ascultă de glasul 
Lui; să nu te împotriveşti Lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele Meu este în El.”  
Reţineţi: un Înger îi conduce pe israeliţi, aceştia sunt avertizaţi să nu I se împtrivească, 
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pentru că atunci nu le va ierta păcatele, iar numele lui Dumnezeu este în El.  Nu poate fi 
decât Fiul lui Dumnezeu, capabil să ierte păcate şi având în El numele divin.   

 

 Care nume de fapt?  Când Moise s-a interesat de identitatea Celui ce îl trimite, ca să le 
poate explica israeliţilor, răspunsul a fost: „Eu sunt Cel ce sunt” (vezi Exodul 3,13-15).  În 
ebraică, expresia aceasta reprezentând numele divin este IHVH, redat pentru rostire Iahve 
sau Iehova.  „Eu sunt Cel ce sunt” înseamnă „exist prin Mine Însumi, sunt izvor de viaţă”.  În 
Ioan 8,58, Mântuitorul a declarat: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască 
Avraam, sunt Eu.”  Nu „am fost” ci „sunt”, adică „Eu sunt” sau „sunt Cel ce sunt”.  Exact 
numele IHVH, exprimând existenţă permanentă, veşnică, a fost aplicat de Isus la Sine.  

 

 În Noul Testament, Fiul lui Dumnezeu este „Cel trimis” de Cer ca să mântuiască lumea: 
„Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie 
mântuită prin El” (Ioan 3,17).  „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să 
împlinesc lucrarea Lui” (Ioan 4,34).  Astfel, El este Îngerul feţei Domnului, trimis aici ca 
Salvator al nostru din păcat.                    

III.  Funcţii 

 Putem distinge trei funcţii ale Fiului lui Dumnezeu în timpul după căderea lui Adam şi 
înainte de venirea Sa în trup:                                                                                                                                            
 
(01) Izbăvitor – El a efectuat Exodul.  Iată cum începe prima poruncă: „Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei” (Exod 20,2).  În 1 Corinteni 
10,1-4, se arată clar cine i-a condus pe israeliţi: „Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii 
noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare, toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, 
pentru Moise; toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească şi toţi au băut aceeaşi 
băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei şi 
stânca era Hristos.”                                                                                                                                                           
 
(02) Legiuitor – El a dat legea morală pe Muntele Sinai, rostind-o cu glas tare şi scriind-o cu 
degetul Său (vezi Exodul 20,1-17; Deut 4,33; Exod 31,18).  Iacov zice că „Unul singur este 
dătătorul şi judecătorul legii: Acela care are putere să mântuiască şi să piardă” (Iac 4,12).  
Isus mântuieşte, dar tot El îi va judeca pe vii şi pe morţi (vezi Fapte 10,42); El a zis: „Tatăl nici 
nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului” (Ioan 5,22).                                                        
 
(03) Înlocuitor.  Este interesant faptul că poporul Israel, îngrozit de manifestarea puterii 
divine la Muntele Sinai, a cerut să se facă o schimbare: „Tot poporul auzea tunetele şi 
sunetul trâmbiţei şi vedea flăcările muntelui, care fumega.  La priveliştea aceasta, poporul 
tremura şi stătea în depărtare.  Ei i-au zis lui Moise: ‚Vorbeşte-ne tu însuţi şi te vom asculta; 
dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim’” (Exod 20,18.19).  În Deuteronom 
18,15-18, Moise vorbeşte poporului: „Domnul, Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, 
dintre fraţii tăi, un prooroc ca mine: să ascultaţi de El!  Astfel, El va răspunde la cererea pe 
care ai făcut-o Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: 
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‚Să nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu 
mor.’  Atunci, Domnul mi-a zis: ‚Ce au zis ei este bine.  Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un 
prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura Lui şi El le va spune tot ce-I voi porunci Eu.’”                                                                                                                                                                      
 
Deşi Hristos era Cel care rostise cu glas tare Cele Zece Porunci şi de glasul Căruia se 
îngroziseră israeliţii, El era, în acelaşi timp, şi Înlocuitorul: nu Persoana Se schimba, ci 
modalitatea arătării Sale; lăsând slava divină înfricoşătoare (vezi Isaia 6,1-5 şi Filipeni 2,6-8), 
El S-a făcut trup şi a locuit astfel printre oameni (vezi Ioan 1,14).                                                                               

IV.  Prototipuri 

 Primul mare preot în istoria poporului ales a fost Aaron; despre el se spune în Evrei 5,4: 
„Nimeni nu-şi ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost 
Aaron.”  După el, slujba de mare preot a îndeplinit-o Eleazar şi aşa mai departe.  Marele 
preot era un prototip al lui Hristos, care este Marele nostru Preot în cer: „Punctul cel mai 
însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta scaunului de 
domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt şi al adevăratului cort, care a fost 
ridicat nu de un om, ci de Domnul” (Evr 8,1.2). 
 

 Nu numai marele preot, ci orice preot era un prototip al lui Hristos, pentru că Mântuitorul a 
fost făcut şi preot aşa cum zice Scriptura: „Fiindcă iată ce se mărturiseşte despre El: ‚Tu eşti 
preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec’” (Evr 7,17).    
 

 Omul lui Dumnezeu care străluceşte cel mai mult în primele cărţi ale Bibliei, scrise chiar de 
el prin inspiraţie divină, este Moise.  În el găsim o serie întreagă de trăsături care-l fac un 
excelent prototip al Domnului nostru Isus Hristos.  Iată care sunt acestea:                                            

 
(01) La naştere, Moise a fost urmărit ca să fie ucis (vezi Exodul 1,15.16.22; 2,1-10); Irod a 
ucis pruncii din Betleem, pentru ca printre ei să fie şi „Împăratul de curând născut al 
iudeilor” (Mat 2,2.16-18).                                        
 
(02) Moise a fost pregătit în pustie, timp de patruzeci de ani, pentru misiunea sa publică 
(vezi Exodul 2,15.21.22; 3,1); Mântuitorul, timp de „patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi”, a 
postit şi S-a rugat în pustie, înainte de a-Şi începe activitatea publică (vezi Matei 4,1.2).                                                                                                                                              
 
(03) Moise a fost un om muncitor, înainte de a fi chemat să-l scoată pe Israel din Egipt, 
păzind turma socrului său Ietro (vezi Exodul 3,1.10); Domnul Isus a lucrat împreună cu Iosif 
în atelierul de tâmplărie (vezi Matei 13,54.55; Marcu 6,3).                                                                                
 
(04) Despre Moise, ni se spune: „Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice 
om de pe faţa pământului” (Num 12,3); Hristos a zis: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi 
învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre” (Mat 11,29).                                                                                                                    
 



 

 

P
ag

e4
2

 

(05) Moise a fost instrumentul uman folosit de Dumnezeu pentru a-l scoate pe poporul 
Israel din robia Egiptului (vezi Exodul 3,10; 32,1.7); Hristos a fost Agentul divin întrupat 
pentru scoaterea fiilor şi fiicelor lui Adam din sclavia păcatului (Luca 19,10; Evr 2,9.10.14-
18).                  
 
(06) Moise a mijlocit pentru iertarea copiilor lui Israel, după ce aceştia făcuseră un viţel de 
aur şi se închinaseră la el (vezi Exodul 32,11-14.31-34); Hristos este singurul Mijlocitor între 
Dumnezeu şi oameni (vezi Romani 8,34; 1 Timotei 2,5).                                                                                   
 
(07) Moise a trebuit să facă faţă, de multe ori, răzvrătirii şi ostilităţii poporului; el a zis 
odată: „Ce să fac cu poporul acesta?  Încă puţin şi au să mă ucidă cu pietre” (Exod 17,4); în 
Evanghelia după Ioan, citim în mai multe locuri că iudeii, înfuriaţi de cuvintele lui Isus, au 
pus mâna pe pietre ca să-L ucidă (9,59; 10,31-33; 11,8).                                                                                                               
 
(08) Moise a murit, a fost înmormântat de Dumnezeu, iar după un timp nespecificat a fost 
înviat şi luat la cer (Deut 34,5.6; Iuda 9; Mat 17,3); după învierea Sa şi arătarea, timp de 
patruzeci de zile, în diferite chipuri şi la mulţi din ucenicii Săi, Hristos S-a înălţat la cer (Fapte 
1,3.9-11; Luca 24,50-53).                                                                                                                                                                                                            

V.  Simboluri 

 A doua carte a Bibliei ne oferă unele dintre cele mai fascinante simboluri referitoare la 
Mântuitorul nostru Isus Hristos.  Iată unele din ele:                                                                                
 
(01) Rugul aprins care nu se mistuia: „Moise păştea turma socrului său Ietro, preotul 
Madianului.  Odată, a mânat turma până dincolo de pustie şi a ajuns la muntele lui 
Dumnezeu, la Horeb.  Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din 
mijlocul unui rug.  Moise s-a uitat şi iată că rugul era tot un foc şi rugul nu se mistuia deloc.  
Moise a zis: ‚Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată şi pentru ce nu se 
mistuie rugul’” (Exod 3,1-3).  Acolo nu era un foc real, ci manifestarea spectaculoasă a 
prezenţei lui Dumnezeu.                                                                                                                  
 
Simbolistica se poate descifra astfel:                                                                 
 
- Dumnezeu a vorbit dintr-un tufiş umil, nu dintr-un cedru, un stejar sau un sequoia.                                                 
- Când „Cuvântul S-a făcut trup”, Dumnezeu ne-a vorbit prin El, aşa cum se spune în Evrei 
1,2: „. . . la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul . . .”.  Şi cum arăta Fiul?  El nu a venit cu 
splendoare de heruvim sau de serafim, ci „S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de 
rob, făcându-Se asemenea oamenilor” (Filip 2,7).  „N-avea nici frumuseţe, nici strălucire, ca 
să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă” (Isa 53,2).  Totuşi, în 
aceea Fiinţă care nu izbea privirile, locuia şi vorbea Dumnezeu: „. . . că, adică, Dumnezeu era 
în Hristos, împăcând lumea cu Sine . . .” (2 Cor 5,19).                                                                           
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(02) Sângele uns pe uşiori şi pe pragul de sus al casei: „Duceţi-vă de luaţi un miel pentru 
familiile voastre şi junghiaţi Paştele.  Să luaţi apoi un mănunchi de isop, să-l muiaţi în 
sângele din strachină şi să ungeţi pragul de sus şi cei doi stâlpi ai uşii cu sângele din 
strachină.  Niciunul din voi să nu iasă din casă până dimineaţa.  Când va trece Domnul ca să 
lovească Egiptul şi va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii, Domnul va 
trece pe lângă uşă şi nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească” 
(Exod 12,21-23).                                                                                                                                                 
 
„Nu era destul ca mielul pascal să fie junghiat; sângele lui trebuia stropit pe tocul uşii; tot 
aşa, meritele sângelui lui Hristos trebuie să fie aplicate asupra sufletului.  Noi trebuie să 
credem nu numai că El a murit pentru lume, ci că El a murit pentru noi în mod individual.  
Trebuie să ne însuşim virtutea jertfei ispăşitoare.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi 
profeţi, pagina 277)                                                                                                                                            
 
„Prin ascultare, poporul urma să dea dovadă de credinţa sa.  Tot aşa, toţi cei ce nădăjduiesc 
să fie mântuiţi prin meritele sângelui lui Hristos trebuie să-şi dea seama că ei înşişi au ceva 
de făcut pentru a-şi asigura mântuirea.”  (Ibid., pagina 279)                                                                                                                                                                         
 
(03) Cortul întâlnirii sau sanctuarul.  Dumnezeu i-a poruncit lui Moise: „Să-Mi facă un locaş 
sfânt şi Eu voi locui în mijlocul lor.  Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l 
voi arăta” (Exod 25,8.9).  Aşa cum Dumnezeu Şi-a manifestat prezenţa în mijlocul poporului 
Israel prin cortul întâlnirii, tot astfel, prin întruparea Fiului Său, El a locuit în mijlocul 
omenirii: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.  
El era la început cu Dumnezeu. . . .  Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de 
har şi de adevăr” (Ioan 1,1.2.14).  Acest „a locuit” este traducerea verbului grecesc 
eskenosen, de la verbul skenoo, „a locui în cort”, „a cortui”; substantivul corespunzător este 
skene, care înseamnă „cort”, „adăpost temporar”.                                                                                         
 
(04) Toate obiectele cortului întâlnirii:                                                                                                                 
 
- Chivotul – în el se afla legea divină (Exod 25,10-16); Isus a zis: „. . . vreau să fac voia Ta, 
Dumnezeule, şi legea Ta este în fundul inimii Mele” (Ps 40,8).                                                                                                 
 
- Capacul ispăşirii, care acoperea chivotul, numit şi tronul harului (Exod 25,17-21); el 
simboliza mila iertătoare a Salvatorului nostru, aşa cum este descrisă în Evrei 4,15.16: „Căci 
n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate 
lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.  Să ne apropiem dar cu deplină încredere de 
scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de 
nevoie.”    
 
„Chivotul şi capacul ispăşirii alcătuiau inima însăşi a sanctuarului.  Deasupra capacului 
ispăşirii era Shekinah, simbolul prezenţei divine.  Tablele legii dinlăuntrul chivotului 
mărturiseau despre faptul că împărăţia lui Dumnezeu e întemeiată pe un standard imuabil 
al dreptăţii (Ps 97,2), pe care chiar harul divin trebuie să-l respecte.  Harul nu poate fi 
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acordat în condiţiile ‚desfiinţării legii’ (Rom 3,31).  Când păcatul este iertat, şi pretenţiile 
legii împotriva păcătosului trebuie să fie satisfăcute.  Scopul propriu-zis al evangheliei este 
să asigure pentru păcătos iertarea păcatelor sale, prin credinţa într-un mijloc care nu 
‚desfiinţează legea’, ci o ‚întăreşte’.  În timp ce tablele din chivot mărturiseau împotriva 
poporului, scaunul harului arăta către o cale pe care pretenţiile legii puteau fi satisfăcute şi 
păcătosul salvat de la moarte, pedeapsa cerută de lege.  Numai pe temeiul legii nu poate 
exista armonie între Dumnezeu şi om, pentru că păcatul ne desparte de El (Isa 59,1.2).  
Scaunul harului stropit cu sânge trebuie să intervină, pentru că numai pe baza mijlocirii lui 
Hristos în favoarea noastră ne putem apropia de Dumnezeu (Evr 7,25).”  (Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 1, 
pagina 637)                                
 
- Perdeaua dinlăuntru despărţea locul sfânt de locul preasfânt (Exod 26,31-33); pe ea se 
stropea sânge, care reprezenta vina păcătoşilor şi care o întina, de aceea, o dată pe an 
trebuia să se facă ispăşire.  Perdeaua era o separare, o despărţire între păcătoşi şi 
Dumnezeu.  Când Isus a murit pe cruce, „perdeaua dinlăuntrul templului s-a rupt în două, 
de sus până jos” (Mat 27,51).  Scriitorul Epistolei către Evrei comentează că această perdea 
Îl reprezenta pe Hristos: „Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare 
slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua 
dinlăuntru, adică trupul Său . . .”.  Rupându-se perdeaua, adică trupul Său, noi avem intrare 
slobodă la Tatăl.                                                                                                                                                                      
 
- Sfeşnicul de aur (Exod 25,31-40) era unica sursă de lumină în sanctuar.  Hristos a zis 
despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci 
va avea lumina vieţii” (Ioan 8,12).  Fără El, nu există lumină: „În El era viaţa şi viaţa era 
lumina oamenilor.  Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a biruit-o.  A venit un om 
trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.  El a venit ca martor, ca să mărturisească despre 
Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.  Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească 
despre Lumină.  Lumina aceasta era adevărata Lumină, care-l luminează pe orice om venind 
în lume” (Ioan 1,4-9).                                                                                                                                    
 
„Într-un sens, ‚sfeşnicul’ îl reprezenta pe poporul lui Dumnezeu ca lumină morală şi 
spirituală a lumii, în mod individual (Mat 5,14-16; Filip 2,15) şi ca biserică (Apoc 1,12.20).  
Mai reprezenta puterea Duhului Sfânt de a ilumina biserica (Zah 4,2-6; Apoc 4,5).  Totuşi, în 
sensul cel mai înalt, el arată către Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos (Ioan 9,5), care 
este Lumina lumii (Ioan 1,4; 8,12; 12,46) şi care împarte sufletului ‚orice ni se dă bun şi orice 
dar desăvârşit’, care vine de la ‚Tatăl luminilor’ (Iac 1,17).”  (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 1, pagina 638)                                                                                       
 
- Masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului (Exod 25,23-30); Isus a zis: „Eu sunt 
Pâinea vie, care s-a pogorât din cer.  Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în 
veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii” 
(Ioan 6,51).        
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„Aceste douăsprezece pâini constituiau o jertfă de mulţumire permanentă adusă lui 
Dumnezeu de către cele douăsprezece seminţii, pentru binecuvântările vieţii pe care ei o 
primeau de la El zilnic.  Într-un sens mai înalt, această pâine arăta către pâinea spirituală, 
Isus Hristos.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a şaptea, volumul 1, pagina 638)  
 
Mana, pâinea din cer prin care Dumnezeu Şi-a hrănit poporul timp de 40 de ani în pustie 
(Exod 16,14-35), este, de asemenea, un simbol al lui Hristos, care ne hrăneşte încontinuu.                                                   
 
„Pâinea pentru punerea înainte era ţinută înaintea Domnului ca o jertfă necurmată.  În felul 
acesta, ea era o parte din jertfa zilnică. . . .  Ea era o recunoaştere a dependenţei omului de 
Dumnezeu atât pentru hrana temporară, cât şi pentru cea spirituală, şi că ea este primită 
numai prin mijlocirea lui Hristos.  Dumnezeu îl hrănise pe Israel în pustie cu pâine din cer şi 
ei erau încă dependenţi de bunătatea Lui, atât pentru hrană temporară, cât şi pentru 
binecuvântări spirituale.  Atât mana, cât şi pâinile pentru punerea înainte, arătau către 
Hristos, Pâinea vie, care este tot timpul în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi.”  (Patriarchs 
and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 354)                                                                                                              
 
- Altarul de aur, pe care se ardea tămâie (Exod 30,1-10), era un simbol al mijlocirii Marelui 
nostru Preot, care se uneşte cu rugăciunile sfinţilor: „Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit 
în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur.  I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu 
rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie.  
Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu 
rugăciunile sfinţilor” (Apoc 8,3.4).                                                                                                                     
 
- Altarul de aramă (Exod 27,1-8); simbolistica lui nu mai are nevoie de nicio descifrare.  Pe el 
se aduceau toate jertfele.  Acolo se realiza iertarea păcatelor mărturisite de cei care îşi 
aduceau animalele de jertfă înaintea Domnului.  Acel altar simboliza crucea pe care 
Mântuitorul lumii Şi-a dat viaţa.  În fond, jertfele de animale erau numai o preînchipuire a 
adevăratei jertfe de pe Golgota: „După ce a zis întâi, ‚Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici 
prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat’ (lucruri aduse toate după lege), apoi 
zice, ‚Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.’  El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să 
pună în loc pe a doua.  Prin această ‚voie’ am fost sfinţiţi noi şi anume prin jertfirea trupului 
lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna” (Evr 10,8-10).                                                                             
 
- Ligheanul de aramă (Exod 30,17-21); cu apă din el, preoţii îşi spălau mâinile şi picioarele, 
înainte de a intra în cortul întâlnirii.  Isus i-a zis lui Simon Petru: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei 
avea parte deloc cu Mine” (Ioan 13,8).                                                                                                                                                      
 
(05) Mielul pascal (Exod 12,1-27).  În fiecare an, în ziua a paisprezecea a lunii întâi, care era 
Abib sau Nisan, copiii lui Israel frigeau un miel de fiecare familie şi îl mâncau în aceeaşi 
seară.  A fost prima sărbătoare a anului religios iudaic, introdusă chiar în noaptea ieşirii lor 
din ţara robiei, adică din Egipt.  Apostolul Pavel arată că „Hristos, Paştele noastre, a fost 



 

 

P
ag

e4
6

 

jertfit” (1 Cor 5,7).  Nu poate fi mai simplu.  Despre El, Ioan Botezătorul zisese: „Iată Mielul 
lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29).                                                                                                             
 
(06) Azimile folosite la Paşte şi la Sărbătoarea Azimilor, care urma, reprezentau, ca şi pâinile 
din locul sfânt şi mana, trupul Domnului Isus Hristos.  Aluatul fiind un simbol al păcatului, se 
cerea ca în toate zilele acelea să nu existe deloc aluat în toată ţara lui israel.  Întrucât Cina 
Domnului, care este descrisă în Matei 26,26-29 şi care se practică în biserica Domnului 
periodic, „vestind moartea Domnului până va veni El” (1 Cor 11,26), a luat locul Sărbătorii 
Paştelor, acelaşi fel de pâine trebuie să fie folosită, pâine fără aluat, azimă.  Ea simbolizează 
trupul fără păcat al Domnului Isus Hristos, care s-a frânt pentru noi (1 Cor 11,24).   

 
(07) Stânca lovită la Horeb (Exod 17,1-7).  Ajunşi la Refidim, copiii lui Israel nu au avut apă 
de băut şi, de aceea, „au căutat ceartă cu Moise.  Ei au zis: ‚Dă-ne apă să bem!’”  (Versetul 
2).  Dumnezeu l-a îndrumat pe Moise întru rezolvarea problemei.  El a zis: „‚Treci înaintea 
poporului şi ia cu tine vreo câţiva din bătrânii lui Israel; ia-ţi în mână şi toiagul cu care ai lovit 
râul şi porneşte!  Iată, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca şi va ţâşni 
apă din ea şi poporul va bea’.  Moise a făcut aşa, în faţa bătrânilor lui Israel” (versetele 5 şi 
6).  Apostolul Pavel desluşeşte sensul spiritual al evenimentului: „. . . toţi au băut aceeaşi 
băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei şi 
stânca era Hristos” (1 Cor 10,4).                                                                                                           

 
Referindu-se la ultima zi a Sărbătorii Corturilor, despre care se vorbeşte în Ioan 7,2.37.38, 
sora White a scris: „Preotul oficiase în dimineaţa aceea ceremonia care comemora lovirea 
stâncii în pustie.  Stânca aceea era un simbol al Celui care, prin moartea Sa, avea să facă 
astfel încât râuri ale mântuirii să curgă pentru toţi cei ce însetează.  Cuvintele lui Hristos 
erau apa vieţii.  Acolo, în prezenţa mulţimii adunate, El S-a expus ca să fie lovit, pentru ca 
apa vieţii să poată curge pentru lumea întreagă.  Lovindu-L pe Hristos, Satana a intenţionat 
să-L distrugă pe Prinţul vieţii, însă din stânca lovită acolo a curs apă vie.  În timp ce Isus 
vorbea astfel poporului, inimile lor erau mişcate de un fior ciudat şi mulţi erau gata să 
exclame ca şi femeia din Samaria, ‚Dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete’ (Ioan 4,15).”  
(The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 454)                                                                                                              

VI.  Încheiere 

 În anii robiei egiptene, copiii lui Israel au fost maltrataţi de faraonul brutal şi rebel, care atât 
de bine îl simboliza pe Satana.  Hristos i-a eliberat din robia strigătelor deznădăjduite, ca să-i 
ducă în ţara făgăduită, unde curgea lapte şi miere.  Ar fi ajuns mult mai repede şi niciunul 
din ei nu ar fi pierit în pustie, dacă ar fi acceptat cu toată inima suveranitatea Sa.   
 

 Alegându-L ca Domn şi Mântuitor al nostru, noi avem siguranţa şi bucuria  unei traversări 
rapide a deşertului acestei lumi spre ţara cea veşnică, făgăduită în Sfintele Scripturi.  Ne 
rugăm pentru scoaterea noastră totală, spirituală şi fizică, din acest Egipt al păcatului şi 
strămutarea noastră în veşnica Sa împărăţie!  Amin!    

* * * * 
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Cântarea de deschidere, 219: „Cred în Domnul Isus”   

Cântarea de închidere, 173: „Stânca mântuirii”   
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ISUS HRISTOS ÎN CARTEA LEVITICUL                                                                                                                        

I.  Introducere  

 În anul 1974, Vladimir Hanga a publicat în Bucureşti cartea Alexandru cel Mare.  Vestitul 
cuceritor a trăit între anii 356-323 înainte de Hristos, iar cartea a apărut la circa 2300 de ani 
după moartea lui Alexandru.  Scriitorul s-a bazat pe documente străvechi, evocând era 
aceea îndepărtată.  Aristotel, profesorul lui Alexandru cel Mare, nu ar fi putut scrie biografia 
lui Albert Einstein, care a trăit la peste 22 de secole după el.  Imposibil.  Oamenii pot privi 
înapoi în timp, dar nu înainte.   
 

 Nu aşa cu Moise.  El a cuprins ambele dimensiuni ale timpului, înapoi şi înainte.  Privind 
înapoi, el a scris despre facerea lumii, cădere, potop, formarea poporului ales, robia în Egipt, 
izbăvirea de acolo şi anii peregrinării prin pustie.  Nu pe bază de amintiri transmise din tată 
în fiu, pentru că acestea puteau fi deformate.  El a scris prin inspiraţie, aşa cum ne învaţă 
apostolul Petru: „Căci nicio proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit 
de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21).  Sau Pavel: „Toată Scriptura (atunci 
Vechiul Testament) este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit 
şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Tim 3,16.17).   

 

 M-am referit la privirea înapoi a lui Moise, care a redat, prin inspiraţie, evenimentele 
trecute, şi astfel au apărut primele cărţi din colecţia biblică.  Dar înainte?  Cum a privit el 
înainte?  Mântuitorul a zis către iudeii care-I contestau originea şi misiunea: „Căci, dacă l-aţi 
crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine” (Ioan 5,46). 

 

 Deci, Moise a scris despre Domnul Isus Hristos.  Moise a trăit între anii 1571-1451 înainte de 
Hristos.  Astfel, el a scris, prin inspiraţie de la Duhul Sfânt, despre evenimente care urmau să 
aibă loc după 15 secole.  El a scris despre Hristos.  Tema aceasta va arăta ce a scris Moise 
despre Domnul nostru Isus Hristos în cartea Leviticul.                                                                                  

II.  Cartea 

 Numele celei de a treia cărţi a lui Moise şi a Bibliei vine de la „Levi”, seminţia pusă deoparte 
pentru slujba templului, seminţie din care făceau parte şi preoţii.  Adică nu orice levit era 
preot, dar orice preot era levit.   
 

 Simeon şi Levi, fii ai primei soţii a lui Iacov, Lea, i-au exterminat pe toţi bărbaţii cetăţii 
Sihem, ca răzbunare pentru faptul că Sihem, fiul domnitorului Hamor, o necinstise pe sora 
lor, Dina (vezi Geneza 34,1-29).  Versetele 30 şi 31 arată că Iacov a fost foarte tulburat din 
pricina acelei cruzimi; el a zis: „Voi m-aţi nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor ţării, 
cananiţilor şi feresiţilor.  N-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni; ei se vor 
strânge împotriva mea, mă vor bate şi voi fi nimicit, eu şi casa mea.”  
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 Ceea ce nu s-a întâmplat, deoarece, la porunca Domnului, Iacov a făcut o reformă în casa lui 
şi s-a dus cu toată familia la Betel, ca să zidească un altar Domnului.  Ni se spune că „groaza 
lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, aşa că locuitorii lor n-au urmărit 
pe fiii lui Iacov” (vezi Geneza 35,1-7; citat este versetul 5). 

 

 Totuşi, când se afla pe patul de moarte şi fiii lui s-au strâns în jurul lui ca să fie binecuvântaţi, 
Iacov a rostit cuvinte aspre despre Simeon şi Levi: „Simeon şi Levi sunt fraţi, săbiile lor sunt 
nişte unelte de silnicie.  Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se 
unească duhul meu cu adunarea lor!  Căci, în mânia lor, au ucis oameni şi, în răutatea lor, au 
tăiat vinele taurilor.  Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată, şi furia lor, 
căci a fost prea sălbatică!  Îi voi împărţi în Iacov şi-i voi risipi în Israel” (Gen 49,5-7). 

 

 O schimbare neaşteptată s-a produs însă cu urmaşii lui Levi, când au luat atitudine demnă 
cu ocazia idolatriei de la Sinai: „Moise . . . s-a aşezat la uşa taberii şi a zis: ‚Cine este pentru 
Domnul, să vină la mine!’  Şi toţi copiii lui Levi s-au strâns la el.  Moise le-a zis: ‚Predaţi-vă azi 
în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului şi fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să 
vină astăzi peste voi!’”  (Exod 32,25-29; citate sunt versetele 25.26.29).  Aceştia au 
participat la pedepsirea celor ce se dedaseră la idolatrie.  „Fiecare din voi să se încingă cu 
sabia . . .” (versetul 27).   

 

 Levi folosise sabia la măcelărirea locuitorilor Sihemului şi peste familia lui a venit blestemul; 
urmaşii lui, la chemarea lui Moise, şi-au încins acum săbiile şi au fost instrumentele folosite 
de Dumnezeu pentru pedepsirea idolatriei.  Blestemul s-a schimbat în binecuvântare: 
seminţia care nu se bucurase de o binecuvântare rostită de Iacov era acum, datorită 
credincioşiei, aleasă să slujească Domnului ca nicio altă seminţie.  „În vremea aceea, 
Domnul a despărţit seminţia lui Levi şi i-a poruncit să ducă chivotul legământului Domnului, 
să stea înaintea Domnului ca să-I slujească şi să binecuvinteze poporul în numele Lui, lucru 
pe care l-a făcut până în ziua de azi” (Deut 10,8). 

 

 „Leviticul se află în centrul celor cinci cărţi ale lui Moise, flancat de o parte de Geneza şi 
Exodul, iar de cealaltă de Numeri şi Deuteronom.  Aşa cum sanctuarul era central în serviciul 
de închinare al lui Israel, tot astfel Leviticul conţine grosul instrucţiunilor date cu privire la 
acea închinare.  Este evanghelia în embrion.  Cu ea, Noul Testament poate fi mai bine 
înţeles; fără ea, unele părţi ale evangheliilor şi epistolelor sunt învăluite în obscuritate şi 
întuneric.  Hristos ca Preot şi Mare Preot; ca Miel al lui Dumnezeu; ca jertfa noastră pentru 
păcat; ca jertfa junghiată, sângele ei stropit în jurul altarului; ca pâinea care a coborât din 
cer; ca lumina lumii; ca tămâia mirositoare – aceste aluzii şi multe altele ar fi înţelese numai 
într-un mod obscur fără lumina pe care Leviticul o aruncă asupra lor.”  (Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 1, 
pagina 695)  
   

 „Pavel s-a referit cu precădere la această carte când a scris Epistola către Evrei şi când a 
discutat doctrinele credinţei creştine. . . .  Dacă adevărata doctrină a ispăşirii, a Zilei Ispăşirii, 
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a curăţirii sanctuarului, a lui Hristos ca Marele nostru Preot şi Avocat slujind în sanctuarul de 
sus, a judecăţii şi a apropiatei reveniri a lui Hristos, a legii şi a Sabatului în tratarea lor 
corectă – dacă toate aceste învăţături sunt contribuţii decisive pentru religie şi viaţă şi solii 
de prezentat lumii, atunci Leviticului trebuie să i se acorde locul cuvenit în cadrul 
adevărurilor ce trebuie să fie predicate.”  (Ibid.).  „Evanghelia este înfăţişată în precepte în 
Leviticul.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 6, pagina 392)   
 

 Dacă în Exodul este prezentată anatomia sanctuarului, în Leviticul găsim fiziologia lui.  Acolo 
sunt descrise şi clarificate activităţile de la cortul întâlnirii.  În plus, cartea promovează cea 
mai înaltă ţinută morală în poporul lui Dumnezeu, care este chemat să se hrănească, să se 
comporte şi să umble în totul conform instrucţiunilor date de sus.  Această carte, care este 
considerată de evrei ca deosebit de sacră, cheamă la sfinţire totală: „Căci Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul vostru; voi să vă sfinţiţi şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt. . . .  Căci Eu sunt Domnul, 
care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru şi să fiţi sfânţi, căci Eu sunt 
sfânt” (Lev 11,44.45).  Gândul acesta este reluat şi formulat în mod succint, dar absolut, în 
Deuteronom 18,13: „Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul, Dumnezeul tău.”  

 

 Mântuitorul este prezent în mod tacit de-a lungul cărţii Leviticul; această carte este un fel 
de algebră, ale cărei necunoscute aveau să fie desluşite, iar lucrul acesta s-a făcut cu 
prisosinţă în Epistola către Evrei.  Aceste două cărţi trebuie să fie studiate împreună.  Ele au 
salvat faza finală a Reformaţiunii, adică Mişcarea Adventă de după 1844, de la confuzie şi 
dezintegrare.  În ele este lămurită doctrina iertării păcatelor, aşa cum se va vedea mai târziu 
în această temă.   

III.  Practica jertfelor 

 În primele şapte capitole ale cărţii Leviticul, sunt date instrucţiuni amănunţite şi suficiente 
pentru jertfele ce urma să fie aduse la cortul întâlnirii.  Iată ce zice Inspiraţia: „În fiecare 
dimineaţă şi în fiecare seară, era ars pe altar un miel de un an, împreună cu jertfa de 
mâncare corespunzătoare, simbolizând în felul acesta consacrarea zilnică a naţiunii faţă de 
Iehova şi permanenta lor dependenţă de sângele ispăşitor al lui Hristos.  Dumnezeu a 
poruncit cu claritate ca fiecare jertfă prezentată pentru slujba sanctuarului să fie ‚fără cusur’ 
(Exodul 12,5).  Preoţii trebuia să examineze toate animalele aduse ca jertfă şi să respingă 
orice animal la care se descoperea un defect.  Numai o jertfă ‚fără cusur’ putea fi un simbol 
al curăţiei perfecte a Aceluia care urma să Se jertfească pe Sine ca ‚Miel fără cusur şi fără 
prihană’ (1 Petru 1,19).”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 352)  
 

 În Evrei 12,14, suntem îndemnaţi: „Urmăriţi pacea cu toţii şi sfinţirea, fără care nimeni nu va 
vedea pe Domnul.”  Şi cum se ajunge la sfinţire?  „De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul 
cu însuşi sângele Său, a pătimit dincolo de poartă” (Evr 13,12).  Cei ce se poticnesc de 
sistemul jertfelor din Vechiul Testament şi, ca urmare, întorc spatele faţă de Biblie, ar face 
bine să se gândească la următoarele adevăruri incontestabile:                                                                                                                                                     
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- Nu Dumnezeu a adus moartea pe lume, ci diavolul, aşa cum citim în Evrei 2,14, unde este 
vorba de misiunea lui Hristos pe pământ: „. . . pentru ca, prin moarte, să-l nimicească pe cel 
ce are puterea morţii adică pe diavolul.”                                                                                                         
 
- Jertfele de animale au fost singurul mijloc posibil pentru a ţine vie în mintea păcătoşilor 
nădejdea mântuirii prin Hristos.                                                                                                                          
 
- Nu era de dorit aducerea de jertfe, oamenii o puteau evita, dacă se fereau de păcat.  În 
toate timpurile, Dumnezeu a fost gata să le dea oamenilor biruinţă asupra ispitelor.  Tocmai 
groaza inspirată de acea curgere de sânge şi dezgustul implicit faţă de cauza ei, păcatul, 
aveau darul de a-i feri pe oameni de cădere.                                                                                                                          
 
- Oamenii care nu acceptă voia lui Dumnezeu cu privire la ei au ajuns să facă lucruri oribile, 
vărsând atât de mult sânge de animale, pentru satisfacerea apetitului lor, şi mult sânge 
omenesc.  Este vorba fie de orbire cu totul regretabilă, fie de ipocrizie.                                        
 
- Sacrificiile animalice au încetat odată cu jertfirea trupului Domnului Isus Hristos, către care 
ele indicau.  Cei care trăiesc dincoace de evenimentul crucii au intrare slobodă la Tatăl şi 
iertare prin sângele curs atunci din trupul Mântuitorului.                                                                                        
 
- Planul de mântuire duce la eradicarea păcatului, a suferinţelor şi a morţii – nu va mai curge 
sânge niciodată.  Alternativa este evoluţionismul, care propovăduieşte selecţie naturală, 
prin luptă şi cruzime între specii, ceea ce înseamnă curgere de sânge în vecii vecilor. 

IV.  Sanctitatea sângelui 

 Cuvântul „sânge”, sub diferite forme, apare în Leviticul de 86 de ori, mai mult decât în 
oricare altă carte a Bibliei, următoarea fiind Ezechiel, cu 50 de menţiuni.   
 

 Pentru cititorul superficial, cartea Leviticul poate să pară îngrozitoare şi greu de parcurs – 
peste tot atât sânge vărsat!  Pentru ce?  Întrebarea ne duce la marea controversă dintre 
bine şi rău.  Păcatul a ruinat planeta aceasta şi pe locuitorii ei.  Păcatul este oribil şi 
dezgustător.  A fost nevoie ca această oroare faţă de păcat să fie imprimată în mintea 
păcătoşilor şi jertfirea vieţuitoarelor nevinovate făcea lucrul acesta.  Râuri de sânge – 
groaznic, da!  Dar cel mai preţios sânge care a existat vreodată într-un trup a fost vărsat de 
păcătoşi pe dealul Golgota – păcatul este atât de odios, încât a dus la vărsarea sângelui 
Mântuitorului.  „De un miros plăcut înaintea Domnului” (Lev 1,17).  Mirosul sângelui nu este 
deloc plăcut; aici se află un tâlc ce trebuie descoperit: Dumnezeu era mulţumit când 
oamenii respectau instrucţiunile Lui.  Ascultarea Îl satisfăcea, nu curgerea sângelui.   

 

 La Sfânta Cină, în camera de sus, Hristos i-a servit pe ucenici cu simbolul sângelui Său: „Apoi 
a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: ‚Beţi toţi din el, căci 
acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre 
iertarea păcatelor’” (Mat 26,27.28).  Oricât de dureroasă este scena aceasta a junghierii, un 
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lucru trebuie reţinut cu toată claritatea: „Şi, după lege, aproape totul este curăţit cu sânge 
şi, fără vărsare de sânge, nu este iertare” (Evr 9,22).   
 

 În Leviticul 7,26.27, se spune cu hotărâre: „Să nu mâncaţi sânge, nici de pasăre, nici de vită, 
în toate locurile unde veţi locui.  Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul 
său!”  De ce?  Pentru că în sânge este viaţa: „Căci viaţa oricărui trup stă în sângele lui, care 
este în el.  De aceea am zis copiilor lui Israel: ‚Să nu mâncaţi sângele niciunui trup; căci viaţa 
oricărui trup este sângele lui; oricine va mânca din el va fi nimicit’” (Lev 17,14).  De 
asemenea: „Numai, vezi să nu mănânci sângele, căci sângele este viaţa (sufletul); şi să nu 
mănânci sufletul împreună cu carnea” (Deut 12,23).  Şi pentru că este mijlocul de efectuare 
a ispăşirii: „Căci viaţa trupului este în sânge.  Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să 
slujească de ispăşire pentru sufletele voastre, căci prin viaţa din el face sângele ispăşire” 
(Lev 17,11).   
 

 Această funcţie ispăşitoare a sângelui este amintită adesea în Noul Testament.  Iată câteva  
texte care vorbesc aşa: „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, 
după bogăţiile harului Său” (Efes 1,7).  „Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este 
în lumină, avem părtăşie unii cu alţii şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice 
păcat” (1 Ioan 1,7).  „. . . căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost 
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu 
sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană” (1 Pet 1,18.19).  „Cu cât mai 
aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări 
sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?”  (Evr 10,29)  
 

 De sângele curs la cruce depinde existenţa veşnică a fiecărui individ şi a poporului lui 
Dumnezeu; iată ce a zis apostolul Pavel către prezbiteri în Milet: „Luaţi seama dar la voi 
înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi biserica 
Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său” (Fapte 20,28).  Pacea între familia 
omenească şi cer, armonia universală se realizează prin jertfa lui Hristos: „Căci Dumnezeu a 
vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe 
pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui” (Col 1,19.20).   

 

 Sângele Mântuitorului efectuează curăţirea vieţii muritorilor: „Căci, dacă sângele taurilor şi 
al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea 
trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine 
Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să 
slujiţi Dumnezeului celui viu!”  (Evr 9,13.14).  Această experienţă este vitală pentru 
moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu: „Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: ‚Aceştia, 
care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare?  Şi de unde au venit?’  ‚Doamne’, i-am 
răspuns eu, ‚tu ştii.’  Şi el mi-a zis: ‚Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi 
le-au albit în sângele Mielului’” (Apoc 7,13.14).  Aşa începe ultima carte a Bibliei: „A Lui, care 
ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său . . ., să fie slava şi puterea în 
vecii vecilor!  Amin!”  (Apoc 1,5.6)     
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V.  Curăţirea leprosului 

 În zilele pribegiei copiilor lui Israel prin pustie, indivizii suspecţi de lepră erau examinaţi şi 
controlaţi de preoţi, chiar izolaţi de societate.  Când un astfel de individ era considerat 
vindecat, trebuia urmat un procedeu ceremonial despre care este vorba în Leviticul 14,1-32.  
Iată ce se spune în versetele 3-7: „Preotul să iasă afară din tabără şi să-l cerceteze pe cel 
lepros.  Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei, preotul să poruncească să se ia, pentru 
cel ce trebuie curăţit, două păsări vii şi curate, lemn de cedru, cârmâz şi 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 şi isopul şi să le moaie, împreună cu 
pasărea cea vie, în sângele păsării junghiate în apa curgătoare.  Să-l stropească de şapte ori 
pe cel curăţit de lepră.  Apoi să-l declare curat şi să dea drumul păsării celei vii pe câmp.” 
 

 Procedeul era mai complicat, dar să ne rezumăm la acţiunile deja descrise.  „Nu suntem 
informaţi cu privire la înţelesul lemnului de cedru, isopului şi cârmâzului.  Poate că lemnul 
mirositor de cedru sugera tămâia mirositoare care era folosită numai în sanctuar.  Isopul era 
un simbol al curăţirii (Ps 51,7).  ‚Cârmâzul’ era o limbă sau bandă de lână vopsită de două 
ori, folosită pentru legarea isopului de cedru, pentru că amândouă erau muiate în sânge.”  
(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, 
volumul 1, pagina 766)   
 

 „Minunatul simbol al păsării vii, muiată în sângele păsării junghiate şi apoi lăsată liberă să se 
bucure de viaţă, este pentru noi simbolul ispăşirii.  Moarte şi viaţă erau amestecate, 
prezentând pentru căutătorul de adevăr comoara ascunsă, unitatea sângelui iertător cu 
învierea şi viaţa Răscumpărătorului nostru.  Pasărea era junghiată peste apă vie; acel şuvoi 
curgător era un simbol al efectului mereu curgător şi curăţitor al sângelui lui Hristos, Mielul 
junghiat de la facerea lumii, izvorul care a fost deschis pentru Iuda şi Ierusalim, în care ei se 
pot spăla şi pot fi curaţi de orice pată a păcatului.”  (Scrisoarea 87 din 1894, publicată în 
Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, 
volumul 1, pagina 1111)   

 

 „Trebuie să avem acces liber la sângele ispăşitor al lui Hristos.  Trebuie să considerăm că 
acesta este un privilegiu foarte preţios, cea mai mare binecuvântare oferită vreodată omului 
păcătos.  Şi cât de puţin este apreciat acest mare dar!  Cât de adânc, de lat şi continuu este 
acest curent!  Pentru fiecare suflet care însetează după sfinţenie există nădejde, există 
odihnă, există influenţa înviorătoare a Duhului Sfânt, şi apoi umblarea sfântă, fericită şi 
aducătoare de pace, şi preţioasa comuniune cu Hristos.  Apoi, o, apoi, putem zice în mod 
inteligent, împreună cu Ioan, ‚Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.’”  (Ibid.)  

VI.  Sărbătorile anuale 

 În capitolul 23 din cartea Leviticul, avem o expunere completă şi detaliată a sărbătorilor din 
calendarul religios al poporului Israel.  Aceste sărbători nu au fost date la creaţiune, ci după 
ieşirea poporului Israel din Egipt, nu au fost înscrise în Cele Zece Porunci şi şi-au încheiat 
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necesitatea odată cu jertfa lui Hristos.  Rămân doar semnificaţii istorice ale acestor sărbători 
în cadrul planului de mântuire, la care mă voi referi mai târziu.  Tocmai pentru că Hristos era 
prezent în chip simbolic în toate aceste sărbători, venirea Sa în trup şi jertfirea pentru 
păcătoşi a însemnat împlinirea lor.  Când Pavel a vorbit în Coloseni 2,16 despre „mâncare, 
băutură, o zi de sărbătoare, o lună nouă, o zi de sabat”, s-a referit strict la acele sărbători.  
 

 Nu tot aşa stau lucrurile cu Sabatul zilei a şaptea: acesta a fost stabilit la creaţiune, deci 
pentru vecii vecilor, a fost făcut inima Celor Zece Porunci şi este parte din viaţa tuturor celor 
ce vor să-I slujească lui Dumnezeu cu adevărat.  Chiar în Leviticul 23 se face o deosebire 
categorică între aceste sărbători şi Sabatul Domnului, cel puţin în trei locuri:                               

 
(01) În versetul 3, înainte de orice alte sărbători, este amintit Sabatul zilei a şaptea: „Şase 
zile să lucraţi, dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă.  Să nu 
faceţi nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului, în toate locuinţele voastre.”  Sabatul 
Domnului – ziua a şaptea.                                                                                                                                                  
 
(02) Observaţi cum este numită Ziua Ispăşirii în versetul 32: „Aceasta să fie pentru voi o zi de 
sabat, o zi de odihnă şi să vă smeriţi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua până în 
seara următoare, să prăznuiţi sabatul vostru.”  Sabatul vostru – să-l prăznuiţi. 
                                                                                                                                    
(03) După expunerea tuturor sărbătorilor, versetele 37 şi 38 zic: „Acestea sunt sărbătorile 
Domnului, în care veţi vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, 
arderi de tot, daruri de mâncare, jertfe de vite şi jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua 
hotărâtă.  Afară de aceasta, să păziţi Sabatele Domnului.”  Sabatele Domnului – să le păziţi.                                                              
 
„Sabatul Domnului”, „Sabatele Domnului” – în contrast cu „sabatul vostru”.   
 

 Iată acum toate aceste sărbători, cu trimiterea lor la lucrările Domnului Isus Hristos:                                                                                                                                                               
 
(01) Paştele (Lev 23,5): atunci comemorau izbăvirea din robia Egiptului şi priveau înainte 
spre „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29), „Hristos, Paştele noastre a 
fost jertfit” (1 Cor 5,7).                                                                                                                                             
 
(02) Sărbătoarea Azimilor (Lev 23,6-8), şapte zile care urmau imediat după Paşte: era o 
sărbătoare în care se mâncau numai azimi, comemorând ieşirea în grabă din Egipt, şi arăta 
în viitor spre Hristos, „Pâinea vie, care S-a pogorât din cer” (Ioan 6,51).                                                                                                                        
 
(03) Ziua Cincizecimii (Lev 23,15-22) simboliza revărsarea Duhului Sfânt după înălţarea 
Domnului Isus la cer, ca împlinire a făgăduinţei Sale, aşa cum a zis Petru: „Şi acum, odată ce 
S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a 
turnat ce vedeţi şi auziţi” (Fapte 2,33).  Darul acela a fost dat pentru a-L proslăvi pe Isus 
(vezi Ioan 16,14) şi a da efect lucrării Lui pe pământ.                                                                                                                          
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(04) Ziua Trâmbiţelor (Lev 23,23-25) era prima zi a lunii a şaptea şi anunţa sosirea Zilei 
Ispăşirii.  În istorie, sărbătoarea aceasta s-a realizat prin mişcarea adventă millerită, care 
anunţa sosirea ceasului judecăţii, adică a lucrării lui Hristos de Mare Preot în sanctuarul 
ceresc (vezi Apocalipsa 14,6.7).                                                                                                                     
 
(05) Ziua Ispăşirii (Lev 23,26-32), despre care vom vorbi mai târziu, se referea la ispăşirea 
făcută de El în cadrul judecăţii de cercetare.                                                                                              
 
(06) Sărbătoarea Corturilor (Lev 23,33-36) se ţinea în amintirea peregrinajului lui Israel prin 
pustie (versetele 42 şi 43), simboliza caracterul temporar al vieţii pe pământ şi arăta către 
strângerea tuturor mântuiţilor în cer cu Isus. 

VII.  Cele dintâi roade 

 „Domnul i-a vorbit lui Moise şi i-a zis: ‚Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‚Când veţi intra 
în ţara pe care v-o dau şi când veţi secera semănăturile, să aduceţi preotului un snop, ca 
pârgă a secerişului vostru.  El să legene snopul într-o parte şi într-alta înaintea Domnului, ca 
să fie primit: preotul să-l legene într-o parte şi într-alta, a doua zi după Sabat’” (Lev 23,9-11).  
Primele roade.  În Noul Testament, întâlnim o astfel de aluzie făcută de apostolul Pavel: 
„Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.  Căci, dacă moartea a venit prin 
om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.  Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor 
învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui.  Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, 
cei ce sunt ai lui Hristos” (1 Cor 15,20-23).   
 

 „Prezentarea primelor roade era o parte a celebrării zilelor Sărbătorii Azimilor.  Prezentarea 
avea loc ‚a doua zi după sabat’, a 16-a zi a lunii Abib (cap. 23,11).  Această zi nu era nici ‚o 
adunare sfântă’, nici ‚un sabat’.  Însă o importantă lucrare era făcută în ziua aceea.  În ziua a 
14-a a lunii Abib, o porţie din lanul de orz era marcată pentru a fi tăiată în pregătire pentru 
prezentare în ziua a 16-a.  Trei oameni aleşi tăiau orzul în prezenţa martorilor, după ce 
legaseră deja snopii înainte de a-i tăia.  După ce erau tăiaţi, snopii erau legaţi laolaltă într-un 
snop mai mare şi prezentat înaintea Domnului ca ‚snop al primelor roade’. . . .  Înainte de 
aceasta, israeliţii nu puteau face uz de roadele câmpului pentru ei.  Această ceremonie 
arăta către ‚Hristos, cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos’ (1 Cor 
15,23).”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 1, pagina 804)  

 

 „Paştele era urmat de cele şapte zile ale Sărbătorii Azimilor.  Prima şi a şaptea erau zile de 
adunare sfântă, când nicio lucrare de slugă nu se făcea.  În a doua zi a sărbătorii, primele 
roade ale recoltei anului erau prezentate înaintea lui Dumnezeu.  Orzul era cereala cea mai 
timpurie în Palestina şi, la începutul sărbătorii, începea să se coacă.  Un snop din această 
cereală era legănat de preot înaintea altarului lui Dumnezeu, ca o recunoaştere a faptului că 
totul era al Lui.  Înainte de a fi oficiată această ceremonie, recolta nu era strânsă.”  
(Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 539)  
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 „Paştele era urmat de cele şapte zile ale Sărbătorii Azimilor.  În a doua zi a sărbătorii, 
primele roade ale recoltei anului, un snop de orz, erau prezentate înaintea Domnului.  Toate 
ceremoniile sărbătorii erau tipuri ale lucrării lui Hristos.  Eliberarea lui Israel din Egipt era o 
parabolă a răscumpărării, pe care Paştele era destinat să o păstreze în memorie.  Mielul 
junghiat, pâinile nedospite, snopul primelor roade, Îl reprezentau pe Mântuitorul.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 77)  
 

VIII.  Ziua Ispăşirii 
 

 Amintită numai în mod sumar în Leviticul 23, la rând cu celelalte sărbători, Ziua Ispăşirii este 
comentată pe larg în capitolul 16 din Leviticul, versetele 1 până la 34, adică în întregul 
capitol.  Sărbătoarea zilei aceleia era atât de importantă, încât era anunţată cu zece zile 
înainte prin sunete de trâmbiţă, o sărbătoare anunţând o altă sărbătoare.  Era ziua a zecea a 
lunii a şaptea, cu numai cinci zile înainte de Sărbătoarea Corturilor, cu care se încheia ciclul 
sărbătorilor anuale. 
 

 În ziua aceea, cinci animale erau folosite:                                                                                                        
 

(01) un viţel pentru jertfa de ispăşire pentru marele preot şi casa lui (versetele 3,6,11-14);                                                                                                                    
 
(02) un ţap pentru jertfa de ispăşire, care ieşea la sorţi „pentru Domnul”, al cărui sânge era 
dus în sfânta sfintelor şi stropit spre capacul ispăşirii, singura dată pe an când marele preot 
avea voie să intre acolo (Evr 9,7); cu sângele acelui ţap, se făcea ispăşire pentru sanctuar, 
pentru altarul de jertfe din curte şi pentru popor (versetele 7,8,15-19);                                                                                                                                          
 
(03) un ţap ieşit la sorţi „pentru Azazel”, aşa cum vom vedea mai târziu (versetele 8,10,20-
22);          
 
(04) un berbec din partea poporului, pentru arderea de tot (versetele 5 şi 24);                                             
 
(05) un berbec din partea marelui preot, pentru arderea de tot (versetele 3 şi 24).   
 

 De-a lungul anului, se aduceau multe jertfe în curtea sanctuarului, asigurând iertarea 
păcătoşilor care le aduceau.  Păcatele iertate întinau în mod simbolic sanctuarul, iar o dată 
pe an, în Ziua Ispăşirii, se făcea această curăţire.  Păcatele erau puse, în cele din urmă, pe 
capul ţapului viu, de trimis, numit pentru Azazel şi dus într-un loc pustiu (versetele 21 şi 22). 
 

 Ziua Ispăşirii era o zi de judecată, în care poporul trebuia să se smerească (vezi Leviticul 
16,29.30 şi 23,29).  Ziua aceea simboliza lucrarea de judecare a poporului lui Dumnezeu (1 
Pet 4,17; Evr 10,30; Apoc 14,6.7).  Această judecată a început la 22 octombrie 1844, când    
s-au împlinit 2.300 de ani din 457 înainte de Hristos; ea înseamnă curăţirea sfântului locaş 
din cer, potrivit cu Daniel 8,14 (vezi şi Evrei 9,23).   
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 Curăţit de ce?  Când oameni se căiesc de păcatele lor, Dumnezeu îi iartă, dar raportul 
păcatelor este păstrat în cer şi întinează acel templu.  Păcatele sunt iertate, dar acoperite 
(vezi Psalmul 32,1).  În cadrul judecăţii de cercetare, copiii lui Dumnezeu sunt judecaţi, 
numele lor rămând în cartea vieţii sau nu (Apoc 20,15; 21,27).  Lucrarea de judecată o face 
Hristos, Marele Preot, acelaşi care a făcut totul pentru mântuirea oamenilor.  El a zis: „Tatăl 
nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. . . .  Şi I-a dat putere să judece, 
întrucât este Fiu al omului” (Ioan 5,22.27). 

 

 „Sângele lui Hristos, în timp ce urma să-l elibereze pe păcătosul căit de condamnarea legii, 
nu avea să anuleze păcatul; acesta stătea înregistrat în sanctuar până la ispăşirea finală; tot 
astfel, în tip, sângele jertfei pentru păcat îndepărta păcatul de la cel pocăit, dar rămânea în 
sanctuar până la Ziua de Ispăşire.  În ziua cea mare a răsplătirii finale, morţii vor fi ‚judecaţi 
după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea’ (Apoc 20,12).  Atunci, pe baza 
sângelui ispăşitor al lui Hristos, păcatele tuturor celor cu adevărat pocăiţi vor fi şterse din 
cărţile cerului.  Astfel, sanctuarul va fi eliberat sau curăţit de raportul păcatului.”  (Patriarchs 
and Prophets/Patriarhi şi profeţi, paginile 357-358)                                                                                                                                                                          

IX.  Încheiere 

 Trăim în timpul când Marele nostru Preot face curăţirea sanctuarului ceresc, adică judecata 
de cercetare a poporului Său.  Această lucrare are loc o dată pentru totdeauna.  Deciziile 
luate în cadrul ei sunt irevocabile.   
 

 Aşa cum poporului Israel de pe timpuri i se cerea să se smerească, tot astfel copiii lui 
Dumnezeu din aceste zile ale sfârşitului, când în ceruri se hotărăşte destinul veşnic al 
fiecărui credincios, aşa cum el însuşi, de fapt, l-a hotărât, trebuie să se smerească cu 
adevărat.  Mândria sub orice formă trebuie părăsită pentru totdeauna.  E bine să luăm 
aminte la cuvintele spuse de Domnul lui Solomon şi să le facem parte fundamentală din 
experienţa noastră de credinţă: „Dacă poporul Meu, peste care este chemat numele Meu, 
se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele, – îl voi voi 
asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara” (2 Cron 7,14).   

 

 O, Doamne, condu-ne pe toţi la această experienţă vitală!  Amin!       

* * * * 

Cântarea de deschidere, 78: „Prin altul nu poţi fi scăpat!”    

Cântarea de închidere, 212: „Isus îmi zice blând”  
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ISUS HRISTOS ÎN CARTEA NUMERI                                                                                                                         

I.  Introducere  

 În anul 1974, Vladimir Hanga a publicat în Bucureşti cartea Alexandru cel Mare.  Vestitul 
cuceritor a trăit între anii 356-323 înainte de Hristos, iar cartea a apărut la circa 2300 de ani 
după moartea lui Alexandru.  Scriitorul s-a bazat pe documente străvechi, evocând era 
aceea îndepărtată.  Aristotel, profesorul lui Alexandru cel Mare, nu ar fi putut scrie biografia 
lui Albert Einstein, care a trăit la peste 22 de secole după el.  Imposibil.  Oamenii pot privi 
înapoi în timp, dar nu înainte.   
 

 Nu aşa cu Moise.  El a cuprins ambele dimensiuni ale timpului, înapoi şi înainte.  Privind 
înapoi, el a scris despre facerea lumii, cădere, potop, formarea poporului ales, robia în Egipt, 
izbăvirea de acolo şi anii peregrinării prin pustie.  Nu pe bază de amintiri transmise din tată 
în fiu, pentru că acestea puteau fi deformate.  El a scris prin inspiraţie, aşa cum ne învaţă 
apostolul Petru: „Căci nicio proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit 
de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21).  Sau Pavel: „Toată Scriptura (atunci 
Vechiul Testament) este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit 
şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Tim 3,16.17).   

 

 M-am referit la privirea înapoi a lui Moise, care a redat, prin inspiraţie, evenimentele 
trecute, şi astfel au apărut primele cărţi din colecţia biblică.  Dar înainte?  Cum a privit el 
înainte?  Mântuitorul a zis către iudeii care-I contestau originea şi misiunea: „Căci, dacă l-aţi 
crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine” (Ioan 5,46). 

 

 Deci, Moise a scris despre Domnul Isus Hristos.  Moise a trăit între anii 1571-1451 înainte de 
Hristos.  Astfel, el a scris, prin inspiraţie de la Duhul Sfânt, despre evenimente care urmau să 
aibă loc după 15 secole.  El a scris despre Hristos.  Tema aceasta va arăta ce a scris Moise 
despre Domnul nostru Isus Hristos în cartea Numeri.                                                                                                          

II.  Cartea 

 Cartea a patra a Sfintei Scripturi, intitulată „Numeri”, îmbogăţeşte mai departe raportul 
revelaţiei cu date extrem de utile.  Se dau noi informaţii despre activităţile sanctuarului, 
despre organizarea naţiunii, sunt înregistrate călătoriile poporului Israel spre Canaan, 
precum şi unele evenimente şi situaţii regretabile: răscoala a zece iscoade, ceea ce a dus la 
extinderea până la patruzeci de ani a pribegiei prin pustie, răscoala lui Core, Datan şi 
Abiram, pe care i-a înghiţit pământul, păcatul lui Moise şi Aaron, apostazia lui Israel în valea 
Moabului.  Aici aflăm despre încercările nereuşite ale lui Balaam de a-l blestema pe Israel şi 
sfârşitul tragic al acestui profet. 
 

 La începutul cărţii şi spre sfârşitul ei, sunt raportate două recensăminte, rezultatul arătând 
că poporul nu s-a înmulţit în cei patruzeci de ani, ci a scăzut, de la 603.550 (Num 1,46) la 



 

 

P
ag

e5
9

 

601.730 (cap. 26,51), o descreştere de 1.820 de persoane.  Cauza?  Repetate nemulţumiri, 
răzvrătiri, care au dus la pieirea multora. 

 

 Un evanghelist a zis odată, discutând relaţia dintre calitate şi cantitate în câştigarea de 
suflete: „Bineînţeles că pe Dumnezeu Îl interesează şi numărul; altfel, de ce există în Biblie o 
carte intitulată ‚Numeri’?” 

 

 E uimitor să constatăm cât de mult vorbeşte cartea aceasta, în mod cifrat, despre 
Mântuitorul lumii.  În lumina Noului Testament şi ajutaţi de scrierile Spiritului Profetic, vom 
reuşi să descoperim însemnătatea acestor simboluri.           

III.  Jertfa necurmată –                                                                                                                                               
Sacrificiul Domnului Isus Hristos 

 În capitolul 28, versetele 1-10, este arătată porunca lui Dumnezeu cu privire la o jertfă 
zilnică: „Iată jertfa mistuită de foc pe care o veţi aduce Domnului: în fiecare zi, câte doi miei 
de un an fără cusur, ca ardere de tot necurmată.  Să aduci un miel dimineaţa şi călălalt miel 
seara, iar ca dar de mâncare, să aduci a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii, frământată 
într-un sfert de hin de untdelemn de măsline sfărâmate.  Aceasta este arderea de tot 
necurmată, care a fost adusă la Muntele Sinai; o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut 
Domnului.  Jertfa de băutură să fie de un sfert de hin pentru fiecare miel; jertfa de băutură 
de vin s-o faci Domnului în locul sfânt.  Al doilea miel să-l aduci seara, cu un dar de mâncare 
şi o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită prin foc, de un 
miros plăcut Domnului.  În Ziua Sabatului, să aduceţi doi miei de un an fără cusur şi, ca dar 
de mâncare, două zecimi de efă din floarea făinii, frământată cu untdelemn, împreună cu 
jertfa de băutură.  Aceasta este arderea de tot pentru fiecare zi de Sabat, afară de arderea 
de tot necurmată şi jertfa ei de băutură” (citate sunt versetele 3-10).   
 

 La sfârşitul inaugurării sanctuarului, foc de la Dumnezeu a mistuit jertfa de pe altar: „Un foc 
a ieşit dinaintea Domnului şi a mistuit pe altar arderea de tot şi grăsimile.  Tot poporul a 
văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie şi s-au aruncat cu faţa la pământ” (Lev 9,24).  
Acest foc de la Dumnezeu trebuia întreţinut, pentru ca toate jertfele să fie consumate cu foc 
ceresc: „Iată legea arderii de tot.  Arderea de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea 
până dimineaţa şi în felul acesta focul să ardă pe altar.  Focul să ardă pe altar şi să nu se 
stingă deloc; în fiecare dimineaţă, preotul să aprindă lemne pe altar, să aşeze arderea de tot 
pe ele şi să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulţumire.  Focul să ardă necurmat pe altar 
şi să nu se stingă deloc” (Lev 6,9.12.13). 

 

 De ce se aducea jertfa necurmată?  Când cineva săvârşea un păcat şi era conştient de el, 
trebuia să aducă un animal de jertfă fără cusur la altarul de aramă de la sanctuar.  Acolo îşi 
mărturisea păcatul cu mâinile deasupra capului animalului, pe care îl junghia, iar restul 
lucrării era răspunderea preotului.  Era însă imposibil de adus jertfă pentru orice păcat şi 
pentru orice individ din toată naţiunea.  Nu existau atâtea animale.  Jertfa necurmată 
acoperea totul, fiind o jertfă pentru întreaga naţiune.  
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 Focul trebuia să ardă necurmat şi niciun alt foc nu era îngăduit la altar.  Iată cum ne explică 
Spiritul Profetic importanţa jertfei necurmate: „În fiecare dimineaţă şi în fiecare seară, un 
miel de un an era ars pe altar, împreună cu jertfa de mâncare corespunzătoare, simbolizând 
astfel consacrarea zilnică a naţiunii faţă de Iehova şi permanenta lor dependenţă de sângele 
ispăşitor al lui Hristos.  Dumnezeu a poruncit cu claritate ca fiecare jertfă prezentată pentru 
slujba sanctuarului să fie ‚fără cusur’ (Exod 12,5).  Preoţii trebuia să examineze toate 
animalele aduse ca jertfă şi să-l respingă pe oricare în care se descoperea un defect.  Numai 
o jertfă ‚fără cusur’ putea fi un simbol al curăţiei perfecte a Aceluia care urma să Se 
jertfească pe Sine ca ‚Miel fără cusur şi fără prihană’ (1 Pet 1,19).”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 352)   

IV.  Şarpele de aramă –                                                                                                                                         
Mântuirea realizată prin Domnul nostru Isus Hristos                                                                                        

 „Au plecat de la Muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara 
Edomului.  Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi 
împotriva lui Moise: ‚Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustie?  Căci nu este nici 
pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă’” (Num 21,4.5).   
 

 Ciudată văicăreală, a unui popor care fusese în permenenţă, timp de atâţia ani, hrănit şi 
adăpat de Dumnezeu în mod supranatural!  Era cea mai bună hrană, pâinea îngerilor, grâu 
din cer; pentru sufletele nepocăite, orice ar face Dumnezeu, nu este niciodată bine sau 
destul.   

 

 Ce s-a întâmplat în continuare?  „Atunci, Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi 
înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni din Israel” (versetul 6).  
Şerpi fuseseră întotdeauna prin locurile pe unde umblau ei, însă Domnul îi păzise de 
primejdie, dar acum, în urma murmurării lor, ocrotirea le-a fost retrasă şi şerpii au făcut 
victime.  „Poporul a venit la Moise şi a zis: ‚Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului 
şi împotriva ta.  Roagă-te Domnului, ca să se depărteze de noi aceşti şerpi.’  Moise s-a rugat 
pentru popor” (versetul 7). 

 

 Care a fost rezultatul rugăciunii lui Moise şi remediul recomandat?  „Domnul i-a zis lui 
Moise: ‚Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre 
el va trăi’” (versetul 8).  Ce a urmat?  „Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o 
prăjină şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă trăia” (versetul 9). 

 

 Simbolul acesta a fost explicat de Domnul Isus în conversaţia Sa cu Nicodim: „Şi, după cum a 
înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3,14.15).   

 

 „Oamenii ştiau destul de bine că, în sine, şarpele nu avea nicio putere de a-i ajuta.  El era un 
simbol al lui Hristos.  Aşa cum chipul făcut după asemănarea şerpilor distrugători a fost 
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înălţat pentru vindecarea lor, tot astfel Cineva, făcut ‚într-o fire asemănătoare cu a 
păcatului’, avea să fie Răscumpărătorul lor (Rom 8,3).  Mulţi din israeliţi priveau la serviciul 
jertfelor ca având în sine virtutea de a-i elibera de păcat.  Dumnezeu dorea să-i înveţe că 
acesta nu avea mai multă valoare decât şarpele de aramă.  El trebuia să le îndrepte minţile 
către Mântuitorul.  Fie că era vorba de vindecarea rănilor lor sau de iertarea păcatelor lor, ei 
nu puteau face nimic pentru sine decât să-şi arate credinţa în Darul lui Dumnezeu.  Trebuia 
să privească şi să trăiască.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 174-175)  

 

 „Aceia care fuseseră muşcaţi de şerpi ar fi putut întârzia să privească.  Ei s-ar fi putut îndoi 
că exista vreun efect în acel simbol de aramă.  Ar fi putut cere o explicaţie ştiinţifică.  Dar 
nicio explicaţie nu a fost dată.  Trebuia să accepte cuvântul lui Dumnezeu prin Moise către 
ei.  Refuzul de a privi însemna pieire.”  (Ibid., pagina 175)   

V.  Cădelniţa –                                                                                                                                                                                  
Mijlocirea Domnului Isus Hristos 

 După pieirea lui Core, Datan şi Abiram, „a doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit 
împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron, zicând: ‚Voi l-aţi omorât pe poporul Domnului!’  
Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron şi pe când îşi 
îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit norul şi s-a arătat slava Domnului.  
Atunci, Moise şi Aaron au venit înaintea cortului întâlnirii” (Num 16,41-43). 
 

 Care a fost cuvântul Domnului?  „Şi Domnul i-a vorbit lui Moise şi a zis: ‚Daţi-vă la o parte 
din mijlocul acestei adunări şi-i voi topi într-o clipă!’  Ei au căzut cu feţele la pământ şi Moise 
i-a zis lui Aaron: ‚Ia cădelniţa, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la 
adunare şi fă ispăşire pentru ei; căci a izbucnit mânia Domnului şi a început urgia’” 
(versetele 44-46). 

 

 „Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, şi a alergat în mijlocul adunării; şi iată că 
începuse urgia printre popor.  El a tămâiat şi a făcut ispăşire pentru norod.  S-a aşezat între 
cei morţi şi cei vii şi urgia a încetat” (versetele 47 şi 48).   

 

 Cădelniţă, foc, tămâie, tămâiere, între cei morţi şi cei vii, ispăşire.  Aşa a încetat urgia.  
Ispăşirea a oprit-o, moartea îşi ceruse vama, dar a încetat ca efect al intervenţiei marelui 
preot.  A fost un fapt istoric, un tragic eveniment în istoria poporului Israel.  Are vreo 
semnificaţie simbolică?  Aici, atât Moise cât şi Aaron reprezintă mijlocirea lui Hristos în 
favoarea păcătoşilor: „Aaron stătea cu cădelniţa lui, legănând-o înaintea Domnului, în timp 
ce mijlocirile lui Moise se înălţau cu fumul tămâiei.  Moise nu a îndrăznit să-şi înceteze 
apelurile.  El s-a prins de tăria Îngerului, aşa cum a făcut Iacov în lupta lui şi, ca şi Iacov, a 
biruit.  Aaron stătea între cei vii şi cei morţi, când răspunsul milostiv a venit: am auzit 
rugăciunea ta, nu-i voi consuma pe deplin.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 3, pagina 358)   
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 Numai intervenţia lui Hristos în favoarea celor vinovaţi poate opri urgia pieirii pentru 
veşnicie.  Lucrarea Sa de Jertfă pentru păcat şi Mijlocitor între Tatăl şi păcătoşi aduce 
iertarea, împăcarea şi viaţa.  Între vii şi morţi; cine altcineva s-ar putea aşeza într-un loc atât 
de periculos pentru a rezolva criza şi a păstra viaţa bietelor fiinţe omeneşti?  „Jertfa Sa este 
completă şi, ca Mijlocitor al nostru, El efectuează lucrarea ce-I aparţine, ţinând înaintea lui 
Dumnezeu cădelniţa, care conţine meritele Sale proprii fără pată şi rugăciunile, mărturisirile 
şi mulţumirile poporului Său.  Parfumată cu aroma neprihănirii Sale, tămâia se înalţă către 
Dumnezeu ca un miros plăcut.  Jertfa este în întregime acceptabilă şi iertarea acoperă toate 
fărădelegile.”  (Manuscrisul 142 din 1899, publicat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 7, pagina 931)      

VI.  Steaua din Iacov –                                                                                                                                                 
Călăuzirea asigurată de Domnul Isus Hristos                                                                                                                                                                       

 Balac, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, era îngrozit de spectrul nimicirii naţiunii sale de 
către oştile imense ale lui Israel.  De aceea, el a trimis soli la profetul Balaam pentru a-i veni 
în ajutor.  Solia lui către profet era: „Iată, un popor a ieşit din Egipt; acoperă faţa pământului 
şi s-a aşezat în faţa mea.  Vino, te rog, să-mi blestemi pe poporul acesta, căci este mai 
puternic decât mine; poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine 
binecuvintezi tu este binecuvântat şi pe cine blestemi tu este blestemat” (Num 22,5.6). 
 

 Balaam i-a primit bine pe soli, dar le-a spus că trebuie să ceară sfatul Domnului.  În noaptea 
aceea, Domnul i S-a arătat şi i-a spus să nu se meargă cu ei: „Să nu te duci cu ei şi nici să nu 
blestemi poporul acela, căci este binecuvântat” (versetul 12).  Cu vizibil regret, Balaam le-a 
spus delegaţilor: „Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg 
cu voi” (versetul 13). 

 

 O nouă delegaţie a venit, cu aceeaşi propunere, iar Balaam, care ştia bine care este voia 
Domnului, a mai întrebat o dată.  Domnul l-a lăsat atunci în voia lui, deşi a mai folosit două 
procedee pentru a zădărnici planurile lui Balac şi, implicit, ale lui Satana:                                        

 
- i-a ieşit în cale ca Înger al Domnului, ca să-l împiedice pe Balaam pe drum şi să-l facă să se 
întoarcă;                                                                                                                                                        
 
- la faţa locului, în ţara Moabului, l-a îndrumat de fiecare dată să-l binecuvinteze pe Israel, 
ceea ce el nu a putut evita. 
 

 Balac s-a mâniat pe profetul ciudat, care, în loc să blesteme oştile invadatoare, le 
binecuvânta în mod repetat.  În cele din urmă, i-a zis: „Fugi acum şi du-te acasă!  Spusesem 
că-ţi voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat s-o primeşti” (Num 24,11).  Balaam i-a 
răspuns: „Şi acum, iată că mă duc la poporul meu.  Vino, şi-ţi voi vesti ce va face poporul 
acesta poporului tău în vremile care vor urma” (versetul 14).  Dar nu s-a dus acasă: ştiind că 
forţa nu poate birui un popor binecuvântat şi ocrotit de Domnul, el a încercat cu succes 
metoda coruperii.  L-a sfătuit pe Balac să organizeze o petrecere idolatră şi imorală, la care 
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să-i invite pe israeliţi.  Aşa a avut loc vestita destrăbălare din câmpia Moabului, care a dus la 
pieirea a 23.000 de israeliţi care s-au dedat la idolatrie şi imoralitate (vezi Numeri 25,1-15; 1 
Cor 10,8; 2 Pet 2,15.16; Iuda 11; Apoc 2,14). 
 

 Căile pe care lucrează Dumnezeu sunt adesea misterioase.  Astfel, în ultima sa proorocie, 
Balaam s-a pomenit rostind cuvinte inspirate, care au mare valoare şi importanţă mesianică: 
„Balaam şi-a rostit proorocia şi a zis: ‚Aşa zice Balaam, fiul lui Beor, aşa zice omul care are 
ochii deschişi, aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaşte planurile Celui 
Preaînalt, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, cel ce cade cu faţa la pământ şi ai cărui 
ochi sunt deschişi: ‚Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape.  O stea răsare din 
Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel . . .’” (Num 24,15-17). 

 

 Aceasta era o profeţie mesianică.  Toiagul de cârmuire ce urma a se ridica din Israel 
(versetul 17) era acelaşi despre care vorbea Iacov în cuvântarea sa pe patul de moarte: 
„Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, 
până va veni Şilo şi de El vor asculta popoarele” (Gen 49,10).  Astfel, Balaam, în ultimele lui 
clipe bune, a fost inspirat de sus ca să vorbească despre venirea lui Hristos, cu 1452 de ani 
înainte ca evenimentul să aibă loc: într-adevăr „nu acum . . . nu de aproape”. 

 

 Dar steaua?  „O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel” (Num 24,17).  
Cum acest toiag a fost identificat de Iacov ca aparţinându-I lui Mesia, steaua, amintită în 
acelaşi context, trebuie să aibă aceeaşi împlinire.  O găsim în Noul Testament: „După ce S-a 
născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din 
răsărit la Ierusalim şi au întrebat: ‚Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor?  Fiindcă 
I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui’” (Mat 2,1.2).  Steaua dispăruse, 
dar a reapărut: „Şi iată că steaua, pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce 
a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.  Când au văzut ei steaua, n-au mai 
putut de bucurie” (versetele 9 şi 10).  Era steaua aceea Isus?  Nu era şi ar fi fost imposibil să 
fie: ea s-a oprit deasupra locului unde era Isus. 

 

 Dar ce era steaua văzută de magi?  „Steaua aceea era un grup distant de îngeri strălucitori, 
dar despre aceasta magii erau neştiutori.  Totuşi, impresia lor era că steaua avea importanţă 
pentru ei.  Ei au consultat preoţi şi filosofi şi au cercetat sulurile rapoartelor străvechi.  
Profeţia lui Balaam declarase: ‚O Stea răsare din Iacov, un Toiag de cârmuire se ridică din 
Israel’ (Num 24,17).  O fi fost steaua aceasta ciudată trimisă ca prevestitor al Celui 
Făgăduit?”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 60) 

 

 Profeţia lui Balaam vorbea despre o Stea care să răsară din Iacov, o Stea cârmuitoare.  
Steaua de pe cer, grupul de îngeri, conducea către Steaua venită din cer, răsărită în Iacov.  
Isus Însuşi a zis la sfârşitul Bibliei: „Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul 
strălucitor de dimineaţă” (Apoc 22,16). Despre El ca Stea binecuvântată am citit în cartea 
Numeri.       
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VII.  Cetăţile de scăpare –                                                                                                                                 
Izbăvirea dată de Domnul Isus Hristos             

 Dumnezeu a luat măsuri şi a dat instrucţiuni precise pentru protejarea vieţii celor ce ucideau 
fără voie: „Dacă un om împinge pe aproapele lui fără veste şi nu din vrăjmăşie sau dacă 
aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o 
piatră care-i poate pricinui moartea şi moare, fără să-l urască şi fără să caute să-i facă rău: 
iată legile după care va judeca adunarea între cel ce l-a lovit şi răzbunătorul sângelui.  
Adunarea va izbăvi pe ucigaş din mâna răzbunătorului sângelui şi-l va face să se întoarcă în 
cetatea de scăpare unde fugise.  Să locuiască acolo până la moartea marelui preot care este 
uns cu untdelemn sfânt” (Num 35,22-25). 
 

 Două reguli ferme se cereau respectate de cel adăpostit în cetatea de scăpare:                                        
 

- să nu iasă deloc din perimetrul acelei cetăţi, altfel putea fi atacat legal de răzbunătorul 
sângelui;                                                                                                                                                               
 
- numai după moartea marelui preot înceta acest domiciliu obligatoriu, după care el se 
putea întoarce la locul său de origine.  
 

 „Cetăţile de scăpare erau astfel distribuite, încât să fie în limitele unei călătorii de o 
jumătate de zi din orice parte a ţării.  Drumurile conducând către ele trebuia să fie 
întotdeuna bine întreţinute; peste tot de-a lungul căii, indicatoare trebuia să fie plantate 
purtând cuvântul ‚refugiu’, cu litere simple, proeminente, pentru ca fugarul să nu fie 
întârziat nici pentru un moment.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 515)   
 

 Domnul este cetatea de scăpare în care ne putem ascunde: „Căci Tu eşti un adăpost pentru 
mine, un turn tare împotriva vrăjmaşului” (Ps 61,3).  „Binecuvântat să fie Domnul, Stânca 
mea . . . Binefăcătorul meu şi Cetăţuia mea, Turnul meu de scăpare şi Izbăvitorul meu, 
Scutul meu de adăpost” (Ps 144,1.2).  „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin 
după Mine.  Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna 
Mea” (Ioan 10,27.28).   

 

 Iată ce zice Spiritul Profetic: „Cetăţile de scăpare stabilite pentru poporul lui Dumnezeu din 
vechime erau un simbol al refugiului prevăzut în Hristos.  Acelaşi Mântuitor milostiv care a 
stabilit acele cetăţi temporare de scăpare a asigurat, prin vărsarea propriului Său sânge 
pentru călcătorii legii lui Dumnezeu, un adăpost sigur, unde ei pot fugi pentru siguranţă faţă 
de moartea a doua.  Nicio putere nu este în stare să ia din mâinile Sale sufletele care merg 
la El pentru iertare.  ‚Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus’ 
(Rom 8,1).  ‚Cine-i va osândi?  Hristos a murit!  Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui 
Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi’ (Rom 8,34); pentru ca ‚să găsim o puternică 
îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte’ (Evr 
6,18).”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, paginile 516-517)     
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VIII.  Toiagul lui Aaron –                                                                                                                                                   
Autoritatea Domnului Isus Hristos 

 Răscoala levitului Core şi a altora din aceeaşi seminţie a avut rezultate tragice.  Atunci, 
Dumnezeu i-a poruncit lui Moise: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi ia de la ei un toiag, după 
casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege din partea căpeteniilor lor, după casele 
părinţilor lor.  Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui şi să scrii numele lui Aaron pe toiagul 
lui Levi; căci va fi câte un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinţilor lor.  Să le pui în 
cortul întâlnirii, înaintea mărturiei, unde Mă întâlnesc cu voi.  Bărbatul pe care-l voi alege va 
fi acela al cărui toiag va înflori şi voi pune capăt dinaintea Mea cârtirilor pe care le ridică 
împotriva voastră copiii lui Israel” (Num 17,2-5).   
 

 Moise a făcut aşa şi, „a doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui 
Aaron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise şi copsese migdale” 
(versetul 8).  Toiagul acela a fost pus înaintea mărturiei, în chivot (versetul 10; Evrei 9,4), şi 
niciodată nu a mai fost pusă la îndoială chemarea lui Aaron şi a casei lui la serviciul preoţiei. 

 

 Toiegele puse înaintea Domnului erau bucăţi de lemn uscat.  În toiege nu mai era viaţă.  
Unul singur din toate cele ce au petrecut o noapte în sanctuar a fost obiect al unei minuni 
multiple: a înverzit, adică viaţa a revenit în el, a făcut muguri, a înfrunzit, a înflorit şi a 
produs migdale, care s-au copt.  Totul într-o noapte.  Ce toiag!  Şi a fost pus lângă tablele 
legii şi lângă mană.  Dar unde este el acum, pentru că la inaugurarea templului lui Solomon 
nu mai era nimic altceva în chivot decât tablele legii?  (Vezi 1 Împăraţi 8,9).  Văzând templul 
ceresc într-o viziune, sora White a scris: „În chivot era vasul de aur cu mană, toiagul lui 
Aaron care înmugurise şi tablele de piatră strânse ca o carte.”  (Early Writings/Experienţe şi 
viziuni, pagina 32).  Se pare că articolele care lipseau din chivot în timpul lui Solomon au 
ajuns în chivotul din cer!    

 

 Ştim că tablele legii sunt copia caracterului lui Hristos, care a scris pe ele Cele Zece Porunci.  
Mana Îl simboliza pe Cel care era „Pâinea vie care S-a pogorât din cer” (vezi Ioan 6,51).  Dar 
toiagul?  El vorbea despre înviere, despre viaţă, despre preoţie, el oprea discordia şi 
promova pacea.  Isus era simbolizat prin acel toiag.  El învinsese şerpii iadului, îi biruise pe 
împotrivitori, din uscat în mormântul lui Iosif a revenit la viaţă înflorit pentru totdeauna.  Şi 
El conţine fructe mature, binecuvântate.  În El avem hrană, viaţă, cârmuire, siguranţă.  El 
este Marele nostru Preot.  Nicio îndoială vreodată.  Şi El Se află în cer!   

IX.  Norul protector şi îndrumător –                                                                                                                         
Prezenţa ocrotitoare a Domnului Isus Hristos                                                                                                                                                         

 Apostolul Pavel face precizarea că „părinţii noştri toţi au fost sub nor!”  (1 Cor 10,1).  Care 
nor?  Iată ce se spune în cartea Numeri: „În ziua când a fost aşezat cortul, norul a acoperit 
locaşul cortului întâlnirii şi, de seara până dimineaţa, deasupra cortului era ca înfăţişarea 
unui foc.  Totdeauna era aşa: ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfăţişarea unui 
foc.  Când se ridica norul de pe cort, porneau şi copiii lui Israel şi, acolo unde se oprea norul, 
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tăbărau şi copiii lui Israel.  Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului şi tăbărau după 
porunca Domnului; tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului” (Num 9,15-
18).  „Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei, când porneau din tabără.  Când 
pornea chivotul, Moise zicea: ‚Scoală-Te, Doamne, ca să se împrăştie vrăjmaşii Tăi şi să fugă 
dinaintea feţei Tale cei ce Te urăsc!’  Iar când îl aşezau, zicea: ‚Întoarce-Te, Doamne, la zecile 
de mii ale miilor lui israel!’”  (Num 10,34-36) 
 

 Hristos era prezent în norul acela, nor care îi călăuzea în călătorie, le dădea plecarea şi 
oprirea, le oferea răcoare ziua şi lumină noaptea.  Norul îi şi ocrotea; iată ce s-a întâmplat în 
ziua când egiptenii i-au urmărit la Marea Roşie: „Îngerul lui Dumnezeu, care mergea 
înaintea taberei lui Israel, Şi-a schimbat locul şi a mers înapoia lor şi stâlpul de nor care 
mergea înaintea lor şi-a schimbat locul şi a stat înapoia lor.  El s-a aşezat între tabăra 
egiptenilor şi tabăra lui Israel.  Norul acesta pe de o parte era întunecos, iar pe cealaltă 
lumina noaptea.  Şi toată noaptea, cele două tabere nu s-au apropiat una de alta” (Exod 
14,19.20).   

 

 „Hristos a fost nu numai conducătorul evreilor în pustie – Îngerul în care era numele lui 
Iehova şi, care, învăluit în stâlpul de nor, mergea înaintea oştirii – ci El era Cel ce-i dăduse lui 
Israel legea.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 366)                                  

X.  Binecuvântarea preoţească –                                                                                                                                  
Darurile oferite de Domnul Isus Hristos 

 În Numeri 6,22-27, este redată binecuvântarea preoţească: „Domnul i-a vorbit lui Moise şi  
i-a zis: ‚Vorbeşte-i lui Aaron şi fiilor lui şi spune-le: ‚Aşa să-i binecuvântaţi pe copiii lui Israel 
şi să le ziceţi: ‚Domnul să te binecuvinteze şi să te păzească!  Domnul să facă să lumineze 
faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!  Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea 
pacea!’  Astfel să pună numele Meu peste copiii lui Israel şi Eu îi voi binecuvânta.’”   
 

 În această formulă stabilită de Dumnezeu şi urmând a fi rostită de preot, găsim următoarele 
şapte elemente:                                                                                                                                                             

 
- binecuvântare;                                                                                                                                                         
- pază;                                                                                                                                                                    
- lumină;                                                                                                                                                                   
- faţa divină;                                                                                                                                                          
- îndurare;                                                                                                                                                   
- pace;                                                                                                                                                                            
- numele Domnului. 
 

 În toate elementele acestea se manifestă prezenţa Mântuitorului nostru: El ne 
binecuvintează zilnic cu darurile Sale de orice natură, el ne protejează de primejdii, ne 
luminează calea, fiinţa şi viaţa, face să strălucească faţa Sa peste noi şi, ca urmare, ne umple 
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de bucurie, ne oferă îndurare şi pace când suntem asaltaţi de ispite; în El e prezent numele 
Dumnezeirii din care face parte şi pe care o reprezintă.                                                                                                  

XI.  Stânca dătătoare de apă –                                                                                                                                   
Viaţa veşnică primită de la Domnul Isus Hristos                                                                                                                                        

 La scurtă vreme după ieşirea lor din Egipt, copiii lui Israel au ajuns în locul numit Refidim, 
unde nu au găsit apă, de aceea au protestat împotriva lui Moise.  Domnul l-a îndrumat pe 
Moise să ia toiagul cu care lovise Nilul şi să lovească stânca Horebului cu acel toiag.  El a 
făcut aşa şi a ieşit apă din stâncă pentru tot poporul şi vitele lor (vezi Exodul 17,1-7).  
 

 După 40 de ani, poporul a fost într-o situaţie asemănătoare în pustia Ţin şi iar a căutat 
ceartă cu Moise din cauza lipsei de apă.  De data aceasta, porunca Domnului a fost diferită 
de cea de la Refidim: „Domnul i-a vorbit lui Moise şi a zis: ‚Ia toiagul şi cheamă adunarea, tu 
şi fratele tău Aaron.  Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor şi ea va da apă.  Să le scoţi astfel 
apă din stâncă şi să adăpi adunarea şi vitele lor’” (Num 20,8).  Aceasta a fost porunca: să ia 
toiagul, doar să-l ia, şi să vorbească stâncii.  Textul spune însă mai departe: „Moise a luat 
toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul.  Moise şi Aaron au chemat adunarea 
înaintea stâncii.  Şi Moise le-a zis: ‚Ascultaţi, răzvrătiţilor!  Vom putea noi oare să vă scoatem 
apă din stânca aceasta?’  Apoi, Moise a ridicat mâna şi a lovit stânca de două ori cu toiagul.  
Şi a ieşit apă din belşug, aşa încât a băut şi adunarea şi au băut şi vitele” (versetele 9-11). 
 

 Aici a păcătuit Moise: el a luat toiagul şi i-a adunat pe israeliţi înaintea stâncii, însă, în loc să 
vorbească stâncii, el le-a vorbit israeliţilor cu mânie, vorbind nu de puterea lui Dumnezeu, ci 
de puterea lui şi a lui Aaron, apoi a lovit stânca, stricând astfel un simbol.  Stânca fusese o 
dată lovită cu toiagul, simbol al răstignirii şi morţii lui Hristos; acum, stânca nu mai trebuia 
lovită, Moise trebuia doar să vorbească stâncii. 

 

 Ce învăţăm noi de aici?  Nu trebuie să-L răstignim din nou pe Mântuitorul (Evrei 6,6); El „S-a 
adus jertfă o singură dată” (Evrei 9,28) – acum este suficient să-I vorbim, să vorbim Stâncii 
duhovniceşti (1 Corinteni 10,4) şi apă din belşug ne va fi oferită, apa vieţii eterne (Ioan 4,14).  
Vorbim Stâncii, care este Hristos, şi suntem salvaţi pe vecie.  Amin!     

* * * * 

Cântarea de deschidere,  387: „Ce fericire!  Am pe Isus”     

Cântarea de închidere, 214: „Suflete, în praf te pleacă!”  
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ISUS HRISTOS ÎN CARTEA DEUTERONOM                                                                                                             

I.  Introducere 

 În anul 1974, Vladimir Hanga a publicat în Bucureşti cartea Alexandru cel Mare.  Vestitul 
cuceritor a trăit între anii 356-323 înainte de Hristos, iar cartea a apărut la circa 2300 de ani 
după moartea lui Alexandru.  Scriitorul s-a bazat pe documente străvechi, evocând era 
aceea îndepărtată.  Aristotel, profesorul lui Alexandru cel Mare, nu ar fi putut scrie biografia 
lui Albert Einstein, care a trăit la peste 22 de secole după el.  Imposibil.  Oamenii pot privi 
înapoi în timp, dar nu înainte.   
 

 Nu aşa cu Moise.  El a cuprins ambele dimensiuni ale timpului, înapoi şi înainte.  Privind 
înapoi, el a scris despre facerea lumii, cădere, potop, formarea poporului ales, robia în Egipt, 
izbăvirea de acolo şi anii peregrinării prin pustie.  Nu pe bază de amintiri transmise din tată 
în fiu, pentru că acestea puteau fi deformate.  El a scris prin inspiraţie, aşa cum ne învaţă 
apostolul Petru: „Căci nicio proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit 
de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21).  Sau Pavel: „Toată Scriptura (atunci 
Vechiul Testament) este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit 
şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Tim 3,16.17).   

 

 M-am referit la privirea înapoi a lui Moise, care a redat, prin inspiraţie, evenimentele 
trecute, şi astfel au apărut primele cărţi din colecţia biblică.  Dar înainte?  Cum a privit el 
înainte?  Mântuitorul a zis către iudeii care-I contestau originea şi misiunea: „Căci, dacă l-aţi 
crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine” (Ioan 5,46). 

 

 Deci, Moise a scris despre Domnul Isus Hristos.  Moise a trăit între anii 1571-1451 înainte de 
Hristos.  Astfel, el a scris, prin inspiraţie de la Duhul Sfânt, despre evenimente care urmau să 
aibă loc după 15 secole.  El a scris despre Hristos.  Tema aceasta va arăta ce a scris Moise 
despre Domnul nostru Isus Hristos în cartea Deuteronom.                                                                        

II.  Cartea 

 Deuteronomul este cea mai lungă predică din toată Biblia sau, mai exact, el reprezintă o 
colecţie de predici ţinute de Moise „dincoace de Iordan, în pustie, într-o câmpie, faţă în faţă 
cu Suf, între Paran, Tofel, Laban, Haţerot şi Di-Zahab” (Deut 1,1).  Titlul în limba ebraică, 
tradus în româneşte, înseamnă „acestea cuvintele”, adică „acestea sunt cuvintele” pe care 
Moise le-a spus poporului.  În româneşte, cartea începe astfel: „Iată cuvintele pe care le-a 
spus Moise întregului Israel.”  Este o repovestire a istoriei poporului evreu de după exod, o 
recapitulare din memorie a tuturor legilor şi rânduielilor pe care Dumnezeu li le dăduse prin 
Moise.   
 

 „Influenţa Deuteronomului şi locul său în viaţa religioasă a evreilor – şi a creştinismului – 
sunt mari.  Redescoperirea ‚cărţii legii’ în timpul împăratului Iosia a produs una din cele mai 
mari reforme religioase din istorie (vezi 2 Împăraţi 22 şi 23; 2 Cronici 34 şi 35).  
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Deuteronomul a devenit piatra unghiulară a devoţiunii religioase ebraice; fiecare evreu 
adevărat recita unul din capitolele acestuia în fiecare zi.”  (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 1, pagina 954) 

 

 În cadrul acestei teme, ne interesează în ce măsură cartea aceasta a avut o legătură cu viaţa 
şi misiunea lui Hristos pe pământ, respectiv dacă El este oglindit cumva în ea.  Vom vedea în 
cele ce urmează.                                                                                                                                                 

III.  Numele Salvatorului 

 În Deuteronom 32,3.4, se spune: „Căci voi vesti numele Domnului.  Daţi slavă Dumnezeului 
nostru!  El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile Lui sunt drepte, El este 
un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.”  Cine poate fi numit 
Stânca decât Cel amintit în 1 Corinteni 10,4?  Acolo se spune: „. . . şi toţi au băut aceeaşi 
băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o Stâncă duhovnicească ce venea după ei şi 
Stânca era Hristos.”   
 

 Hristos este Stânca veacurilor, pe care El a clădit biserica Sa (vezi Matei 16,18), iar în textul 
din Deuteronom citat mai sus este numit „Domnul”, „Dumnezeul nostru”.  În traducerea 
engleză New King James a Bibliei, oriunde numele Domn se referă la Hristos în Vechiul 
Testament, sunt folosite numai majuscule, adică LORD, cum ar fi DOMN.  Este o traducere a 
numelui ebraic pentru Dumnezeu – IHVH.  Iată de câte ori apare acest nume, care se referă 
la Hristos, în Pentateuc:                                                                                                                                      

   
Cartea                       apariţii        în câte versete 

 
(01) Geneza  206  182                                                                                                        
(02) Exodul  398  340                                                                                                 
(03) Leviticul  307  278                                                                                             
(04) Numeri  394  350                                                                                       
(05) Deuteronom  549  436                                                                                            
 

Total:       1.854           1.586 
 

 După cum observăm, numele DOMN, traducându-l pe IHVH (Eu sunt Cel ce sunt) şi 
referindu-se la Hristos, este folosit de 549 de ori în 436 de versete în Deuteronom,  mai mult 
decât în oricare din celelalte cărţi dinainte ale lui Moise.  Astfel, Hristos este prezent în mod 
intens în această carte, de aceea cartea Deuteronom este o evanghelie veche, plină de 
numele Salvatorului lumii.   
 

 Iată unele texte din Vechiul Testament în care este folosit numele IHVH (de obicei redat 
„Domnul” sau „Iehova”) şi care sunt aplicate la Mântuitorul în Noul Testament:                                                               
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(01) Deuteronom 32,3.4: „Căci voi vesti numele Domnului.  Daţi slavă Dumnezeului nostru!  
El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile Lui sunt drepte, El este un 
Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.”  Textul corespunzător este 1 
Corinteni 10,4: „. . . şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o 
Stâncă duhovnicească ce venea după ei şi Stânca era Hristos.”                                                             

 
(02) Isaia 44,6: „Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul 
oştirilor: ‚Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă şi afară de Mine nu este alt Dumnezeu.’”  În a 
doua parte a primului capitol din Apocalipsa, Hristos i Se arată în viziune lui Ioan şi zice: „Nu 
te teme!  Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu.  Am fost mort şi iată că sunt viu în 
vecii vecilor!”  (Apoc 1,17.18).  E clar că acesta este Mântuitorul, iar El vorbeşte exact ca în 
Isaia 44,6, unde este folosit numele IHVH, şi declară că El este Cel dintâi şi Cel de pe urmă.                       
 
(03) Isaia 40,3: „Un glas strigă: ‚Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate 
un drum pentru Dumnezeul nostru!’”  Aceste cuvinte au fost citate cu referire la Ioan 
Botezătorul, care pregătea calea pentru lucrarea Domnului Isus Hristos: „Ioan este acela 
care fusese vestit prin proorocul Isaia, când zice: ‚Iată glasul celui ce strigă în pustie: 
‚Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările’” (Mat 3,3).                                                                                                  
 
(04) Isaia 6,1-3.9.10: „În anul morţii împăratului Ozia, L-am văzut pe Domnul şezând pe un 
scaun de domnie foarte înalt şi poalele mantiei Lui umpleau templul.  Serafimii stăteau 
deasupra Lui şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau 
picioarele şi cu două zburau.  Strigau unul la altul şi ziceau: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul 
oştirilor!  Tot pământul este plin de mărirea Lui!’  . . .  El a zis atunci: ‚Du-te şi spune 
poporului acestuia: ‚Întruna veţi auzi şi nu veţi înţelege; întruna veţi vedea şi nu veţi 
pricepe!’  Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă 
cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine şi să nu 
fie tămăduit.’”  Aceasta era slava Domnului, adică a lui Iehova, iar Isaia a fost trimis în 
misiune la poporul său.                                                                                                                                               
 
În Ioan 12,39-41, evanghelistul zice: „De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: 
‚Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu 
se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.’  Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui şi a 
vorbit despre El.”  Din context reiese clar că este vorba despre Hristos ca fiind Domnul, 
Iehova, a cărui slavă a văzut-o Isaia, aşa cum a descris-o în capitolul 6 al cărţii sale.      

IV.  Legiuitorul 

 Deuteronomul este numele din Septuaginta al cărţii acesteia şi înseamnă „a doua lege”.  
Orice cititor al Bibliei a fost impresionat de faptul că în această carte apar din nou Cele Zece 
Porunci, în capitolul 5, versetele 6-21.  De asemenea, legea privitoare la animalele curate şi 
cele necurate este repetată în capitolul 14, versetele 3-21.  O serie întreagă de reglementări 
privitoare la serviciile sanctuarului şi viaţa socială sunt arătate din nou, cu adausuri 
importante.   
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 Iacov zice, în capitolul 4, versetul 12, că „Unul singur este Dătătorul şi Judecătorul Legii: 
Acela care are putere să mântuiască şi să piardă.”  Cum Isus Însuşi a zis, în Ioan 5,22, că 
„Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului”, atunci Fiul este „Dătătorul 
şi Judecătorul legii”.  Moise a redat din memorie Decalogul, care fusese rostit cu glas tare 
(vezi Deuteronom 5,4.5.22) de Hristos, apoi scris de El pe două table de piatră, aşa cum 
citim în Deuteronom 10,1-4: „În vremea aceea, Domnul mi-a zis: ‚Taie două table de piatră 
ca cele dintâi şi suie-te la Mine pe munte; fă şi un chivot de lemn.  Eu voi scrie pe aceste 
două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat şi să le pui în 
chivot.’  Am făcut un chivot de lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră ca cele dintâi 
şi m-am suit pe munte, cu cele două table în mână.  Domnul a scris pe table ce fusese scris 
pe cele dintâi, Cele Zece Porunci, care vă fuseseră spuse pe munte, din mijlocul focului, în 
ziua adunării; şi Domnul mi le-a dat.”   

 

 Este interesant că, la porunca a patra, Moise a adăugat faţă de textul din Exodul 20,8-11: 
„Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din 
ea cu mână tare şi cu braţ întins: de aceea ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să ţii ziua 
de odihnă” (Deut 5,15).  Ceea ce înseamnă: ai fost rob în Egipt, acum ai nevoie să fii instruit 
în toate căile Domnului.  În Egipt, poporul uitase în mare măsură poruncile Domnului, de 
aceea a fost nevoie de o educaţie amănunţită cu privire la ele.  În Exodul 20,8-11, motivul 
dării Sabatului este creaţiunea; în Deuteronom 5,15, încă un motiv apare: izbăvirea din 
robie.  Sabatul este astfel un semn al creaţiunii şi un semn al mântuirii din păcat prin jertfa 
Mântuitorului.                                                                                                                                                     

V.  Interesul lui Isus pentru această carte 

 Dacă „fiecare evreu adevărat recita unul din capitolele” Deuteronomului în fiecare zi, atunci 
Isus, ca un evreu adevărat, făcea lucrul acesta.  Toate răspunsurile pe care El i le-a dat lui 
Satana la ispitirile din pustie, după postul Său de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, 
proveneau din cartea Deuteronom.                                                                                                                
 
(01) Când Satana I-a propus să poruncească transformarea pietrelor în pâini pentru a-Şi 
dovedi dumnezeirea, Hristos i-a răspuns: „Este scris: ‚Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu 
orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu’” (vezi Matei 4,1-4; citat este versetul 4).  
Hristos a citat din Deuteronom 8,3, unde Moise a scris: „Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să 
suferi de foame şi te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o 
cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese 
din gura Domnului trăieşte omul.”  Cuvântul ebraic dabar înseamnă atât cuvânt, cât şi lucru.                                        
 
(02) Când L-a dus pe streaşina templului şi I-a propus să Se arunce jos, diavolul a folosit un 
text din Psalmul 91,11.12, pe care l-a modificat, asigurându-L că, dacă este Fiul lui 
Dumnezeu, îngerii Îl vor salva.  Hristos i-a răspuns: „De asemenea este scris: ‚Să nu ispiteşti 
pe Domnul, Dumnezeul tău’” (Mat 4,5-7; citat este versetul 7).  Textul citat de Mântuitorul 
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se află în Deuteronom 6,16 şi sună aşa: „Să nu ispitiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, cum    
L-aţi ispitit la Masa.”                                                                                                                                                
 
(03) La ultima ispită, „diavolul l-a dus pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile 
lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: ‚Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu 
faţa la pământ şi Te vei închina mie’” (Mat 4,8.9).  Mântuitorul l-a respins cu cuvintele 
următoare: „Pleacă, Satano, căci este scris: ‚Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi 
numai Lui să-I slujeşti’” (versetul 10).  Citatul era din Deuteronom 6,13: „Să te temi de 
Domnul, Dumnezeul tău, să-I slujeşti şi pe numele Lui să juri.”  De asemenea, din capitolul 
10,20: „Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să-I slujeşti, să te alipeşti de El şi pe numele 
Lui să juri.”  Răspunsul lui Isus era chintesenţa acestor versete.                                                                        

VI.  Un Prooroc ca Moise 

 Aşa cum am văzut şi vedem, potrivit cu cuvintele lui Isus din Ioan 5,46, Moise a scris despre 
Domnul Isus Hristos.  Inclusiv, aşa cum am văzut până acum, în cartea Deuteronom.  Hristos 
este prezent în această carte.  În capitolul 34, vedem cum El l-a înmormântat pe Moise 
(versetele 5-8), iar în Iuda 9, ni se arată că El a venit şi l-a înviat.   
 

 Cea mai puternică şi mai măreaţă prezenţă a lui Hristos în cartea Deuteronom este, însă, în 
capitolul 18,15-19, unde Moise vorbeşte poporului astfel: „Domnul, Dumnezeul tău, îţi va 
ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un Prooroc ca mine: să ascultaţi de El!  Astfel, El va 
răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, în ziua 
adunării poporului, când ziceai: ‚Să nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu, şi să nu 
mai văd acest foc mare, ca să nu mor.’  Atunci, Domnul mi-a zis: ‚Ce au zis ei este bine.  Le 
voi ridica din mijlocul fraţilor lor un Prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura Lui şi El 
le va spune tot ce-I voi porunci Eu.  Şi, dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe care 
le va spune El în numele Meu, Eu îi voi cere socoteală.’”   

 

 Iată patru extrase din acest lung text, care Îl indică pe Hristos ca fiind Proorocul vizat:                                                                                         
 

(01) „Să ascultaţi de El!”  Pe Muntele Schimbării la Faţă, Dumnezeu-Tatăl a zis, în auzul a trei 
ucenici şi în auzul lui Moise, Ilie şi Isus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc 
plăcerea; de El să ascultaţi!”  (Mat 17,5)                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
(02) Venirea Proorocului era o împlinire a dorinţei poporului de a nu mai auzi glasul 
înspăimântător de pe Sinai, ci de a li se vorbi într-un alt mod.  Cerul Îl trimitea în trup 
omenesc, ca să fie frate al lor, unul dintre ei, şi astfel să le vorbească (vezi Filipeni 2,6-8).                                                                 
 
(03) Proorocul urma să fie ca Moise.  Vom vedea mai târziu paralelismul dintre profetul 
Moise şi Profetul Isus Hristos.                                                                                                                                           
 
(04) În versetul 18, citând cuvintele lui Dumnezeu, Moise a scris: „. . . voi pune cuvintele 
Mele în gura Lui şi El le va spune tot ce-I voi porunci Eu.”  Împlinirea a fost indicată chiar de 
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Hristos, când a zis: „. . . nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat 
Tatăl Meu” (Ioan 8,28).  De asemenea: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a 
trimis pe Mine” (Ioan 7,16).  Sau mai clar: „Căci Eu n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, 
care M-a trimis, El Însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc” (Ioan 
12,49).  Din nou: „. . . cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care 
locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui” (Ioan 14,10).    
 

 Sigur că unele din aceste puncte s-ar fi putut aplica şi la alţi profeţi, dar toate odată 
corespund exact numai în Persoana Domnului nostru Isus Hristos, Proorocul de origine 
divină.   
 

 Există însă un argument şi mai clar, decisiv, pentru aplicarea acestor cuvinte la Hristos şi, 
astfel, că Moise a scris despre Mântuitorului.  Orice pasaj din Vechiul Testament, citat şi 
explicat în Noul Testament, apare astfel în toată claritatea şi nu mai este nevoie de alt 
comentariu.  În Fapte 3,22-25, Petru face această aplicaţie: „În adevăr, Moise a zis părinţilor 
noştri: ‚Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre fraţii voştri un Prooroc ca mine; pe El 
să-L ascultaţi în tot ce vă va spune.  Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela va fi nimicit 
cu desăvârşire din mijlocul norodului.’  De asemenea, toţi proorocii, de la Samuel şi ceilalţi, 
care au urmat după el şi au vorbit, au vestit zilele acestea.  Voi sunteţi fiii proorocilor şi ai 
legământului, pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri, când i-a zis lui Avraam: ‚Toate 
neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta.’  Dumnezeu, după ce L-a ridicat 
pe Robul Său Isus, vi L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvinteze, întorcându-l pe fiecare 
din voi de la fărădelegile sale.”   
 

 Nu numai Petru a vorbit aşa.  Adesea, uimiţi de învăţăturile rostite şi de minunile făcute de 
Isus, oamenii întrebau sau afirmau:                                                                                                                             

 
- La întrebarea, „Cine este Acesta?”, din Matei 21,10, noroadele răspundeau: „Este Isus, 
Proorocul din Nazaretul Galileii” (versetul 11).                                                                                                                                           
 
- „Toţi au fost cuprinşi de frică, slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: ‚Un mare Prooroc S-a ridicat 
între noi şi Dumnezeu l-a cercetat pe poporul Său’” (Luca 7,16).                                                                                                      
 
- „Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: ‚Acesta este cu adevărat Proorocul’” 
(Ioan 7,40).                                                                                                                                                                                                  
 
- „Oamenii aceia, când au văzut minunea, pe care o făcuse Isus, ziceau: ‚Cu adevărat, acesta 
este Proorocul cel aşteptat în lume’” (Ioan 6,14).            
 

 Iată acum de ce Moise a zis „un Prooroc ca mine” (Deut 18,15) şi chiar Dumnezeu-Tatăl S-a 
exprimat la fel: „Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un Prooroc ca tine” (versetul 18).  Isus a 
fost un Prooroc ca Moise.  Vom vedea în continuare paralelismul acesta.                                            
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(01) Exista pericolul uciderii lui Moise imediat după naştere, de aceea a fost ascuns de 
părinţi timp de trei luni şi apoi amplasat într-un sicriaş de papură pe malul Nilului (vezi 
Exodul 2,1-10).  Irod cel Mare a căutat să-L ucidă pe Pruncul Isus: „După ce au plecat magii, 
un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: ‚Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, 
fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L 
omoare’” (Mat 2,13; vezi şi Apocalipsa 12,1-5).                                                                                       
 
(02) Aşa cum Moise a fost pregătit de Dumnezeu timp de 40 de ani pentru lucrarea publică 
(vezi Exodul 2,15-22; 3,1-10), tot astfel Hristos S-a pregătit timp de 40 de zile în pustie 
pentru începerea misiunii Sale (vezi Matei 4,1.2).                                                                                       
 
(03) Moise a fost un lucrător harnic înainte de a se arăta poporului Israel (vezi Exodul 3,1); 
tot astfel, Isus a lucrat în atelierul de tâmplărie până la botez (vezi Marcu 6,3).                                                                     
 
(04) „Moise era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului” (Num 
12,3).  Isus a zis despre Sine: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu 
sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Mat 11,29).                                                  
 
(05) Aşa cum Moise a fost agentul folosit de Dumnezeu pentru eliberarea poporului Său din 
robia Egiptului (vezi Exodul 3,10), tot astfel, Hristos a fost trimis de Dumnezeu-Tatăl ca să-i 
izbăvească pe oameni din robia păcatului (vezi Ioan 3,17; Luca 19,10; Mat 20,28).                                                                  
 
(06) Moise a intervenit adesea în favoarea poporului său vinovat (vezi Exodul 32,11-13.30-
33; Num 14,13-25); Hristos este unicul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni (vezi 1 Timotei 
2,5; 1 Ioan 2,1.2).                                                                                                                                             
 
(07) Moise a fost adesea întâmpinat cu împotrivire şi ură, unii fiind în stare să-l ucidă cu 
pietre (vezi Exodul 17,4); unii adversari au luat pietre ca să arunce în Mântuitorul (vezi Ioan 
8,59; 10,31; 11,8).                                                                                                                                                                                                       
 
(08) Moise a murit, a fost înmormântat, a fost înviat şi luat la cer (vezi Deuteronom 34,5-8 şi 
Iuda 9); Hristos, de asemenea, a murit, a fost înmormântat, a înviat şi S-a înălţat la cer (vezi 
Matei 27,50.57-61; Marcu 16,9; Fapte 1,9-11).   
 

 Descoperim în sfintele Scripturi patru mari întâlniri între proorocul Moise şi Proorocul ca el, 
Domnul Isus Hristos:                                                                                                                                                     
 
(01) La rugul care ardea şi nu se mistuia, lângă Muntele Horeb (vezi Exodul 3,1-10); acolo, 
umilul păstor din Madian a făcut cunoştinţă cu Păstorul cel Bun (vezi Ioan 10,11), Marele 
Păstor al oilor (Evr 13,20), cu eternul EU SUNT (Exod 3,14.15).                                                                    
 
(02) Pe Muntele Sinai, postind patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi (Exod 24,18; 34,28), 
unde Fiul lui Dumnezeu i-a vorbit „faţă în faţă” (Exod 33,11) şi „i-a dat cele două table ale 
mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu” (Exod 31,18).                                                               
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(03) Pe Muntele Nebo, unde Moise a murit şi a fost înmormântat de Domnul (Deut 
34,1.5.6); după un timp nespecificat, Mihail, care este Hristos, l-a înviat (Iuda 9); aşa cum 
Adam a văzut faţa lui Isus după ce a primit suflarea de viaţă (vezi Geneza 2,7), tot astfel, 
Moise a văzut mai întâi faţa lui Isus, când a fost înviat din morţi ca să trăiască în veci, primul 
păcătos salvat care a avut această experienţă.                                                                                                      
 
(04) Pe Muntele Schimbării la Faţă, împreună cu Ilie, care niciodată nu văzuse moartea (vezi 
Matei 17,1-3).  Acum, condiţia lor fizică era inversată: Moise venind din cer în corp 
nemuritor, Isus locuind pe pământ în trup muritor.   
 

 Spiritul Profetic confirmă faptul că Proorocul promis în Deuteronom 18,15-19 este Domnul 
Isus Hristos: „Prin Moise, scopul lui Dumnezeu de a-L trimite pe Fiul Său ca Răscumpărător 
al neamului omenesc căzut a fost păstrat în faţa lui Israel.  Cu o ocazie, cu scurt timp înainte 
de moartea sa, Moise a declarat: ‚Domnul, Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, 
dintre fraţii tăi, un Prooroc ca mine: să ascultaţi de El!’  (Deut 18,15).  Moise fusese instruit 
cu claritate pentru Israel în legătură cu lucrarea lui Mesia ce urma să vină: ‚Le voi ridica din 
mijlocul fraţilor lor un Prooroc ca tine,’ a fost cuvântul lui Iehova către slujitorul Său; ‚şi voi 
pune cuvintele Mele în gura Lui şi El le va spune tot ce-I voi porunci Eu’ (versetul 18).”  
(Prophets and Kings/Profeţi şi regi, pagina 684)  
 

 „Preotul a trecut prin ceremonia lucrării sale oficiale.  El L-a luat pe Copil în braţe şi L-a ţinut 
înaintea altarului.  După ce L-a dat înapoi mamei Sale, el a scris numele ‚Isus’ în registrul 
întâilor născuţi.  Puţin se gândea el, când Pruncul Se afla în braţele sale, că era Maiestatea 
cerului, Împăratul slavei.  Preotul nu s-a gândit că acest Prunc era Cel despre care Moise 
scrisese: ‚Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre fraţii voştri un Prooroc ca mine; pe 
El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune’ (Fapte 3,22).  El nu se gândea că acest Prunc era Acela 
a cărui slavă Moise ceruse să o vadă.  Însă Unul mai mare decât Moise se afla în braţele 
preotului; şi, când a înregistrat numele Copilului, el înregistra numele Celui ce era temelia 
întregului sistem iudaic.  Acel nume urma să fie mandatul lui de moarte, pentru că sistemul 
jertfelor şi al darurilor se învechea; tipul aproape că îşi întâlnise antitipul, umbra – substanţa 
ei.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 52)  

 

 Să nu facem la fel.  Marele Prooroc Şi-a dat viaţa pentru noi şi, primind jertfa Sa, obţinem 
viaţa veşnică împreună cu El în glorioasa Lui împărăţie.                                    

VII.  Cântarea lui Moise şi cântarea Mielului 

 În Apocalipsa 15,3, se spune astfel despre „biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului 
numelui ei” (versetul 2): „Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea 
Mielului.”  Moise şi Hristos apar aici laolaltă şi se vorbeşte de nişte cântări: cântarea lui 
Moise şi cântarea Mielului.  Acestea vor fi cântate de cei răscumpăraţi de pe pământ.  Nu 
ştim nimic despre cântarea Mielului, vom afla în viitor. 
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 Ce ştim despre cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu?  Mult sau nimic.  De ce mult?  
Pentru că avem această descoperire în cartea Deuteronom.  Nimic, pentru că nu ştim dacă 
este vorba despre ea sau despre alta, care va fi cunoscută şi cântată în viitor.  Să ne referim 
însă la ce ştim: capitolul 32 din Deuteronom a fost intitulat, în traducerea Cornilescu, 
„Cântarea lui Moise”, în mod justificat, deoarece în Deuteronom 31,30, versetul anterior, se 
spune că „Moise a rostit toate cuvintele cântării acesteia, în faţa întregii adunări a lui 
Israel.”  Această cântare este redată în versetele 1-43.  Este o cântare în care sunt descrise 
umblările israeliţilor în timpul celor 40 de ani petrecuţi în pustie; este un text cu multe note 
negative, evocări ale rătăcirilor şi răzvrătirilor lor.  Nu văd cum această cântare ar fi cântată 
în cer.   

 

 Există, totuşi, în ea, părţi luminoase, ca, de pildă:                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

- Versetul 3: „Căci voi vesti numele Domnului.  Daţi slavă Dumnezeului nostru!”                                   
 
- Versetul 4: „El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile Lui sunt drepte; El 
este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.”                                                 
 
- Versetul 9: „Căci partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moştenire.”               
 
- Versetele 11-12: „Ca vulturul care îşi scutură cuibul, zboară deasupra puilor, îşi întinde 
aripile, îi ia şi-i poartă pe penele lui, aşa l-a călăuzit Domnul singur pe poporul Său şi nu era 
niciun dumnezeu străin cu El.”   
 

 Dacă aceasta este „cântarea lui Moise”, pe care o vor cânta cei răscumpăraţi, probabil 
reţinute sunt părţile pozitive sau este transformată în întregime.  Există însă şi o altă cântare 
a lui Moise, care apare în Exodul 15,1-19, imediat după trecerea pe drum uscat a Mării Roşii.  
Versetul 1 începe aşa: „Atunci Moise şi copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea 
aceasta.”  Iată extrase din ea:                                                                                                                                                       
 
- Versetul 1: „Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal şi pe 
călăreţ.”                                                                                                                                                                   
 
- Versetul 2: „Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat.  El 
este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda.  El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi 
preamări.”                                                                                                                                                      
 
- Versetul 11: „Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne?  Cine este ca Tine, minunat în 
sfinţenie, bogat în fapte de laudă şi făcător de minuni?”                                                                            
 
- Versetul 13: „Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit şi ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin 
puterea Ta îl îndrepţi spre locaşul sfinţeniei Tale.”                                                                                           
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- Versetele 17-18: „Tu îi vei aduce şi îi vei aşeza pe muntele moştenirii Tale, în locul pe care 
Ţi l-ai pregătit ca locaş, Doamne, la templul pe care mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne!  Şi 
Domnul va împărăţi în veac şi în veci de veci.” 
 

 Poate că viitoarea cântare a lui Moise, unită cu cântarea Mielului, va conţine astfel de idei 
măreţe, din ambele cântări ale lui Moise, cu posibile adausuri care o vor face unică în toată 
istoria universului.  Trecerea Mării Roşii şi izbăvirea din mâinile inamicului au fost urmate de 
cântarea biruinţei.  Cei ce vor cânta la marea de cristal vor fi izbăviţii din sângeroasa bătălie 
a planetei răzvrătite.  Aşa a zis unul din cei 24 de bătrâni: „Aceştia vin din necazul cel mare; 
ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului” (Apoc 7,14).  O spălare perfectă, o 
albire totală, pe care niciun nălbitor de pe pământ nu o poate da (vezi Marcu 9,3); de aceea 
se spune în Apocalipsa 19,7.8: „Căci a venit nunta Mielului, soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat 
să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.”  Ce glorie măreaţă!  Slăvit să fie Salvatorul 
nostru iubitor!  Amin!    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 250: „Speranţa mea e doar Hristos”    

Cântarea de închidere, 389: „Să fie oare-adevărat?”   
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ISUS HRISTOS ÎN CARTEA IOV                                                                                                                                  

I.  Introducere 

 În anul 1974, Vladimir Hanga a publicat în Bucureşti cartea Alexandru cel Mare.  Vestitul 
cuceritor a trăit între anii 356-323 înainte de Hristos, iar cartea a apărut la circa 2300 de ani 
după moartea lui Alexandru.  Scriitorul s-a bazat pe documente străvechi, evocând era 
aceea îndepărtată.  Aristotel, profesorul lui Alexandru cel Mare, nu ar fi putut scrie biografia 
lui Albert Einstein, care a trăit la peste 22 de secole după el.  Imposibil.  Oamenii pot privi 
înapoi în timp, dar nu înainte.   
 

 Nu aşa cu Moise.  El a cuprins ambele dimensiuni ale timpului, înapoi şi înainte.  Privind 
înapoi, el a scris despre facerea lumii, cădere, potop, formarea poporului ales, robia în Egipt, 
izbăvirea de acolo şi anii peregrinării prin pustie.  Nu pe bază de amintiri transmise din tată 
în fiu, pentru că acestea puteau fi deformate.  El a scris prin inspiraţie, aşa cum ne învaţă 
apostolul Petru: „Căci nicio proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit 
de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21).  Sau Pavel: „Toată Scriptura (atunci 
Vechiul Testament) este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit 
şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Tim 3,16.17).   

 

 M-am referit la privirea înapoi a lui Moise, care a redat, prin inspiraţie, evenimentele 
trecute, şi astfel au apărut primele cărţi din colecţia biblică.  Dar înainte?  Cum a privit el 
înainte?  Mântuitorul a zis către iudeii care-I contestau originea şi misiunea: „Căci, dacă l-aţi 
crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine” (Ioan 5,46). 

 

 Deci, Moise a scris despre Domnul Isus Hristos.  Moise a trăit între anii 1571-1451 înainte de 
Hristos.  Astfel, el a scris, prin inspiraţie de la Duhul Sfânt, despre evenimente care urmau să 
aibă loc după 15 secole.  El a scris despre Hristos.  Tema aceasta va arăta ce a scris Moise 
despre Domnul nostru Isus Hristos în cartea Iov.                                                                                                 

II.  Cartea 

 Iov a trăit o sută patruzeci de ani după restabilirea sănătăţii şi averilor sale, văzându-şi 
urmaşii până la al patrulea neam (vezi Iov 42,16).  Aceasta era aproape vârsta totală a lui 
Iacov (147 de ani, vezi Geneza 47,28), care a trăit mai puţin decât tatăl său Isaac (180 de ani, 
vezi Geneza 35,28) şi decât bunicul său Avraam (175 de ani, vezi Geneza 25,7).  Dar, înainte 
de aceea, Iov trăise deja o viaţă lungă, având 10 copii adulţi (vezi Iov 1,2.4.5).  Poate că a 
trăit în total 250 sau 300 de ani, încadrându-se astfel în rata longevităţii unor strămoşi ai lui 
Avraam, trăind eventual în timpul lui Peleg (239 de ani, vezi Geneza 11,18.19) sau Reu (tot 
239 de ani, vezi Geneza 11,20.21) sau chiar înainte de ei. 
 

 Cine a scris această carte?  Iată informaţia din comentariu: „Tradiţia iudaică timpurie, deşi 
nu în unanimitate, i-a atribuit lui Moise paternitatea cărţii.  Talmudul babilonian susţine, 
‚Moise a scris propria sa carte şi pasajele despre Balaam şi Iov’ (Baba Bathra, 14b, 15a). . . .  
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Rămâne destul motiv de a sprijini tradiţia care îi atribuie lui Moise cartea.  Moise a petrecut 
40 de ani în Madian, ceea ce i-ar da amplă formaţie pentru puternica aromă arabică, 
evidentă de-a lungul cărţii.  Provenienţa egipteană a lui Moise explică, de asemenea, aluziile 
la viaţa şi practica egipteană, care apar în carte.  Descrierea lui Dumnezeu drept creator şi 
susţinător se potriveşte bine cu naraţiunea creaţiunii păstrată în altă carte scrisă de Moise.”  
(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, 
volumul 3, pagina 493) 

 

 Spiritul Profetic afirmă cu certitudine că Moise a scris cartea Iov şi, astfel, avem o probă 
inspirată în acest sens: „Cele mai timpurii, cum şi cele mai sublime dintre exprimările 
poetice cunoscute omului se găsesc în Scripturi.  Înainte ca cei mai vechi dintre poeţii lumii 
să fi cântat, păstorul din Madian a înregistrat acele cuvinte ale lui Dumnezeu către Iov, în 
măreţia lor neegalate, neajunse, de cele mai sublime producţii ale geniului uman: ‚Unde erai 
tu când am întemeiat pământul?  . . .  Cine a închis marea cu porţi . . .?’  (Iov 38,4.8).”  
(Education/Educaţie, pagina 159) 

 

 De asemenea: „Anii îndelungaţi din singurătatea deşertului nu au fost pierduţi.  Nu numai că 
dobândea o pregătire pentru marea lucrare care îi stădea în faţă, însă, în acest timp, sub 
inspiraţia Duhului Sfânt, Moise a scris cartea Genezei şi, de asemenea, cartea lui Iov, care 
urmau să fie citite cu cel mai adânc interes de copiii lui Dumnezeu până la sfârşitul 
timpului.”  (Signes of the Times/Semnele timpului din 19 februarie 1880, citat în Seventh-
day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 3, 
pagina 1140)                                                                                                                                               

III.  Mica mare luptă 

 Cartea are în prim plan un om ireproşabil.  Aşa îl descrie autorul şi aşa îl apreciază 
Dumnezeu: „Era în ţara Uţ un om care se numea Iov.  Şi omul acesta era fără prihană şi 
curat la suflet.  El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău” (Iov 1,1).  „Domnul i-a zis 
Satanei: ‚L-ai văzut pe robul Meu Iov?  Nu este nimeni ca el pe pământ.  Este un om fără 
prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău’” (versetul 8).  
„Domnul a zis Satanei: ‚L-ai văzut pe robul Meu Iov?  Nu este nimeni ca el pe pământ.  Este 
un om fără prihană şi curat la suflet.  El se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.  El se 
ţine tare în neprihănirea lui şi tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină’” (Iov 2,3). 
 

 Satana a contestat aprecierile lui Dumnezeu cu privire la Iov.  El a susţinut că Iov face totul 
din interes, însă, lipsit de avantajele materiale ale pietăţii, s-ar lepăda imediat de ea: „Oare 
degeaba se teme Iov de Dumnezeu?  Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui?  Ai 
binecuvântat lucrul mâinilor lui şi turmele lui acoperă ţara.  Dar ia întinde-Ţi mâna şi   
atinge-Te de tot ce are şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă” (Iov 1,9-11).   

 

 Dumnezeu a fost provocat în faţa fiilor Săi, a universului.  De aceea, i-a îngăduit lui Satana 
să-şi manifeste spiritul, pentru ca insinuările lui să fie dovedite ca false şi răutăcioase.  I-a 
permis, mai întâi, să se atingă de averile lui Iov: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai 
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asupra lui să nu întinzi mâna” (Iov 1,12).  Diavolul nu s-a lăsat rugat.  Imediat l-a deposedat 
pe Iov de toate vitele şi i-a omorât toţi copiii (vezi versetele 13-19).  După fiecare 
calamitate, un serv a fost păstrat viu, ca să vină să-l înştiinţeze pe Iov.   

 

 Care a fost reacţia lui Iov?  L-a blestemat pe Dumnezeu în faţă, cum pretindea Satana?  Nu, 
nici în faţă şi nici în spate.  Iată ce se spune despre el: „Atunci, Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat 
mantaua şi şi-a tuns capul.  Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat şi a zis: ‚Gol am ieşit 
din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului.  Domnul a dat şi 
Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului!’”  (Iov 1,20.21).  Cronicarul face apoi 
următoarea observaţie minunată: „În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit 
nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu” (versetul 22). 

 

 Satana nu s-a lăsat; când L-a întâlnit din nou pe Dumnezeu, a avut explicaţie pentru 
statornicia lui Iov: „Piele pentru piele!  Omul dă tot ce are pentru viaţa lui.  Dar ia întinde-Ţi 
mâna şi atinge-Te de oasele şi de carnea lui şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă” 
(Iov 2,4.5).  Satana nu are scrupule: dacă e lăsat, se atinge de piele, de carne, de oase, de 
tot.  Nimiceşte şi se bucură.  În el, răul a ajuns desăvârşit, a făcut metastază.   

 

 Dumnezeu a continuat să-Şi arate răbdarea şi înţelepciunea: „Iată, ţi-l dau pe mână, numai 
cruţă-i viaţa” (versetul 6).  Garda fiind ridicată, deşi cu limite, Satana a făcut tot ce a putut 
ca să-l chinuiască pe servul lui Dumnezeu: l-a lovit cu o teribilă boală de piele, a folosit-o pe 
soţia lui ca să-l descurajeze şi să-l provoace să-L blesteme pe Dumnezeu, a adus prieteni 
care l-au criticat şi l-au şicanat în mod insuportabil, înţepându-l din toate părţile ca un roi de 
viespi. 

 

 Iov s-a împotrivit atacurilor verbale ale „prietenilor”, arătând de fiecare dată că el nu 
cunoaşte vreo abatere anumită de la căile Domnului, care să fie cauza directă a suferinţelor 
sale.  Filosofia timpului era că omul nu suferă degeaba, că orice suferinţă este cauzată de un 
păcat, pentru care Dumnezeu îl loveşte pe om.  Elifaz, Bildad, Ţofar şi Elihu nu au reuşit să-l 
convingă de vinovăţia sa, care să fi dus la această meritată suferinţă.  În cele din urmă, a 
vorbit Dumnezeu.  Nici Dumnezeu nu l-a apărat, ci i-a pus întrebări grele şi copleşitoare, ca 
şi când i-ar fi spus lui Satana: „Ce mai vrei?  Să fie încercat mai mult?  Îl vezi cât este de 
statornic în credinţă?” 

 

 Adevărul este că Iov, deşi uneori a rostit cuvinte de amărăciune şi tulburare, niciodată şi sub 
nicio formă nu L-a blestemat pe Dumnezeu, cum a pretins şi a sperat Satana.  După ce a 
vorbit Dumnezeu, Iov a zis: „Iată, eu sunt prea mic; ce să-Ţi răspund?  Îmi pun mâna la gură.  
Am vorbit o dată şi nu voi mai răspunde; de două ori şi nu voi mai adăuga nimic” (Iov 
40,4.5).  După ce Domnul a vorbit din nou, Iov a zis: „Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu 
poate sta împotriva gândurilor Tale. . . .  Da, am vorbit, fără să le înţeleg, de minuni, care 
sunt mai presus de mine şi pe care nu le pricep. . . .  Urechea mea auzise vorbindu-se de 
Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut.  De aceea, mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în 
ţărână şi în cenuşă” (Iov 42,2.3.5.6). 
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 De obicei, „mângâietorii supărăcioşi” ai lui Iov (vezi Iov 16,2) sunt criticaţi şi pe drept 
cuvânt.  Dar cuvântările lor sunt înregistrate, le avem şi în toate găsim perle de cugetare şi 
adevăruri teologice avansate, ba chiar incursiuni mai mult sau mai puţin perceptibile în 
domeniul ştiinţelor pozitive.  Obiectivul acestei teme este însă de a-L descoperi pe Domnul 
Isus Hristos în cartea lui Iov şi voi încerca să fac lucrul acesta în cele ce urmează.                                                                                                                        

IV.  Iov se roagă pentru prietenii săi 

 În cele din urmă, Dumnezeu i-a mustrat pe prietenii lui Iov şi i-a îndemnat să aducă o ardere 
de tot pentru ei.  El a zis către Elifaz: „Robul Meu Iov să se roage pentru voi şi numai în 
vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine, 
cum a vorbit robul Meu Iov” (Iov 42,8).  Iar refacerea credinciosului slujitor al lui Dumnezeu 
este descrisă astfel: „Domnul l-a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a 
rugat Iov pentru prietenii săi.  Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese” (versetul 
10).   

 

 „Robul Meu Iov să se roage pentru voi”, „după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi”.  Iată-l 
pe Iov mijlocind la Dumnezeu pentru cei care îl osândiseră şi îl şicanaseră în perioada lui de 
cruntă suferinţă fizică şi psihică.  Rugându-se pentru cei vinovaţi.  „Nu vă voi face după 
nebunia voastră”, a zis Dumnezeu către Elifaz, referindu-se şi la ceilalţi.  Motivul?  
Intervenţia lui Iov în rugăciune pentru ei.  Sună familiar, aşa este?  Iată-L pe Hristos atârnat 
pe cruce, sângele curgându-I şiroaie şi fiind batjocorit de mulţi.  Petru zice: „Când era 
batjocorit, nu răspundea cu batjocuri şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea 
dreptului Judecător” (1 Pet 2,23).  Dar mai mult: „Isus zicea: ‚Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce 
fac!’”  (Luca 23,34) 

 

 Atitudinea de mijlocire a lui Iov nu a rămas în capitolul 42, în versetele pe care le-am 
observat, ci a devenit proverbială.  A zis Dumnezeu peste multe veacuri, când nelegiurile lui 
Israel şi Iuda depăşeau orice limite: „. . . chiar dacă ar fi în mijlocul ei (‚când va păcătui o ţară 
împotriva Mea’, versetul 13) aceşti trei oameni: Noe, Daniel şi Iov, ei nu şi-ar mântui decât 
sufletul lor prin neprihănirea lor” (Ezec 14,14).  „‚Sau, dacă aş aduce sabie împotriva ţării 
acesteia, dacă aş zice să treacă sabia prin ţară, dacă i-aş nimici cu desăvârşire oamenii şi 
vitele şi ar fi în mijlocul ei aceşti trei oameni, pe viaţa Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‚că n-ar 
scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa.  Sau, dacă aş trimite ciuma în ţara 
aceasta, dacă Mi-aş vărsa urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăvârşire 
oamenii şi vitele, şi ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel şi Iov, pe viaţa Mea’, zice Domnul 
Dumnezeu, ‚că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei şi-ar mântui sufletul prin neprihănirea 
lor’” (versetele 17-20). 

V.  Servul suferind 

 Iov este cazul extrem de încercare şi suferinţă, fără seamăn în Vechiul Testament.  Să se 
cerceteze din nou versetele 13-22 din capitolul 1 şi versetele 7 şi 8 din capitolul 2.  Scriind 
despre el, Iacov, fratele Domnului, a zis: „Iată, noi îi numim fericiţi pe cei ce au răbdat.  Aţi 
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auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum 
Domnul este plin de milă şi de îndurare” (Iac 5,11).   
 

 Iov poate fi considerat un prototip al lui Hristos, descris astfel: „După cum pentru mulţi a 
fost o pricină de groază – atât de schimonosită Îi era faţa şi atât de mult se deosebea 
înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor . . .” (Isa 52,14).  „Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al 
durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El şi noi nu      
L-am băgat în seamă.  Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat 
asupra Lui şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.  Dar El era 
străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru  fărădelegile noastre.  Pedeapsa, care ne 
dă pacea, a căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi” (53,3-5).   

 

 Ca şi Iov, restabilit în ultimă instanţă, despre Hristos citim: „Iată, Robul Meu va propăşi; Se 
va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus” (Isa 52,13).  „De aceea, Îi voi da partea Lui la un 
loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuşi la moarte 
şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat 
pentru cei vinovaţi” (53,12). 

 

 În cazul lui Iov, îngăduirea de către Dumnezeu a suferinţei produse de Satana a fost o 
demonstraţie a credincioşiei lui Iov, o dovedire a faptului că argumentele diavolului 
împotriva legii divine, cum că nu ar putea fi respectată, sunt false şi răutăcioase.  În cazul lui 
Isus, demonstraţia se făcuse tot timpul de-a lungul scurtei Lui vieţi pe pământ şi a continuat, 
desăvârşindu-se în scenele de la judecată şi Golgota, dar a fost mai mult decât o 
demonstraţie: Hristos Şi-a dat viaţa pentru răscumpărarea păcătoşilor, a murit pentru ei, în 
locul lor, pentru a le asigura viaţa veşnică.                                                                                                           

VI.  Motivul Martorului ceresc 

 În toiul chinurilor sale, Iov este sigur că nu este lipsit de ajutor: „Chiar acum, Martorul meu 
este în cer, Apărătorul meu este în locurile înalte” (Iov 16,19).  Un Martor în cer, care îl 
apără pe cel lovit de necazuri, aceasta este o evanghelie mişcătoare, e o trimitere vizibilă 
spre minunăţiile Noului Testament.  Cine este acel Martor din cer, venind în ajutorul 
pământenilor căzuţi pradă vrăjmaşului?  Ni se răspunde în Apocalipsa 1,5: „. . . şi din partea 
lui Isus Hristos, Martorul credincios, cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor 
pământului!”  Aici vorbeşte Ioan, scriitorul Apocalipsei.  Dar iată cum Se recomandă chiar 
Mântuitorul nostru: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, 
începutul zidirii lui Dumnezeu . . .” (Apoc 3,14).  De fiecare dată, contextul Îl identifică pe 
Domnul Isus Hristos ca fiind Martorul credincios şi adevărat. 
 

 Iată ce a zis Domnul Isus când era pe pământ: „De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi 
înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri” (Mat 
10,32).  Avem un Martor desăvârşit şi milostiv în cer, care ne mărturiseşte înaintea Tatălui, 
dacă şi noi Îl mărturisim înaintea oamenilor.                                                                                                                                                                      
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VII.  Motivul unui Mijlocitor 

 Iov este conştient că nu poate să-şi prezinte cauza înaintea lui Dumnezeu, fără a fi susţinut 
de nimeni: „Căci El nu este un om ca mine, ca să-I pot răspunde şi să mergem împreună la 
judecată.  Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-şi pună mâna peste noi amândoi” 
(Iov 9,32.33).   
 

 Referindu-se la acest text, comentariul adventist zice: „Sau ‚arbitru’.  În disputa sa cu 
Dumnezeu, Iov simte că nu există nimeni la care să se uite ca la un arbitru.  Numai în una 
din două condiţii, gândeşte el, poate acest litigiu să fie echilibrat între el şi Dumnezeu:     
(01) dacă Dumnezeu, dezbrăcându-Se de atributele Sale divine, ar deveni om şi (02) dacă un 
arbitru s-ar putea găsi, ca să decidă asupra litigiului.  Niciuna din condiţii, însă, nu gândea 
Iov că este posibilă.  Evanghelia oferă o împlinire a amândurora: ‚Cel ce este EU SUNT este 
mediatorul dintre Dumnezeu şi omenire, punându-Şi mâna pe amândoi’ (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 25).  Nu că avem nevoie să ni-L închipuim pe Isus ca 
aplanând un conflict între om şi Dumnezeu, dar El este Cel ce Îl reprezintă pe Dumnezeu la 
om, Acela prin care omul Îl poate înţelege pe Dumnezeu şi se poate apropia de El (vezi Evrei 
2,17.18).”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 3, pagina 525)   
 

 În legătură cu propoziţia din Iov 9,33, „care să-şi pună mâna peste noi amândoi”, 
comentariul citat zice: „S-a sugerat că aceasta se poate referi la o anumită ceremonie antică 
în care, dintr-un anumit motiv, un mediator sau arbitru îşi punea mâinile pe ambele părţi 
într-o dispută legală.  Poate însemna că arbitrul avea putere de control asupra ambelor 
părţi, că era slujba lui să le reţină în limite potrivite, să controleze orice expresii nepotrivite 
şi să vadă ca disputa să fie condusă în mod corect de ambele părţi.  Această figură nu putea, 
totuşi, să se aplice la Dumnezeu ca fiind una dintre părţi, deşi în conceptul lui Iov aplicaţia 
era valabilă.”  (Ibid.)     

 

 În disperarea sa, Iov simte lipsa unui intermediar care să rezolve criza, dar măcar sesizează 
această necesitate.  Elihu se referă, în mod vag, la posibilitatea unui Mediator: „Carnea i se 
prăpădeşte şi piere, oasele care nu i se vedeau rămân goale, sufletul i se apropie de groapă 
şi viaţa de vestitorii morţii.  Dar, dacă se găseşte un înger mijlocitor pentru el, unul din miile 
acelea, care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze, Dumnezeu Se îndură de el şi 
zice îngerului: ‚Izbăveşte-l, ca să nu se pogoare în groapă, am găsit un preţ de răscumpărare 
pentru el!’”  (Iov 33,21-24).  În mod vag (era vremea de după potop şi înainte de Avraam), 
ideea răscumpărării se cristaliza încet.  Nu este vorba de „un înger mijlocitor pentru el, unul 
din miile acelea, care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze”, ci este vorba de 
Îngerul Domnului, unicul Mijlocitor posibil şi existent.  Trimisul Cerului este „preţul de 
răscumpărare” şi este „mijlocitorul pentru el”, pentru omul care piere.   

 

 Referindu-se la termenii „înger”, „mijlocitor”, comentariul zice: „Acest pasaj (versetele 23 şi 
24) poate fi considerat mesianic.  Limbajul este descriptiv al lucrării Sale şi este folosit aşa.”  
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(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, 
volumul 3, pagina 586)  

 

 „În toate aceste descoperiri ale prezenţei divine, slava lui Dumnezeu s-a manifestat prin 
Hristos.  Nu numai la venirea Mântuitorului, ci prin toate veacurile de după cădere şi după 
făgăduinţa răscumpărării, ‚Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine’ (2 Cor 5,19).  
Hristos a fost temelia şi centrul sistemului jertfelor atât în epoca patriarhală cât şi în cea 
iudaică.  De la păcătuirea primilor noştri părinţi, nu a existat nicio comunicare directă între 
Dumnezeu şi om.  Tatăl a dat lumea în mâinile lui Hristos, ca prin lucrarea Sa mediatoare El 
să-l poată răscumpăra pe om şi să justifice autoritatea şi sfinţenia legii lui Dumnezeu.  Toată 
legătura dintre cer şi neamul omenesc căzut a fost prin Hristos.”  (Patriarchs and Prophets/ 
Patriarhi şi profeţi, pagina 366)    
 

 Biblia vorbeşte mult despre slujba de Mijlocitor a Domnului Isus Hristos, dar nu ca arbitru 
pentru potolirea spiritelor.  El nu are nimic de corectat la Dumnezeu, ci totul la noi.  Surprize 
pot veni din partea noastră, nu din partea lui Dumnezeu.  De fapt, nu El S-a certat cu noi, ci 
noi ne-am certat cu El, pentru că aceasta înseamnă căderea în păcat.  Zice Pavel: „Căci, dacă 
atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult 
mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui” (Rom 5,10).   

 

 „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul 
Isus Hristos” (1 Tim 2,5).  „Cine-i va osândi?  Hristos a murit!  Ba mai mult, El a şi înviat, stă 
la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!”  (Rom 8,34).  „Copilaşilor, vă scriu aceste 
lucruri, ca să nu păcătuiţi.  Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus 
Hristos, Cel neprihănit.  El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre şi nu numai pentru 
ale noastre, ci pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 2,1.2).                                                                                               

VIII.  Apariţia lui Go’el sau a Răscumpărătorului 

 Iov era încrezător că va avea parte de restaurare fizică la venirea Mântuitorului: „Oh!  Aş 
vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte; aş vrea să fie săpate cu un priboi 
de fier şi cu plumb în stâncă pe vecie.  Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va 
ridica la urmă pe pământ.  Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea 
carne, Îl voi vedea, totuşi, pe Dumnezeu.  Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor 
vedea şi nu ai altuia.  Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înlăuntrul meu” (Iov 19,23-27).   
 

 „Crucea te ridică din depresiunile pământului şi te aduce în cea mai dulce comuniune cu 
Dumnezeu.  Purtând crucea, experienţa ta poate fi de aşa natură, încât să poţi zice: ‚Ştiu că 
Răscumpărătorul meu este viu’ şi, pentru că El trăieşte, şi eu voi trăi.  Ce asigurare este 
aceasta!”  (Manuscrisul 85 din 1901, publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 1095)   
 

 În împărăţia lui Dumnezeu, îl voi ruga pe îngerul meu să mă conducă la Iov, să-mi arate care 
este Iov.  Vreau să vorbesc cu el.  Îi voi spune: „Iov, ai dorit ca vorbele să-ţi fie scrise într-o 
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carte – dorinţa ţi-a fost împlinită, Moise a scris o carte despre tine, chiar ţi-a folosit numele 
ca titlu, ‚Iov’.  A fost una din 66 de cărţi puse laolaltă sub numele de Biblie.  Milioane de 
oameni au citit cuvintele tale.  Ai dorit ca acele cuvinte să fie ‚săpate cu un priboi de fier şi 
cu plumb în stâncă, pe vecie’.  Cuvintele ‚dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se 
va ridica la urmă pe pământ’ – nu ştiu dacă au fost undeva săpate în stâncă, dar ştiu că un 
compozitor german mutat la Londra, Georg Friedrich Händel, a scris un oratoriu intitulat 
‚Mesia’.  Primul solo de sopran la începutul părţii a III-a cântă chiar cuvintele pe care le-ai 
rostit şi ai fi vrut să fie scrise cu plumb în stâncă pe vecie: ‚Ich weiss, dass mein Erlöser 
lebet’, adică ‚Ştiu că Mântuitorul meu trăieşte’.  Astfel, cuvintele tale au fost cântate în 
toată lumea timp de peste 250 de ani, poate atât cât ai trăit tu.” 

 

 Mişcătoare cuvinte, cu care se cuvine să încheiem această predică: „Dar ştiu că 
Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ.  Chiar dacă mi se va 
nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, Îl voi vedea totuşi pe Dumnezeu.  Îl voi 
vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea şi nu ai altuia.  Sufletul meu tânjeşte de 
dorul acesta înlăuntrul meu.”  Amin!!! 

* * * * 

Cântarea de deschidere, 162: „Ador puterea salvatoare”    

Cântarea de închidere, 249: „Poţi să te-ncrezi în Isus!”  
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ISUS HRISTOS ÎN CARTEA APOCALIPSA                                                                                                                  

I.  Biblia 

 Biblia este o colecţie de 66 de cărţi inspirate de Duhul lui Dumnezeu.  Aşa cum ne spune 
apostolul Petru, „oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21).  
39 din aceste 66 de cărţi au fost scrise înainte de naşterea Domnului Isus Hristos şi formează 
ceea ce numim Vechiul Testament; celelalte 27 au fost scrise la mulţi ani după înălţarea 
Domnului Isus la cer şi formează ceea ce se cheamă Noul Testament.  Vechiul Testament şi 
Noul Testament sunt ca două volume ale aceleiaşi cărţi, în fond ele aparţin împreună 
aceleiaşi surse de informaţie dumnezeiască şi putere spirituală cunoscută sub numele de 
Biblia, Sfânta Scriptură sau Cuvântul lui Dumnezeu.   
 

 În timpul lucrării Domnului Isus pe pământ exista numai Vechiul Testament; acelaşi lucru se 
poate spune despre biserica apostolică timp de decenii.  Apostolii, evangheliştii, plus Iacov 
şi Iuda, fraţi ai Domnului Isus, au scris cele 27 de cărţi ale Noului Testament, dar fapt este 
că, în cea mai mare perioadă a activităţii apostolilor, singura Biblie, Biblia apostolilor, au 
constituit-o scrierile lui Moise, ale celorlalţi prooroci, şi Psalmii, adică Vechiul Testament.  
Cu acele scrieri vechi, ei au evanghelizat întreaga lume cunoscută.  Mântuitorul Însuşi, 
explicând misiunea Sa, „a început de la Moise şi de la toţi proorocii şi le-a tâlcuit, în toate 
Scripturile, ce era cu privire la El” (Luca 24,27).  Urmând exemplul Domnului, şi noi trebuie 
să începem studiul Bibliei de la Moise, şi nu de la Matei sau din altă parte.  Abia în anul 325, 
toate cele 66 de cărţi au fost puse laolaltă formând Sfânta Scriptură cum o avem noi astăzi.                                                                                                                              

II.  Apocalipsa 

 Cea de a 66-a, adică ultima carte a Biblie, este numită Apocalipsa lui Ioan.  De altfel, acest 
titlu a fost adăugat, neexistând în manuscrisele cele mai vechi.  Ioan a fost instrumentul 
folosit de Dumnezeu pentru a le transmite oamenilor mesajele Sale.  El a descris, a pus în 
cuvinte omeneşti, în limba greacă, scene cereşti văzute în viziuni.  Titlul corect al cărţii ar fi 
„Descoperirea lui Isus Hristos”, deoarece cartea începe cu aceste patru cuvinte.  Termenul 
„apocalipsa” înseamnă chiar acest lucru – descoperire.  Nu este vorba deci de o carte 
ascunsă, enigmatică, ci de o descoperire.  Traseul urmat de această descoperire este arătat 
în primele 3 versete şi anume: Dumnezeu-Tatăl, Fiul Său Isus Hristos, îngerul, Ioan, 
credincioşii bisericilor.  
 

 Versetul al 3-lea din primul capitol zice: „Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele 
acestei proorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea!  Căci vremea este aproape.”  Aceasta 
înseamnă că atitudinea corectă faţă de ultima carte a Bibliei nu este ignorarea ei ca pe o 
carte indescifrabilă, ci citirea, studierea şi practicarea adevărurilor prezentate în ea.   

 

 M-am hotărât să propun stimaţilor ascultători să mă însoţească într-o încercare de a-L găsi 
pe Domnul nostru Isus Hristos în această excelentă carte a Apocalipsei.  Ea este, deci, 
descoperirea lui Isus Hristos, ceea ce înseamnă două lucruri:                                                                                  
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(01) provine de la El, Îi aparţine şi ne-a oferit-o nouă pentru studiu;                                                                              
(02) este o descoperire despre El, Domnul Hristos este descoperit în această carte inspirată 
de Duhul Sfânt.  Înseamnă că intenţia de a-L găsi în Apocalipsa va fi încununată cu succes şi 
va fi din belşug răsplătită.   

III.  Nume 

 Să contemplăm, mai întâi, 25 de nume sub care apare El în Apocalipsa:                                                    
 
(01) „Fiul lui Dumnezeu” (2,18);                                                                                                                         
(02) „Fiul omului” (1,13), „un Fiu al omului” (14,14);                                                                                                                    
(03) „Isus” (14,12; 22,16);                                                                                                                                 
(04) „Hristos” (20,6);                                                                                                                                            
(05) „Hristosul Său” (11,15), „Hristosul Lui” (12,10);                                                                                                                   
(06) „Isus Hristos” (12,17);                                                                                                                                   
(07) „Domnul Isus” (22,20);                                                                                                                               
(08) „Domnul Isus Hristos” (22,21).                                                                                                      
 
(09) „Mihail” (12,7);                                                                                                                                                  
(10) „Copilul” (12,4.5);                                                                                                                                       
(11) „Mielul” (5,13; în total de 34 de ori în toată cartea);                                                                                                         
(12) „Leul din seminţia lui Iuda” (5,5);                                                                                                                     
(13) „Înger puternic” (10,1);                                                                                                                                       
(14) „Domnul domnilor” (17,14; 19,16);                                                                                                                                                                           
(15) „Împăratul împăraţilor” (textele precedente).   
 
(16) „Rădăcina lui David” (5,5; 22,16);                                                                                                           
(17) „Sămânţa lui David” (22,16);                                                                                                                         
(18) „Luceafărul strălucitor de dimineaţă” (22,16);                                                                                            
(19) „Cineva” (14,14);                                                                                                                                    
(20) „Alfa şi Omega” (1,8.11; 21,6; 22,13);                                                                                                                                        
(21) „Cuvântul lui Dumnezeu” (19,13);                                                                                                          
(22) „Cel credincios” (19,11);                                                                                                                              
(23) „Cel adevărat” (19,11).                                                                                                                                
 
(24) „. . . numele Meu cel nou” (3,12);                                                                                                                                                                                                
(25) „un nume scris pe care nu-l ştie nimeni, decât numai El singur” (19,12). 
 

 Biblia a fost împărţită pe capitole la mijlocul secolului al 13-lea de către Stephen Langton, 
Arhiepiscop de Canterbury.  Versetele au fost introduse în anul 1551 de către Robert 
Stephanus, un publicist din Paris al ediţiei greco-latine a Noului Testament.                                          

IV.  Menţiuni 
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 Să parcurgem cele 22 de capitole, cele 404 versete ale cărţii Apocalipsa, pentru a-L 
descoperi pe Cel ce poartă atât de multe nume, oriunde Îl putem găsi.                                                      
 
- „Descoperirea lui Isus Hristos” (1,1);                                                                                                                      
- „din partea lui Isus Hristos” (1,5 – salutări);                                                                                                                                                                                
- revenirea Sa glorioasă (1,7);                                                                                                                                                                                                                                                                          
- sfântul apostol Ioan L-a văzut în viziune (1,10-20).                                                                                            
 
- Autoidentificare (2,1);                                                                                                                                          
- autoidentificare (2,8);                                                                                                                                            
- autoidentificare (2,12);                                                                                                                                         
- autoidentificare (2,18);                                                                                                                                       
- autoidentificare (3,1);                                                                                                                                        
- autoidentificare (3,7);                                                                                                                                               
- autoidentificare (3,14).                                                                                                                                        
 
- „Eu stau la uşă şi bat” (3,20);                                                                                                                                               
- domnind împreună cu cei biruitori (3,21).                                                                                                       
 
- Mielul care a fost junghiat/Leul din seminţia lui Iuda (5,5-14);                                                                           
- pe un cal alb, încununat, biruitor (6,1.2);                                                                                                              
- Mielul rupe cele şapte peceţi ale cărţii (6,1.3.5.7.9.12; 8,1);                                                                          
- necredincioşii încearcă să se ascundă de mânia Mielului (6,15-17).                                                                                    
 
- „Mântuirea este . . . a Mielului” (7,10);                                                                                                                        
- „ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului” (7,14);                                                                    
- „Mielul . . . îi va conduce (pe cei mântuiţi) la izvoarele apelor vieţii” (7,17).                                                         
 
- Îngerul puternic (10,1-3.5-11);                                                                                                                     
- „împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său” (11,15).                       
 
- Copilul născut şi răpit la Dumnezeu (12,4.5);                                                                                                   
- Mihail învinge balaurul (12,7-9);                                                                                                                          
- „acum a venit mântuirea, puterea, împărăţia şi . . . stăpânirea Hristosului Lui” (12,10);                                                                                                       
- „ei l-au biruit prin sângele Mielului” (12,11);                                                                                                       
- credincioşii rămăşiţei „ţin mărturia lui Isus Hristos” (12,17).                                                                                                        
 
- „Cartea vieţii Mielului” (13,8);                                                                                                                              
- „Mielul stătea pe Muntele Sionului” (14,1);                                                                                                            
- cei 144.000 „Îl urmează pe Miel oriunde merge El” (14,4);                                                                  
- „chinuit . . . înaintea Mielului” (14,10);                                                                                                                   
- „credinţa lui Isus” (14,12);                                                                                                                                     
- a doua Sa venire (14,14-16).                                                                                                                       
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- „Cântarea Mielului” (15,3);                                                                                                                              
- „Iată, Eu vin ca un hoţ!”  (16,15);                                                                                                                           
- „mucenicii lui Isus” (17,6);                                                                                                                                      
- „ei se vor război cu Mielul” (17,14).                                                                                                                                  
 
- „A venit nunta Mielului” (19,7);                                                                                                                              
- „ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului” (19,9);                                                                                            
- „mărturia lui Isus este duhul proorociei” (19,10);                                                                                                              
- a doua venire, Cel ce şedea pe un cal alb (19,11-16).                                                                                   
 
- „Li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus” (20,4);                                                                                      
- „au împărăţit cu Hristos o mie de ani” (20,4);                                                                                                    
- „preoţi . . . ai lui Hristos” (20,6).                                                                                                                                                                       
 
- „Mireasa, nevasta Mielului” (21,9);                                                                                                                                       
- „nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului” (21,14);                                                                                                        
- Mielul este templul cetăţii (21,22);                                                                                                                             
- „făclia ei este Mielul” (21,23);                                                                                                                                      
- numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului vor intra în cetatea sfântă (21,27).                                              
 
- Din scaunul de domnie al Mielului iese râul cu apa vieţii (22,1);                                                                
- scaunul de domnie al Mielului va fi în cetatea sfântă (22,3);                                                                         
- „Iată, Eu vin cuvând!”  (22,7);                                                                                                                             
- „Iată, Eu vin curând!”  (22,12);                                                                                                                                                                                                                                                                              
- „Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul Meu” (22,16);                                                                                                                                           
- „Eu sunt Rădăcina lui David” (3 nume; 22,16);                                                                                                   
- „da, Eu vin curând” (22,20);                                                                                                 
- „Vino, Doamne Isuse!”  (22,20);                                                                                                                                                     
- „Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi toţi!”  (22,21)                                                              

V.  Biruitorul                                                                                                                                                            

 Capitolul 6 din Apocalipsa începe aşa: „Când a rupt Mielul cea dintâi din cele şapte peceţi, 
m-am uitat şi am auzit-o pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: ‚Vino 
şi vezi!’  M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal alb.  Cel ce sta pe el avea un arc; I s-a dat o 
cunună şi a pornit biruitor şi ca să biruiască” (versetele 1 şi 2).  Calul alb reprezintă biserica 
apostolică, la care culoarea înseamnă puritate de credinţă şi practică.  Conducătorul bisericii 
apostolice a fost Hristos.  Arcul simbolizează lupta, cununa – biruinţa, şi ni se spune că „a 
pornit biruitor şi ca să biruiască”.  Ceea ce înseamnă că nu a existat nicio clipă de 
nesiguranţă în planul de mântuire în legătură cu deznodământul lui; Hristos a fost biruitor 
din capul locului.  Prin moartea Sa pe cruce, El a dat lovitura mortală şarpelui, iar după 
înviere şi înălţare a continuat să biruiască prin biserica Sa. 
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 Chiar când s-a pus întrebarea: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-I rupă peceţile?”, 
răspunsul a fost: „Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să 
deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei” (Apoc 5,2.4).  A biruit.  El este Generalul care nu 
a pierdut nicio bătălie. 

 

 Iată-L din nou, descris în Apocalipsa 19,11-16, unde este vorba despre cea de a doua Sa 
venire: „Apoi, am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb!  Cel ce sta pe el Se 
cheamă ‚Cel credincios’ şi ‚Cel adevărat’ şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.  Ochii Lui erau 
ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris, 
pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.  Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge.  
Numele Lui este: ‚Cuvântul lui Dumnezeu.’  Oştirile din cer Îl urmau călări pe cai albi, 
îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat.  Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească 
neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier.  Şi va călca cu picioarele teascul 
vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.  Pe haină şi pe coapsă avea scris 
numele acesta: ‚Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.’”   

 

 Venirea glorioasă a Mântuitorului îi aduce la nefiinţă pe toţi împotrivitorii Săi şi, după o mie 
de ani, timp în care nu există nicio fiinţă omenească pe pământ, nelegiuiţii sunt înviaţi 
pentru judecată şi pedeapsă.  Ultima lor încercare de a-i ataca pe credincioşi va eşua.  
Atunci, ei, împreună cu Satana şi cu îngerii lui, vor fi nimiciţi.  Biruinţa Fiului lui Dumnezeu va 
fi deplină şi pentru totdeauna.   

VI.  Biruitorii    

 Fiecare din scrisorile trimise de Ioan, la porunca Domnului, către cele şapte biserici din Asia 
Mică, se încheie cu o făgăduinţă adresată biruitorului:                                                                           
 
(01) „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu” 
(Apoc 2,7).                                                                                                                                                          
 
(02) „Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte” (versetul 11).   
 
(03) „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) „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) „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” (Apoc 
3,5).                                                                                                                                                                      
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(06) „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) „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). 
 

 Din câte se poate foarte uşor constata, nu există nicio făgăduinţă pentru cei biruiţi, ci 
aceştia vor fi aruncaţi în „iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua” (Apoc 
21,8).  Dar biruitorii vor moşteni toate făgăduinţele lui Dumnezeu şi vor fi cu Mântuitorul lor 
în vecii vecilor.  Ce au biruit ei?  În Apocalipsa 12,11, se spune despre cei credincioşi: „Ei l-au 
biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la 
moarte.”  În versetele 7-9, este descris războiul din cer, în care Mihail, adică Fiul lui 
Dumnezeu, l-a biruit pe „balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela 
care înşală întreaga lume”, iar acesta „a fost aruncat pe pământ şi, împreună cu el, au fost 
aruncaţi şi îngerii lui” (citat este versetul 9).   
 

 Lucifer devenit Satana a fost biruit de Hristos şi aruncat din cer.  Lupta a continuat pe 
pământ, unde vrăjmaşul a reuşit să-i ducă pe oameni la cădere.  Dar „Fiul lui Dumnezeu S-a 
arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3,8).  A biruit printr-o viaţă fără păcat şi 
printr-o moarte ispăşitoare, care le deschide porţile paradisului oamenilor ce-L primesc ca 
Mântuitor al lor.  În continuare, se arată că şi credincioşii l-au biruit pe Cel Rău.  Cum?  L-au 
biruit prin două mijloace:                                                                                                                                                    

 
(01) prin sângele Mielului – biruinţa Lui pe cruce este biruinţa lor;                                                              
(02) prin cuvântul mărturisirii lor.                                                                                                                      
 

 Stând de partea marelui Biruitor, creştinii îl biruiesc pe Satana şi sunt în siguranţă, însă 
această alianţă cu Mântuitorul înseamnă colaborare cu El.  Vestind evanghelia, ei ajută la 
smulgerea multor suflete din puterea vrăjmaşului şi aceasta este o biruinţă de partea 
Cerului.  Poetul ne avertizează şi ne încurajează:    
 
„Tăria noastră nu-i de-ajuns                                                                                                                                
şi-am fi răpuşi pe dată,                                                                                                                                 
Dar pentru noi luptă Isus,                                                                                                                                           
El duce lupta toată!                                                                                                                                         
Şi-ntrebi tu cine-i El?                                                                                                                                          
El e Emanuel,                                                                                                                                                      
E Domnul Savaot                                                                                                                                                    
şi Dumnezeu a tot,                                                                                                                                        
Izbânda întrupată!”  (Strofa a doua din cântarea „Cetate tare-i Dumnezeu”, numărul 268 din 
Imnuri creştine, ediţia 2006)   
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 O altă formă a biruinţei necesare de partea credincioşilor este biruinţa asupra lumii.  
Aceasta este posibilă pentru că lumea a fost biruită deja.  A zis Hristos: „V-am spus aceste 
lucruri ca să aveţi pace în Mine.  În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit 
lumea” (Ioan 16,33).  Putem şi noi să fim biruitori asupra lumii?  Ioan zice că da: „Voi, 
copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare 
decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4,4).  „. . . pentru că oricine este născut din Dumnezeu 
biruieşte lumea şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră” (1 Ioan 5,4).   

 

 Apostolul Pavel este şi mai încrezător; el zice: „Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem 
mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit” (Rom 8,37).  Cum este posibil să fii mai 
mult decât biruitor?  Pentru că nu este vorba de o biruinţă limitată, locală, temporară, ci de 
una cu consecinţe veşnice.  O armată poate să obţină biruinţa într-o luptă sau în alta şi să 
piardă războiul.  Biruinţa pe care credincioşii o obţin în lupta credinţei, prin puterea harului 
mântuitor, este o biruinţă pentru veşnicie. 

 

 Biruitorii au un viitor strălucit.  Ei recoltează beneficiile tuturor făgăduinţelor presărate pe 
paginile Apocalipsei şi participă cândva la parada triumfală de la marea de cristal: „Şi am 
văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi, pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu 
în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei” (Apoc 15,2).  Cei 
descrişi de Pavel ca mai mult decât biruitori sunt prezentaţi de Ioan ca biruitori în manieră 
multiplă, ei biruiesc totul, absolut totul.  Bucuria lor nu poate fi imaginată: „Ei cântau 
cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului.  Şi ziceau: ‚Mari şi minunate 
sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice!  Drepte şi adevărate sunt căile 
Tale, Împărate al neamurilor!  Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi numele Tău?  
Căci numai Tu eşti sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că 
judecăţile Tale au fost arătate!’”  (Versetele 3 şi 4) 

 

 Dumnezeu îi va onora peste măsură pe cei biruitori: „Apoi, am fost dusă într-o lume care 
avea şapte luni.  Acolo l-am văzut pe bunul, bătrânul Enoh, care fusese mutat.  Pe braţul său 
cel drept, el purta o ramură glorioasă de finic şi pe fiecare frunză scria ‚Biruinţă’.  În jurul 
capului său era o cunună albă sclipitoare şi frunze pe cunună şi în mijlocul fiecărei frunze era 
scris ‚Curăţie’, iar în jurul cununii erau pietre de diferite culori, care străluceau mai puternic 
decât stelele şi aruncau o reflecţie asupra literelor şi le măreau.  Pe partea din spate a 
capului său era un arc care ţinea cununa şi pe arc era scris ‚Sfinţenie’.”  (Early Writings/ 
Experienţe şi viziuni, pagina 40)                                                                                                                                         

VII.  Veşnicia 

 Dumnezeu este etern şi neliminat în vreun sens.  Exilat pe insula Patmos, apostolul Ioan era 
în Duhul în ziua Domnului, când a auzit înapoia lui o voce care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, 
Cel dintâi şi Cel de pe urmă” (Apoc 1,9-11; citat este versetul 11).  Când s-a întors să vadă 
cine vorbea, Ioan L-a văzut pe Domnul Isus Hristos glorificat şi a căzut la picioarele Lui ca 
mort (vezi versetul 17).  Acesta era Isus, pentru că El a zis: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe 
urmă, Cel viu.  Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor” (versetele 17 şi 18).  Aceeaşi 
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afirmaţie este făcută în versetul 8: „‚Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul’, zice 
Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.”  De asemenea, 
în versetul 7 se spune că „El vine pe nori şi orice ochi Îl va vedea şi cei ce L-au străpuns.  Şi 
toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui.”  Acest verset sună exact ca în Matei 
24,30: „Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor 
boci şi Îl vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.” 
 

 Înţelegem din aceste texte că Mântuitorul va veni pe norii cerului; El este Cel văzut de Ioan 
în viziune, declarând despre Sine că este Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, Cel dintâi şi Cel 
de pe urmă, Cel Atotputernic.  Acestea sunt atribute ale Dumnezeirii.  Oricare dintre 
Persoanele Dumnezeirii le are. 

 

 Hristos nu are început şi nu are sfârşit.  Aceasta este veşnicia în trecut şi în viitor.  Toate 
fiinţele create, necăzute sau răscumpărate, vor trăi o viaţă fără sfârşit, adică viaţa veşnică.  
Dar ele au un început.  Veşnicia în ambele sensuri, trecut şi viitor, Îi aparţine numai lui 
Dumnezeu, Domnul Isus Hristos fiind inclus. 

 

 Dar ce este veşnicia?  Este timp nelimitat.  Iar viaţa veşnică?  Existenţă la infinit în stare vie 
şi conştientă.  Această noţiune depăşeşte puterea noastră de înţelegere şi nu ne foloseşte la 
nimic să ne obosim a înţelege.  Este o mărime pe care o acceptăm ca atare şi cu care lucrăm 
în termeni biblici. 

 

 Există două condiţii care asigură trăirea pe veci a celor răscumpăraţi:                                                              
 

(01) condiţia spirituală – legătura lor cu Domnul Isus Hristos, care este „învierea şi viaţa” 
(Ioan 11,25), „calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14,6);                                                                                     
 
(02) condiţia fizică, constând în consumarea fructelor pomului vieţii (vezi Geneza 3,22). 
 

 În ce priveşte condiţia spirituală, viaţa veşnică poate fi posedată chiar acum: „Şi mărturisirea 
este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său.  Cine are pe 
Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa” (1 Ioan 5,11.12). 
 

 Condiţia fizică presupune o schimbare trupească, deoarece „nu pot carnea şi sângele să 
moştenească împărăţia lui Dumnezeu şi putrezirea nu poate moşteni neputrezirea” (1 Cor 
15,50).  Această schimbare se realizează la venirea Domnului, prin învierea credincioşilor în 
trup nemuritor şi transformarea instantanee a credincioşilor vii (vezi versetele 51-54).    

 

 Dar nu numai atât, ci starea de nemurire obţinută la revenirea Domnului trebuie să fie 
permanentizată.  Aceasta se face, aşa cum am arătat, prin consumarea fructelor pomului 
vieţii.  Iată ce se spune în Apocalipsa 22,1.2: „Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca 
cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.  În mijlocul pieţii 
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cetăţii şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod 
şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.”   

 

 În capitolul 20 din Apocalipsa, este descrisă o perioadă de 1.000 de ani, când credincioşii 
înviaţi şi cei schimbaţi domnesc împreună cu Hristos (vezi versetele 4 şi 6).  Această domnie 
nu poate avea loc decât în ceruri, pentru că începe o dată cu revenirea Mântuitorului, care îi 
duce pe cei mântuiţi în cer (vezi Ioan 14,1-3; 1 Tesaloniceni 4,16-18).  După cei 1.000 de ani, 
cetatea sfântă coboară pe pământ cu toţi mântuiţii şi Dumnezeu va fi în veci cu ei (vezi 
Apocalipsa 21,1-3), „şi vor împărăţi în vecii vecilor” (Apoc 22,5), pe un pământ înnoit. 

 

 Există şi o veşnicie negativă, despre care se vorbeşte în Apocalipsa, şi anume pieirea lui 
Satana şi a celor ce l-au urmat, îngeri şi oameni.  Ei nu trăiesc în veci, pentru că „plata 
păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică, în Isus 
Hristos, Domnul nostru” (Rom 6,23).  Nu e promisă viaţă veşnică pentru cei nemântuiţi, de 
aceea pedepsirea lor nu poate dura la infinit.  În Apocalipsa 14,11, se vorbeşte despre fum, 
şi în Maleahi 4,3, despre cenuşă.  Focul coborât din cer peste cei nepocăiţi la sfârşitul 
mileniului, despre care se vorbeşte în Apocalipsa 20,9, produce fum şi cenuşă.  Ambele sunt 
rezultate ale arderii.  Nu durata pedepsei este eternă, ci rezultatele ei.  Un foc care arde 
miliarde de ani este o absurditate şi o monstruozitate.  Dumnezeu nu-şi poate trata astfel 
creaturile.  Să se observe că focul care a nimicit cetăţile din câmpie în timpul lui Avraam e 
numit foc veşnic, deşi s-a stins imediat ce a terminat de ars ce avea de ars (vezi Iuda 7).   
 

 Şi mai este ceva: termenul grecesc aion înseamnă epocă şi eternitate, adică timp limitat şi 
timp nelimitat.  Când este vorba de Dumnezeu şi de fiinţele ascultătoare de El, veşnicia nu 
poate însemna decât existenţă conştientă la nesfârşit; când însă este vorba de cei pierduţi, 
ei nu pot beneficia de aceeaşi recompensă, chiar dacă existenţa lor ar fi în chinuri.  Fericirea 
se întinde la nesfârşit, dar distrugerea este limitată, altfel nu poate fi numită distrugere.          

VIII.  Concluzii 

 „Dumnezeu este bărbatul bisericii Sale.  Biserica este mireasa, nevasta Mielului.  Fiecare 
credincios adevărat este o parte din trupul lui Hristos.  Hristos consideră necredincioşia 
arătată faţă de El de către poporul Său ca necredincioşia unei soţii faţă de soţul ei.  Trebuie 
să ne amintim că suntem membre ale trupului lui Hristos.”  (Scrisoarea 39 din 1902, 
publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 7, paginile 985-986) 
 

 „Biserica este mireasa, soţia Mielului.  Ea trebuie să se păstreze curată, consacrată, sfântă.  
Niciodată nu trebuie să se complacă în vreo nebunie; pentru că ea este mireasa unui Rege.  
Totuşi, ea nu înţelege poziţia ei înaltă.  Dacă ar înţelege-o, ar fi plină de slavă în interior.”  
(Scrisoarea 177 din 1901, publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 7, pagina 986)   
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 „Venirea Domnului a fost în toate veacurile nădejdea adevăraţilor Săi urmaşi.  Făgăduinţa 
Mântuitorului de la plecare de pe Muntele Măslinilor, că va veni iarăşi, a iluminat viitorul 
pentru ucenicii Săi, umplându-le inimile cu bucurie şi nădejde, pe care necazurile nu le-au 
putut stinge şi nici încercările nu le-au putut întuneca.  În toiul suferinţei şi al prigoanei, 
‚arătarea marelui Dumnezeu şi Mântuitor al nostru Isus Hristos’ a fost ‚fericita nădejde’.  
Când credincioşii din Tesalonic erau plini de durere înmormântându-i pe cei dragi, care 
speraseră că vor trăi ca să vadă venirea Domnului, Pavel, învăţătorul lor, le-a îndreptat 
atenţia către înviere, care va avea loc la venirea Mântuitorului.  Atunci, cei morţi în Hristos 
aveau să învieze şi, împreună cu cei vii, să fie răpiţi ca să-L întâmpine pe Domnul în văzduh.  
‚Şi, astfel’, zicea el, ‚vom fi totdeauna cu Domnul.  Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste 
cuvinte’ (1 Tes 4,16-18).”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 302)     
 

 Aşa cum am înţeles din cartea Apocalipsa, vremea este aproape, venirea în slavă a 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos este la uşă.  El ne iubeşte, El ne-a răscumpărat 
din păcatele noastre prin sângele Său, ne pregăteşte cetatea de sus şi va veni în curând ca 
să ne ducă acolo, dacă Îl acceptăm din toată inima ca Mântuitor al nostru personal şi dacă Îl 
urmăm cu credincioşie, biruindu-l pe Satana prin sângele Mielului şi prin cuvântul 
mărturisirii noastre, dacă ţinem poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus Hristos.  Atunci, 
numele nostru va rămâne scris în cartea vieţii.  Atunci, vom avea măreţul privilegiu să 
intrăm pe porţi în cetatea sfântă, ca să fim cu Mântuitorul în vecii vecilor. 
 

 Vă invit pe toţi, dragi ascultători, să faceţi această experienţă vitală.  Doresc să avem 
bucuria de a ne întâlni în Ierusalimul ceresc, pentru a-L vedea şi a-L preamări în vecii vecilor 
pe iubitul nostru Domn şi Mântuitor Isus Hristos.  Amin!              

* * * * 

Cântarea de deschidere, 481: „Isus, al vieţii Domnitor”    

Cântarea de închidere, 274: „Biruitorul” 
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„PĂRTAŞ SÂNGELUI ŞI CĂRNII” 

 Ca fii şi fiice ale lui Adam, noi toţi suntem „părtaşi sângelui şi cărnii”, o ştim cu siguranţă şi 
nu ne putem sustrage acestui mod de existenţă.  Să contemplăm următoarele cinci texte din 
Noul Testament, în care se vorbeşte aşa:                                                                                  
 
(01) „Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: ‚Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona: fiindcă nu 
carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri’” (Mat 
16,17).                                                                                                                                                                
 
(02) „Ce spun eu, fraţilor, este că nu pot carnea şi sângele să moştenească împărăţia lui 
Dumnezeu” (1 Cor 15,50).                                                                                                                                                     
 
(03) Dumnezeu a găsit cu cale „să-L descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între 
neamuri; îndată, n-am întrebat pe niciun om . . .” (Gal 1,16; în greacă, sarki kai haimati, care 
s-a tradus cu „om”, înseamnă „carne şi sânge” – „nu am întrebat carnea şi sângele”).                                                             
 
(04) „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor 
răutăţii, care sunt în locurile cereşti” (Efes 6,12).                                                                                                                      
 
(05) „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost 
deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să-l nimicească pe cel ce are puterea 
morţii, adică pe diavolul” (Evr 2,14).  
 

 Să extragem din aceste texte părţile care ne interesează în cadrul acestei teme:                                                                           
 
- carnea şi sângele nu ţi-au descoperit acest adevăr;                                                                                                      
- carnea şi sângele nu pot moşteni împărăţia lui Dumnezeu;                                                                        
- Pavel nu s-a consfătuit cu carnea şi sângele;                                                                                                 
- nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui;                                                                                                                                                          
- copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii. 
 

 Ce înseamnă, în limbajul Noului Testament, „carne şi sânge”?  Înseamnă om, fiinţă 
omenească, în starea actuală de degenerare şi slăbiciune, înseamnă natură omenească.  În 
ultimul text, cel din Evrei 2,14, se spune că, pentru a fi în stare să moară şi, astfel, să-l 
nimicească pe diavolul, care are puterea morţii sau care a adus pe lume moartea, Fiul lui 
Dumnezeu a trebuit să fie „părtaş sângelui şi cărnii”, a trebuit să împărtăşească natura 
fiinţelor umane.   
 

 Cineva a susţinut următoarele patru idei nebiblice, tulburătoare:                                                                
 

(01) Maria nu a avut nicio contribuţie la formarea Pruncului Isus, El a fost în întregime 
produs în trupul ei de către Duhul Sfânt, cu nimic din substanţa trupului ei.                                     
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(02) În Isus nu erau două naturi, una divină şi una umană, ci o singură natură, care era în 
acelaşi timp divină şi umană.                                                                                                                     
 
(03) Zicea persoana respectivă: „Mă îngrijorează o afirmaţie a sorei White că Fiul lui 
Dumnezeu a trebuit să devină om ca să ne înţeleagă.”                                                                                
 
(04) Pe crucea de pe Golgota a murit natura divină a lui Isus! 
 

 Să vedem ce zic Sfintele Scripturi în legătură cu ideile acestea şi care este adevărul despre 
condiţia biologică a Mântuitorului nostru Isus Hristos.  În Ioan 1,1, ni se spune că „la început 
era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.”  Versetul 14 ne 
informează că acel Cuvânt-Dumnezeu etern „S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har 
şi de adevăr.  Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”   
 

 Când Pavel l-a vindecat la Listra pe un olog din naştere, „la vederea celor făcute de Pavel, 
noroadele şi-au ridicat glasul şi au zis în limba licaoneană: ‚Zeii s-au pogorât la noi în chip 
omenesc’” (Fapte 14,8-11; citat este versetul 11).   

 

 Nu aşa S-a pogorât la noi Cuvântul cel veşnic, doar în chip omenesc, ci întrupându-Se şi 
luând, prin întrupare, chip de om, chiar de rob: „S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un 
chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.  La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit 
şi S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce” (Filip 2,7.8).   

 

 Ar fi făcut bine oamenii dacă, măcar ca licaonienii, ar fi zis despre Hristos: „Dumnezeu S-a 
pogorât la noi”, pentru că Hristos era, într-adevăr, „Cel ce a fost arătat în trup” (1 Tim 3,16; 
în greacă este: Theos ephanerothe en sarki – adică „Dumnezeu arătat în trup”).  El era           
„‚Emanuel’, care, tălmăcit, înseamnă ‚Dumnezeu este cu noi’” (vezi Matei 1,23), aşa cum 
îngerul i-a destăinuit lui Iosif.  Înainte însă ca Maria să fie însărcinată, îngerul Gabriel a 
vizitat-o la domiciliul ei din Nazaret şi i-a adus ştirea naşterii prin ea a Mântuitorului lumii.  
Când Maria a cerut o explicaţie, Gabriel i-a spus pe scurt: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste 
tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri.  De aceea, Sfântul care Se va naşte din tine va fi 
chemat Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1,35).   

 

 La ideea că „Maria nu a avut nicio contribuţie la formarea Pruncului Isus”, se poate arăta 
contrariul prin următoarele probe biblice:                                                                                                                                     

 
(01) Îngerul Gabriel a zis: „Sfântul care Se va naşte din tine” (Luca 1,35).  Maria nu a fost 
absentă din acel proces al întrupării Mântuitorului; Isus S-a născut din ea.                                                                                 
 
(02) În Betleem, Maria „L-a născut pe Fiul ei cel întâi născut . . .” (Luca 2,7).  Era Fiul ei şi ea 
L-a născut, ca prim Fiu, de altfel şi singurul.                                                                                                   
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(03) Prima făgăduinţă, aceea din Geneza 3,15, spune că Sămânţa femeii va zdrobi capul 
şarpelui – Isus era Sămânţa femeii, care se numea Maria şi, desigur, de la distanţă, Sămânţa 
lui Eva, care „a fost mama tuturor celor vii” (vezi Geneza 3,20).                                                                 
 
(04) Apostolul Pavel a declarat cu certitudine că Hristos S-a născut din Avraam: „Acum, 
făgăduinţele au fost făcute ‚lui Avraam şi Seminţei lui’.  Nu zice ‚şi seminţelor’ (ca şi cum ar fi 
vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: ‚şi Seminţei tale’, adică Hristos” 
(Gal 3,16).  Mântuitorul descindea în mod biologic din Avraam.                                                                                                    
 
(05) Potrivit tot cu Pavel, evanghelia Îl „priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în 
ce priveşte trupul” (Rom 1,3).  Mântuitorul descindea în mod biologic din David.  În primul 
verset al Noului Testament, autorul scrie aşa: „Cartea neamului lui Isus Hristos, Fiul lui 
David, Fiul lui Avraam” (Mat 1,1).                                                                                                                    
 
(06) Când Maria a vizitat-o pe Elisabeta, aceasta din urmă a zis: „Binecuvântată eşti tu între 
femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.  Cum mi-a fost dat mie să vină la mine 
maica Domnului meu?”  (Luca 1,42.43).  Isus era „rodul pântecelui” Mariei, iar ea era „maica 
Domnului meu”.   
 

 Greşesc cei care o numesc pe Maria „născătoare de Dumnezeu”.  Dumnezeu nu are nevoie 
să Se nască, El există dintotdeauna şi este izvor de viaţă.  Dar Maria a fost „născătoare de 
Om”, Omul Isus Hristos, aşa cum Îl numeşte apostolul Pavel în 1 Timotei 2,5: „Căci este un 
singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.” 
 

 Ce înţelegem de aici?  Că natura umană a Mântuitorului a provenit din trupul Mariei.  A fost 
însă opera ei?  Nu, ci Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, S-a format ca embrion uman, ca Om, în 
trupul Mariei, fără o participare bărbătească, dar S-a format după legile biologiei; originea 
era cerească, dar dezvoltarea embrionară a urmat modelul stabilit de Creator şi despre care 
David spunea atât de frumos: „Te laud că sunt o făptură atât de minunată.  Minunate sunt 
lucrările tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!  Trupul meu nu era ascuns de Tine, 
când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.  Când 
nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele 
care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele” (Ps 139,14-16).   

 

 Că S-a dezvoltat în trupul Mariei potrivit legilor biologice înseamnă că acel trupşor a fost 
hrănit prin cordon ombilical din trupul Mariei, de unde a primit oxigen, sânge, muşchi, nervi, 
orice.  Maria L-a născut, L-a înfăşat în scutece ca pe orice copil, L-a alăptat, L-a înţercat.  La 
ieslea din Betleem, noul-născutul a fost îngrijit ca orice nou-născut, deşi era cu totul diferit 
de orice altă fiinţă omenească.   

 

 Hristos a avut carne şi oase, a avut muşchi, mâini, picioare, aparat digestiv, circulator, 
respirator.  El a fost Om cu adevărat.  Când, la scurt timp după ce a încetat din viaţă, un 
ostaş roman „I-a străpuns coasta cu o suliţă, îndată a ieşit din ea sânge şi apă” (vezi Ioan 
19,34).  Manifestarea divinităţii în câteva kilograme de materie vie omenească a fost şi va 
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rămâne pentru totdeauna un mister, care, ca orice alt mister, nu poate fi înţeles de mintea 
omenească, dar trebuie acceptat prin credinţă, pentru că a fost un fapt constatat de 
contemporani.  Când Mântuitorul a zis „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10,30), unii iudei au 
luat pietre ca să-L ucidă (versetul 31).  Când Isus i-a întrebat de ce fac lucrul acesta (versetul 
32), ei au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă 
şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu” (versetul 33).  Lăsând la o parte actul lor 
violent şi negarea originii divine a lui Isus, constatăm, totuşi, că El era văzut de 
contemporani aşa cum şi era, ca om, deşi nu era numai om.  Şi nu un om se făcea 
Dumnezeu, ci Dumnezeu Se făcuse Om.   

 

 Ce însemna pentru neamul omenesc adoptarea de către Fiul lui Dumnezeu, a cărnii şi a 
sângelui?  Mult, foarte mult.  Însemna izbăvire din păcat şi moarte, însemna readucere în 
armonia familiei universale.  Dar ce a însemnat pentru El?  O umilire extremă.  Iată ce zice 
mai întâi Biblia: „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de 
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de 
rob, făcându-Se asemenea oamenilor.  La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a 
făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce” (Filip 2,6-8).   

 

 Iar Spiritul Profetic afirmă: „Ar fi fost o umilire aproape infinită pentru Fiul lui Dumnezeu să 
ia natura omului când Adam se afla în starea sa inocentă în Eden.  Dar Isus a acceptat natura 
umană când neamul omenesc fusese slăbit de patru mii de ani de păcat.  Ca orice copil al lui 
Adam, El a acceptat rezultatele acţiunii marii legi a eredităţii.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 49)  

 

 Cineva încerca o slabă comparaţie, arătând ce ar însemna dacă omul s-ar putea întrupa       
într-o vieţuitoare inferioară, o pasăre de curte, un mamifer, să piardă calităţile omeneşti, 
precum capacitatea de a raţiona, de a vorbi, de a planifica etc.  Şi să o facă în mod voluntar, 
pentru un anumit scop.  Fiul lui Dumnezeu a făcut-o, în mod voluntar, pentru scopul de a 
salva lumea.  Iar schimbarea a fost infinit mai mare şi mai umilitoare decât cea din exemplul 
acesta.  Nu putem decât să ne minunăm la infinit de iubirea nemărginită a Dumnezeirii! 

 

 Să răspundem la a doua obiecţiune din cele patru prezentate mai înainte de cineva, aceea 
cu privire la natura Domnului Isus: o natură sau două?  E un joc de cuvinte.  E clar că Isus a 
avut natură divină; şi e clar că a avut natură umană.  Acestea s-au manifestat simultan în 
aceeaşi Persoană.  Vom avea mai departe un citat lămuritor, dar să vedem mai întâi ce zice 
Biblia cu privire la dumnezeirea Sa, după ce am arătat ce zice ea despre natura umană a 
Domnului Isus:                                                                                                                                                                                                                              

 
(01) „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh” (Mat 28,19).                                                                                                                                 
 
(02) „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10,30).                                                                                                                                                                                 
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(03) „Isus i-a zis: ‚De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe?  Cine M-a văzut pe 
Mine L-a văzut pe Tatăl.  Cum zici tu dar: ‚Arată-ne pe Tatăl’?”  (Ioan 14,9)                                                                        
 
(04) „Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh 
să fie cu voi cu toţi!  Amin!”  (2 Cor 13,14)                                                                                             
 
(05) „. . . patriarhii şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate 
lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci.  Amin!”  (Rom 9,5)                                                                                     
 
(06) „Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să-L cunoaştem pe Cel ce este 
adevărat.  Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui.  El este 
Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică” (1 Ioan 5,20).   
 

 Să punem alături două texte care afirmă împreună ambele naturi ale Domnului nostru Isus 
Hristos:  
 
(01) „El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică” (1 Ioan 5,20).                                                                          
(02) „. . . este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Omul Isus Hristos” (1 Tim 2,5).   
 

 Din Spiritul Profetic, învăţăm următoarele despre dubla natură a Mântuitorului: „A fost oare 
natura omenească a Fiului Mariei schimbată în natura divină a Fiului lui Dumnezeu?  Nu; 
cele două naturi au fost în mod misterios combinate în o persoană – Omul Isus Hristos.  În El 
locuia trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.”  (Scrisoarea 280 din 1904, citată în Seventh-
day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, 
pagina 1113)  
 

 Îngrijorarea cu privire la afirmaţia sorei White că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat ca să ne 
înţeleagă nu este fondată, pentru că lucrul acesta este în totul adevărat.  Iată ce spune 
Scriptura: „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, 
în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să 
facă ispăşire pentru păcatele norodului.  Şi, prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a 
suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Evr 2,17.18).  Tocmai prin această 
asemănare totală („în toate lucrurile”) cu fraţii Săi, cu oamenii, El a putut să-i înţeleagă.  A 
trecut pe acelaşi drum, de aceea este singurul îndreptăţit să fie Judecătorul lor: „Tatăl nici 
nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. . . .  Şi I-a dat putere să judece, întrucât 
este Fiu al omului” (Ioan 5,22.27). 

 

 Iar Spiritul Profetic confirmă: „Acceptarea naturii omeneşti L-a făcut pe Hristos în stare să 
înţeleagă încercările şi necazurile omului, precum şi toate ispitele cu care este el 
confruntat.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 2, pagina 
201)  

 

 De ce ar fi cineva deranjat de o astfel de declaraţie?  E perfectă şi conformă cu textul biblic 
citat mai înainte.  E drept că Dumnezeu ştie şi înţelege toate lucrurile fără a avea nevoie să 
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treacă prin ele, pentru că înţelepciunea Sa este nemărginită.  Aici este vorba însă de o 
înţelegere experimentală, de a trece prin acelaşi dificultăţi, a le suporta, a le birui.  Iată un 
alt text: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care 
în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” (Evr 4,15).  El zice: „Cunosc lacrimile 
tale; şi Eu am plâns.  Durerile care sunt prea adânci ca să fie exprimate pentru vreo ureche 
omenească, Eu le cunosc.  Nu te gândi că eşti izolat şi părăsit.  Chiar dacă durerea ta nu 
atinge nicio coardă sensibilă în vreo inimă de pe pământ, priveşte la Mine şi vei trăi: ‚Pot să 
se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine şi 
legământul Meu de pace nu se va clătina’, zice Domnul, care are milă de tine’ (Isa 54,10).”  
(The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 483)  

 

 În fine, ce a murit pe cruce la Golgota, natura divină a Mântuitorului, ori cea umană?  Unii 
susţin că, dacă a murit natura Sa umană, dacă El a murit ca om, noi suntem pierduţi, pentru 
că nu putem fi mântuiţi printr-un om.  Aceasta este o absurditate.  Zice apostolul Pavel: 
„Căci, dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor” (1 Cor 15,21).  
Moartea a venit prin om, prin Adam; învierea şi tot ce implică ea vine tot prin om, dar ce 
om!  Omul Isus Hristos.  Cine a murit pentru mântuirea noastră?  Nu orice om, ci Omul unic, 
care era concomitent Dumnezeu, Creatorul, Dătătorul legii şi al vieţii.  Dumnezeu nu moare 
şi nu poate muri, pentru că El este „singurul care are nemurirea” (1 Tim 6,16).   

 

 Deci, în primăvara anului 31 al erei creştine, pe crucea din mijloc de pe dealul Golgota a 
murit „Omul Isus Hristos”, omul care era Dumnezeu întrupat.  Apostolii au confirmat lucrul 
acesta: „. . . pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai 
dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege” 
(Fapte 2,23).  Iudeii şi romanii L-au răstignit şi L-au omorât pe „Omul acesta”, nu pe 
„Dumnezeul acesta”.  „Când Hristos a fost crucificat, natura Sa umană a murit.  
Dumnezeirea nu a coborât ca să moară; lucrul acesta ar fi fost imposibil.”  (Scrisoarea 280 
din 1904, publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 1113)  
 

 Ce s-a întâmplat cu natura divină a lui Hristos în timpul când a fost mort?  Nu ştim şi nu 
putem şti.  De fapt, întrebarea aceasta nici nu trebuie pusă.  Laşitate?  Nu, ci prudenţă, 
înţelepciune, cinste, realism, bun simţ.  Putem să fim mântuiţi fără să ştim lucrul acesta; 
ceea ce ne trebuie este deplină încredere în Cel care S-a jertfit pentru noi şi nu cotrobăire 
prin domeniul speculaţiilor teologice.  A zis Mântuitorul: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi 
al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai 
descoperit pruncilor” (Mat 11,25).  Adică ce a descoperit Dumnezeu pruncilor?  Exact ce le 
trebuie pentru mântuire, pentru că astfel de adevăruri sunt clar descoperite în Scripturi: 
„Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţa în numele Lui” (Ioan 20,31).    

 

 Ce bine că S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, că Şi-a dat viaţa pentru mântuirea noastră, pentru 
că „în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în 
care trebuie să fim mântuiţi!”  (Fapte 4,12).  Îi mulţumim în veci de veci!  Amin!   
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* * * * 

Cântarea de deschidere, 26: „Ne plecăm în adorare”    

Cântarea de închidere, 105: „Isuse scump!”   
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„FECIOARA VA NAŞTE UN FIU” 

 Vedem adesea câte o imagine sau chiar statuie în care Maria Îl ţine în braţe pe Pruncul Isus 
dezbrăcat.  Întrebarea este: cine se bucură de mai multă atenţie, Isus sau Maria?  
Dumnezeu-Tatăl L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să o mântuiască (vezi 1 Timotei 1,15).  În 
acest scop, un instrument uman pentru procreare a fost ales şi anume fecioara Maria.  Cine 
trebuie să se bucure de mai multă atenţie, instrumentul de procreare sau Mântuitorul trimis 
din cer?  Nu cred că e nevoie de vreun efort obositor pentru a găsi răspunsul corect.   
 

 Zicea un catolic în Germania: „Eu ştiu ce trebuie făcut cu Maria, dar cu Isus?!”  Interesant şi 
ciudat este că, după ce Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume, o mare parte din lume dă 
mai multă atenţie persoanei prin care El S-a întrupat.  Maria este privită de catolici, de 
ortodocşi şi de alţii ca având o funcţie comântuitoare, adică şi ea este un mântuitor, chiar 
umbrindu-L, prin atenţia ce i se acordă, pe adevăratul Mântuitor – Domnul Isus Hristos.   

 

 Isus a iubit-o pe Maria şi a ascultat-o, în toată copilăria şi mai târziu, dar El a arătat clar că 
Tatăl ceresc are prioritate: când L-au pierdut la templu şi Maria L-a mustrat, El a răspuns, cu 
tot respectul posibil: „De ce M-aţi căutat?  Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui 
Meu?”  (Luca 2,49).  În continuare, se spune: „Apoi S-a pogorât împreună cu ei, a venit la 
Nazaret şi le era supus” (versetul 51).  Inversarea rolurilor sau chiar ridicarea mamei la nivel 
de egalitate cu Mântuitorul trebuie să-l uimească în mod negativ pe orice cititor al Bibliei.  
Ciudat este faptul că tot mai mulţi protestanţi încep să fie de acord că Maria ar participa 
cumva împreună cu Fiul ei la mântuirea păcătoşilor, având astfel o funcţie comântuitoare. 

 

 Dar Biblia nu susţine un astfel de lucru.  Cum se explică această aberaţie însă?  În parte, prin 
credinţa în nemurirea sufletului.  Cum protestanţii au menţinut credinţa aceasta ciudată şi 
falsă, ei nu sunt departe de o emancipare a instrumentului uman prin care Fiul lui 
Dumnezeu S-a întrupat.  Catolicii cred, de fapt, că Maria nici nu a murit vreodată, ci a fost 
luată la cer „trup şi suflet”, asemenea lui Enoh, că Hristos S-a înălţat la cer prin puterea Sa, 
iar Maria a fost înălţată de Dumnezeu.  Oricum, moartă şi înviată sau înălţată la cer fără a 
muri, se crede că Maria e acolo sus şi Îl înduplecă pe Isus să facă ceva pentru păcătoşi.   

 

 Doctrina concepţiei imaculate a fost definită în mod oficiat de către papa Pius al IX-lea în 
anul 1854.  Această doctrină nu se referă la naşterea lui Isus, ci la naşterea Mariei, şi susţine 
că Maria s-a născut fără păcat, printr-o protecţie specială a lui Dumnezeu, şi a fost tot 
timpul fără păcat.  Că, în Luca 1,47, Maria a zis: „. . . mi se bucură sufletul în Dumnezeu, 
Mântuitorul meu”, înseamnă, după catolici, că Maria a fost şi ea mântuită de Hristos, dar 
altfel decât ceilalţi oameni.  De exemplu, o femeie cade într-o groapă de unde nu poate ieşi, 
iar cineva vine şi o scoate de acolo.  Aceasta este mântuire ca în cazul tuturor păcătoşilor.  
Dar o femeie se află la marginea unei prăpăstii şi cineva vine şi o prinde astfel încât nu cade.  
Şi aceasta este mântuire, şi aşa se pretinde că a fost mântuită Maria.  Mântuită nu din 
cădere, ci de cădere. 
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 Adevărul este că nicio fiinţă creată nu poate mântui.  Iată ce spune Spiritul Profetic: „Îngerii 
s-au aruncat la picioarele Comandantului lor şi s-au oferit să devină sacrificiu pentru om.  
Dar viaţa unui înger nu putea plăti datoria; numai Cel care l-a creat pe om avea puterea de 
a-l răscumpăra.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, paginile 64-65) 

 

 Maria a fost o fiinţă omenească, născută din tată şi mamă, şi era o parte din neamul 
omenesc căzut, despre care se spune: „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu” (Rom 3,23).  Ea însăşi avea nevoie de mântuire şi era conştientă de lucrul 
acesta: „Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul 
meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale” (Luca 1,46-48).  Reţineţi: 
„Dumnezeu, Mântuitorul meu”.  Cei care au nevoie de mântuire nu pot mântui, dar îi pot 
conduce pe alţi păcătoşi la Mântuitorul, despre care se spune clar în Fapte 4,12: „În nimeni 
altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să 
fim mântuiţi.”  Mântuirea este posibilă printr-un singur nume: Isus Hristos şi nimeni 
altcineva.  Şi nu există un alt mijlocitor decât Isus Hristos: „Căci este un singur Dumnezeu şi 
este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos” (1 Tim 2,5).   

 

 Acesta este traseul mijlocirii: păcătoşii – Hristos – Dumnezeu-Tatăl.  Biblia nu complică în 
niciun fel acest traseu şi nici oamenii nu au voie să o facă.  Funcţia comântuitoare care i se 
atribuie în mod artificial Mariei înseamnă că ea mijloceşte la Isus, pentru că noi nu suntem 
vrednici să apelăm direct la El.  Nu aşa zice Biblia, ci iată ce a scris apostolul Ioan: 
„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi.  Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la 
Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.  El este jertfa de ispăşire pentru păcatele 
noastre şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 2,1.2).  Isus i-a zis 
slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate” (Marcu 2,5).  Unde era Maria?  În continuare, 
Isus a zis: „Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele . . .” 
(versetul 10).  Din nou întrebăm: unde era Maria?     

 

 Maria este amintită în unele locuri din evanghelii, însă, după aceea, mai apare o singură 
dată şi anume în Faptele apostolilor 1,14, unde se spune că, după înălţarea Mântuitorului, 
Maria se ruga împreună cu cei 11 ucenici, cu femeile şi cu fraţii Domnului Isus.  Nimic nu se 
vorbeşte în Biblie despre naşterea ei şi nici despre vreo înălţare la cer, dar nici despre vreun 
rang superior pe care l-ar fi avut între ucenici.  

 

 Care a fost însă rolul Mariei în planul lui Dumnezeu?  Important, pentru că prin ea S-a 
născut Mântuitorul lumii.  Era logodită cu Iosif, care avea un anumit număr de copii, băieţi şi 
fete.  Îngerul Gabriel a vizitat-o şi a anunţat-o despre naşterea prin ea a Mântuitorului lumii: 
„Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.  Şi iată că vei rămâne 
însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus.  El va fi mare şi va fi chemat 
Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.  Va 
împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca 1,30-33). 
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 Maria era nedumerită, de aceea l-a întrebat pe înger: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă 
eu nu ştiu de bărbat?”  (Versetul 34).  Iată care a fost explicaţia oferită de înger: „Duhul 
Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri.  De aceea, Sfântul care 
Se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.  Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit 
şi ea un fiu la bătrâneţe şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună.  Căci niciun 
cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere” (versetele 35-37).  Răspunsul Mariei a fost: 
„Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!”  (Versetul 38)   

 

 Cum urma să Se nască Mântuitorul lumii?  În mod supranatural:                                                                     
 

- din Dumnezeu, ca să fie Fiul lui Dumnezeu, să-Şi păstreze natura divină;                                                
 
- din fecioara Maria, fără contribuţie bărbătească, naştere supranaturală, unică în istoria 
omenirii, ca să devină Fiu al omului, să Se întrupeze.                                                                                                        
 

 Dar cum „din Dumnezeu”?   
 
- „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.  Şi noi am privit 
slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1,14).                                                 
 
- „Ce s-a zămislit în ea (în Maria) este de la Duhul Sfânt” (Mat 1,20).  
   

 Două naturi erau unite în aceeaşi Persoană – natura divină şi natura omenească.  Să se 
observe că, în timp ce, pe partea omenească, Maria urma a fi instrumentul ales pentru 
naşterea Mântuitorului, din partea Cerului era o dublă participare: „Duhul Sfânt Se va 
pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri” (Luca 1,35).  Atât Tatăl (Cel 
Preaînalt) cât şi Duhul Sfânt erau sursa divină participatoare la apariţia pe lume a 
Mântuitorului.  Aceasta este numită taina evlaviei sau a întrupării (vezi 1 Timotei 3,16).                                                                                                                                                       
 

 Interesant este că Maria nu s-a pomenit însărcinată, ci a fost anunţată în avans de îngerul 
Gabriel, moment în care ea putea refuza acea misiune sau o putea accepta.  A ales să 
accepte: „Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale!”  (Luca 1,38).  Se pare însă că 
Iosif a fost surprins: „Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu 
Iosif şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.  Iosif, 
bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii, de aceea şi-a 
pus de gând s-o lase pe ascuns” (Mat 1,18.19).   

 

 Atunci a avut loc intervenţia cerească: „Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a 
arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: ‚Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe 
Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.  Ea va naşte un Fiu şi-I vei 
pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale’” (Mat 1,20.21).  
Evanghelistul Matei trimite la profeţie: „Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se 
împlinească ce vestise Domnul prin proorocul care zice: ‚Iată, fecioara va fi însărcinată, va 
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naşte un Fiu şi-I vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă ‚Dumnezeu este cu 
noi’” (versetele 22 şi 23).   

 

 Mântuitorul S-a născut din Dumnezeu şi din fecioara Maria.  Dacă se pretinde că Maria a 
fost fără păcat, pentru că altfel nu putea naşte un Copil fără păcat, atunci şi părinţii ei 
trebuia să fie fără păcat şi aşa mai departe până la Adam.  Dar noi ştim că toţi urmaşii lui 
Adam au păcătuit: „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Rom 3,23).  
Bine, dar Isus era un urmaş al lui Adam; în genealogia din Luca 3,23-38, chiar se arată lucrul 
acesta.  Isus era, ca nicio altă fiinţă omenească, născut din Duhul Sfânt, care este 
Dumnezeu, şi din Maria, o fiinţă imperfectă: cum a fost posibilă naşterea unui Prunc fără 
păcat?  Aceasta este taina evlaviei, despre care se vorbeşte în 1 Timotei 3,16, şi aici tăcerea 
este elocvenţă, pentru că starea morală perfectă a lui Isus este tot atât de imposibil de 
înţeles ca şi naşterea Sa fizică din Dumnezeu şi o fiinţă omenească.  Într-adevăr, aici tăcerea 
este elocvenţă.   

 

 Evenimentul naşterii supranaturale a lui Isus era profetizat în Isaia 7,14: „De aceea, Domnul 
Insuşi vă va da un semn: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune 
numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).”  Pruncul care S-a născut din Maria era 
Dumnezeu/Om.  Formula cum că Maria a fost născătoare de Dumnezeu este falsă: 
Dumnezeu nu are nevoie să fie născut, El este etern.  Dar era nevoie de întruparea unei 
fiinţe dumnezeieşti, iar pentru aceasta a fost folosită o fecioară.  Maria nu L-a născut pe 
Dumnezeu, care nu are nevoie de naştere, ci pe „Omul Isus Hristos” (vezi 1 Timotei 2,5).    

 

 Să recapitulăm evenimentele privitoare la naşterea Mântuitorului şi la copilăria Sa:                   
 

- vestirea de către îngerul Gabriel a naşterii Sale (Luca 1,26-38);                                                                                                                                                                                                    
- şocul simţit de Iosif şi funcţia lui protectoare pentru Maria (Mat 1,18-25);                                                  
- cântarea Mariei, o persoană evlavioasă (Luca 1,46-55);                                                                                          
- naşterea lui Isus în Betleem (Luca 2,1-7);                                                                                                                
- vizita păstorilor la iesle (Luca 2,8-20);                                                                                                                       
- Pruncul Isus adus la templu pentru circumcizie (Luca 2,21-24);                                                                
- cântarea lui Simeon (Luca 2,25-35);                                                                                                            
- vizita magilor (Mat 2,1-12);                                                                                                                             
- fuga în Egipt a lui Iosif cu Maria şi Pruncul Isus (Mat 2,13-15);                                                                
- revenirea din Egipt şi stabilirea la Nazaret (Mat 2,19-23);                                                                               
- pierderea Copilului Isus şi găsirea Lui la templu (Luca 2,41-52);                                                           
- răspunsul dat de Isus la întrebarea Mariei (versetul 49).                                                                                                                           
Să se observe că de aici încolo Iosif dispare.          
 

 În timp ce catolicii susţin că Maria a fost fără păcat de la concepţie, protestanţii susţin că 
măcar o parte din fiii şi fiicele lui Iosif i-au aparţinut şi Mariei.  Ambele idei sunt nefondate.  
Maria s-a născut din părinţi care erau urmaşi ai lui Adam şi Eva, iar Biblia spune că „toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (vezi Romani 3,23). David a zis: „. . . în păcat 
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m-a zămislit mama mea” (Ps 51,5); aceasta nu înseamnă că naşterea este păcătoasă, ci că o 
fiinţă omenească este păcătoasă de la naştere, adică are o fire păcătoasă.   
 

 Adevărul este, totuşi, că Isus a fost singurul Copil al Mariei.  Iată dovezile:                                                              
 
(01) Potrivit cu Luca 2,7, Isus a fost „Fiul ei cel întâi născut”.  Deci, Maria nu a avut niciun 
copil înainte de Isus, ci, atunci când a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, ea era fecioară 
(Luca 1,26.27.34).  Deci, niciun copil nu a fost născut de Maria înainte de Isus; dar după 
aceea?  Fiul ei „cel întâi născut” nu înseamnă neapărat că au fost şi alţii.  La naştere, Isus a 
fost înregistrat ca întâi născut; preotul nu putea şti ce va urma.                                    
 
(02) Iosif dispare de timpuriu, ceea ce înseamnă că, dacă nu l-a răpus un accident sau o 
boală neaşteptată, el era mult mai în vârstă decât Maria.   
 
(03) „Fraţii” şi „surorile” Domnului (Marcu 6,3) nu puteau fi decât copii ai lui Iosif dintr-o 
căsătorie anterioară, dar nu ai Mariei, născuţi după Isus; lucrul acesta reiese din 
comportarea lor faţă de Isus (vezi Ioan 7,3-7).  Spiritul Profetic zice: „Fiind mai în vârstă 
decât Isus, ei simţeau că El trebuie să Se supună dictatului lor.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 87)                                                                                                                                               
 
(04) Ioan a îngrijit-o pe Maria din ziua morţii Domnului Isus (Ioan 19.26.27), ceea ce arată 
clar că ea nu avea pe nimeni altcineva decât pe Isus.    
 

 Maria avea slăbiciuni de caracter, ca orice fiinţă umană păcătoasă, şi acestea sunt arătate în 
evanghelii.  Avea un respect deosebit faţă de rabini, ceea ce o făcea uneori să aibă reţineri 
faţă de învăţăturile şi acţiunile Domnului Isus.  Iată câteva comportări negative ale Mariei, 
raportate în evanghelii:                                                                                                                                  
 
(01) L-a admonestat pe Copilul Isus, fără a avea dreptate.  La întrebarea ei: „Fiule, pentru ce 
Te-ai purtat aşa cu noi?  Iată că tatăl Tău şi eu Te-am căutat cu îngrijorare” (Luca 2,48), Isus 
i-a răspuns demn, dar ferm: „De ce M-aţi căutat?  Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa 
Tatălui Meu?”  (Versetul 49)                                                                                                                                            
 
(02) A căutat să-I controleze acţiunile când Îşi începuse deja lucrarea publică.  Astfel, la 
nunta din Cana, a zis, scurt: „Nu mai au vin” (Ioan 2,3).  Răspunsul Lui a fost: „Femeie, ce am 
a face Eu cu tine?  Nu Mi-a venit încă ceasul” (versetul 4).                                                                        
 
(03) A încercat să-L oprească din activitatea Sa mesianică, observând că aceasta nu place 
conducătorilor iudei (vezi Matei 12,46-50 şi Marcu 3,21.31.32).   
 

 Încercările unor confesiuni de a o diviniza pe Maria nu au niciun temei biblic.  Isus a înţeles 
rolul ei în întruparea şi creşterea Lui, dar nu a considerat-o mai mult decât o fiinţă 
omenească, în nevoie de un Mântuitor, iar când a fost necesar a încercat să o corecteze.  
Chiar tendinţele unora de a vedea în ea mai mult decât era, El le-a temperat: „Pe când 
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spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod şi-a ridicat glasul şi a zis: ‚Ferice de pântecele 
care Te-a purtat şi de pieptul pe care l-ai supt.’  Şi El a răspuns: ‚Ferice mai degrabă de cei ce 
ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!’”  (Luca 11,27.28) 
 

 Din Fapte 1,12-14, putem trage concluzia că Maria a acceptat creştinismul.  Totuşi, de la 
acest text şi până la sfârşitul Noului Testament, ea nu a mai fost niciodată menţionată.  
Încercarea unor culte de a o vedea pe Maria în femeia „învăluită în soare, cu luna sub 
picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap”, din Apocalipsa 12,1, este o 
răstălmăcire a Scripturii.  Acesta este un text profetic şi are cu totul altă aplicaţie.   

 

 Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat prin fecioara Maria.  A dobândit ea, prin aceasta, o funcţie 
comântuitoare?  Ascultaţi-o chiar pe ea: „. . . mi se bucură sufletul în Dumnezeu, 
Mântuitorul meu” (Luca 1,47).  Ca orice fiinţă omenească, Maria avea nevoie de un 
Mântuitor şi acela a fost chiar Hristos.  Biblia este clară în această privinţă, aşa cum a spus-o 
apostolul Petru în faţa Sinedriului: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer 
niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” (Fapte 4,12).   

 

 Dar cuvintele din Luca 1,28, rostite de îngerul Gabriel, „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut 
mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!”?  Iată o persoană care 
avea nevoie de har, orice ar însemna acest har, în orice caz – favoare.  Favoarea nu este un 
drept, ci bunăvoinţă arătată.  Iar „plecăciune”?  Era o formulă de salut.  Faptul că i s-a făcut 
mare har trebuie să încheie discuţia, era o favoare: dintre toate fiinţele omeneşti capabile 
să fie mame, Maria a avut harul de a fi selecţionată pentru procrearea Pruncului Isus.  
„Plecăciunea” rostită de înger era un salut, cum şi noi ne înclinăm când salutăm pe cineva.   

 

 Propriu-zis, cuvântul rostit de înger a fost, aşa cum e redat în limba greacă, chaire, care nu 
înseamnă închinăciune, ci „salutare” sau „sănătate”, dar mai ales „bucură-te”.  Iată unele 
texte ajutătoare:                                                                                                                                                                 

 
- „Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminţii 
care sunt împrăştiate: sănătate!”  (Chairein – Iacov 1,1)                                                                                                        
 
- „Apostolii, prezbiterii şi fraţii: către fraţii dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria şi în 
Cilicia, plecăciune!”  (Chairein – Fapte 15,23)                                                                                                          
 
- „Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: ‚Bucuraţi-vă!’”  (Chairete – Matei 28,9) 
 

 În Romani 5,12.13, ni se spune că toţi urmaşii lui Adam, bineînţeles, născuţi din două fiinţe 
omeneşti, au păcătuit.  Despre Mântuitorul, însă, citim că „El n-a făcut păcat şi în gura Lui nu 
s-a găsit vicleşug” (1 Pet 2,22).  Fără pocăinţă şi apelare la meritele sângelui Domnului 
Hristos, Maria ar fi fost pierdută ca orice păcătos pierdut.  Şi, ca orice păcătos, ea nu putea 
mântui pe nimeni, nici pe sine însăşi, de aceea a zis, „mi se bucură duhul în Dumnezeu, 
Mântuitorul meu” (Luca 1,47).  Un Mântuitor nu are nevoie El însuşi de un Mântuitor.    
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 De ce, totuşi, Maria?  Dumnezeu a avut nevoie de un mijloc biologic, de o făptură 
omenească, pentru întruparea Salvatorului lumii şi chiar al ei, şi a ales-o pe Maria.  Conform 
cu textul din Fapte 4,12, Isus este singurul nume în care putem şi trebuie să fim mântuiţi, 
toţi oamenii, inclusiv Maria, şi cei deja luaţi la cer până acum: Enoh, Moise, Ilie.  În cer şi pe 
noul pământ, Maria va putea zice, împreună cu toţi mântuiţii: „Mântuirea este a 
Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”  (Apoc 7,10)  

 

 Există un singur nume în care putem fi mântuiţi, prin care trebuie să fim mântuiţi, şi acel 
nume este 

I     S     U     S 

       Pe El Îl slăvim noi acum și în vecii vecilor.  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 16: „Cântaţi mărire-n cor!”  

Cântarea de închidere, 59: „Nimeni ca Tine, Doamne Isuse!”     
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„LA ÎMPLINIREA VREMII”                                                                                                                                                            

I.  Timpul primei veniri a Fiului lui Dumnezeu 

 În Galateni 4,4, ni se spune că, atunci „când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis 
pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege.”  La împlinirea vremii: cine a spus că la 
Dumnezeu nu există timp?  Se va zice că era timpul nostru, dar nu timpul Său.  Era timp.  În 
2 Petru 3,8, citim: „Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o 
mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.”  De aici nu rezultă că Dumnezeu nu lucrează în timp, 
ci că, pentru El, timpul nu este un obstacol, nu El depinde de timp, ci timpul depinde de El.  
El nu are nevoie de un anumit timp ca să facă ceva, El poate accelera sau încetini lucrurile 
după cum doreşte. 
 

 În Atena, apostolul Pavel a spus că „El (Dumnezeu) a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul 
singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremi şi a pus anumite 
hotare locuinţei lor” (Fapte 17,26).  Tuturor fiinţelor create, Dumnezeu le-a aşezat vremi.  
Toate fenomenele şi evenimentele universului întreg se desfăşoară în timp şi în spaţiu, deşi 
într-un mod nu tocmai bine înţeles de noi.   

 

 Chiar în săptămâna creaţiunii, în ziua a patra, Dumnezeu a creat ceasuri, corpuri cereşti care 
să marcheze unităţile de timp: „Dumnezeu a zis: ‚Să fie nişte luminători în întinderea 
cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne, care să arate vremile, zilele şi 
anii’” (Gen 1,14).  Astfel, Dumnezeu a creat mecanisme care să marcheze unităţile de timp, 
nu pentru Sine, ci pentru fiinţele create.  Timpul este o realitate care marchează durata 
evenimentelor şi a fenomenelor, precum şi intervalele dintre ele.   

 

 Se speculează mult în legătură cu noţiunea de timp şi nu e cazul să ne lansăm în astfel de 
speculaţii sau să ne consumăm timpul cu ele.  Oricum, timpul face parte din veşnicie sau, 
altfel zis, veşnicia este timp infinit.  Unii susţin că pe noul pământ nu va mai fi timp.  Nu 
înţeleg de ce: înainte de căderea în păcat, chiar în săptămâna creaţiunii, Dumnezeu a avut 
grijă să stabilească unităţile de timp.  Cei care susţin că pe noul pământ nu va mai fi timp să 
ţină cont de faptul că vor exista zile, săptămâni şi luni, pentru că „‚în fiecare lună nouă şi în 
fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea’, zice Domnul” (Isa 66,23).  
Pomul vieţii va da rod în fiecare lună (vezi Apocalipsa 22,2).  Chiar despre Dumnezeu se 
spune în Psalmul 102,24: „Eu zic: ‚Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, Tu, ai 
cărui ani ţin veşnic!’”    

 

 Iată ce zice Spiritul Profetic: „Şi anii veşniciei, desfăşurându-se, vor aduce descoperiri mai 
bogate şi tot mai glorioase despre Dumnezeu şi despre Hristos.”  (The Great Controversy/ 
Tragedia veacurilor, pagina 678)  
 

 „Ca şi stelele în vastul circuit al căii rânduite lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă 
şi nici întârziere. . . .  Astfel se stabilise în sfatul ceresc ceasul venirii lui Hristos.  Când marele 
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orologiu al vremii a indicat ceasul acela, Isus S-a născut în Betleem.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 32)   

 

 Imediat după ce a fost botezat, Hristos a zis: „S-a împlinit vremea şi împărăţia lui Dumnezeu 
este aproape.  Pocăiţi-vă şi credeţi în evanghelie” (Marcu 1,15).  S-a împlinit vremea – care 
vreme?  Şaizeci şi nouă de săptămâni din cele şaptezeci de săptămâni profetice discutate în 
Daniel 9,24-27: de la 457 toamna, înainte de Hristos, până la 27 toamna, după anul naşterii 
Domnului, când El avea 30 de ani şi a primit botezul (vezi Luca 3,21-23).    

II.  Modul naşterii Domnului Isus Hristos 

 Prin profetul Isaia, Dumnezeu a zis: „De aceea, Domnul Însuşi vă va da un semn: iată, 
fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel (Dumnezeu 
este cu noi)” (Isa 7,14).  S-ar părea că acest text nu are nimic de a face cu naşterea lui Mesia, 
ci este vorba de un caz izolat, dar nu este aşa.  În primul rând, este vorba despre o fecioară 
care concepe şi naşte un Fiu, pe care-L numeşte Emanuel.  În al doilea rând, chiar acest text 
este citat în Matei 1,22.23: „Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce 
vestise Domnul prin proorocul, care zice: ‚Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu şi-I 
vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă ‚Dumnezeu este cu noi’.”  Nu poate fi 
altă împlinire a acelui text. 
 

 Orice fiinţă omenească de după Adam şi Eva s-a născut din tată şi mamă, aceasta este legea 
firii, stabilită de Creator, şi noi ştim că nu poate să fie altfel.  Iată însă că o fecioară concepe 
şi dă naştere unui Prunc, contrar legilor biologiei.  Dumnezeu le-a stabilit şi El nu este legat 
de ele.  Oamenii se pot mira pentru că nu ştiu altceva, tot ce iese din cadrul experienţei 
cunoscute provoacă mirare sau chiar îndoială.  Chiar Maria l-a întrebat pe îngerul Gabriel: 
„Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?”  (Luca 1,34).  Îngerul i-a explicat 
atunci că va fi o intervenţie supranaturală, dumnezeiască.  Când a constatat că logodnica lui 
este însărcinată, Iosif „şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns” (Matei 1,19), pentru protecţia ei.  
Atunci a intervenit un înger în vis, spunându-i: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine 
pe Maria, nevastă-ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt” (versetul 20). 

 
Mântuitorul lumii S-a născut din fecioara Maria, prin acţiunea Duhului Sfânt al lui 
Dumnezeu, care S-a pogorât peste ea, şi prin faptul că puterea Celui Preaînalt a umbrit-o.  
„De aceea”, a zis îngerul, „Sfântul care Se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu” 
(Luca 1,35).  Pruncul născut din Maria era, astfel, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului, un Copil 
cu natură divină şi natură umană.  Aceasta este o taină, taina evlaviei sau a întrupării (vezi 1 
Timotei 3,16).                                                                                                                                                                         

III.  Locul naşterii Domnului Isus Hristos 

 Profetul Mica a primit prin inspiraţie următoarea informaţie despre locul naşterii 
Mântuitorului: „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale 
lui Iuda, totuşi, din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a Cărui obârşie se suie 
până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei” (Mica 5,2).  Când Irod cel Mare i-a 
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întrebat pe preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului unde urma să Se nască 
Hristosul, ei au citat textul din Mica 5,2, dar puţin modificat: „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, 
nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi o 
Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel” (Mat 2,6).   
 

 Această diferenţă poate fi inspiratoare:                                                                                                       
 

- Mica a zis: „Şi tu, Betleeme, eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda.”                              
 
- Matei: „Şi tu, Betleeme, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, 
căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”                                                                                                                
 
Betleemul nu era o cetate mare, dar a dobândit o însemnătate specială, a ieşit din 
anonimat, prin naşterea acolo a Mântuitorului lumii, aşa cum tufişul de la Muntele Horeb, 
umil şi neimportant ca plantă, a sporit în valoare prin prezenţa lui Dumnezeu în el (vezi 
Exodul 3,1-5).   
 

 Evanghelia ne informează că Iosif şi Maria locuiau în Nazaret, când Maria L-a conceput pe 
Pruncul făgăduit: „În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate 
din Galilea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui 
David.  Numele fecioarei era Maria” (Luca 1,26.27).  După ce îngerul i-a vestit că ea va 
rămâne însărcinată şi Îl va naşte pe Mesia, Maria a întrebat, surprinsă, cum e posibil aşa 
ceva, dat fiind faptul că ea nu ştie de bărbat.  Îngerul i-a explicat fundamentul acelei 
experienţe (vezi versetele 30-38).  Interesant este că Maria nu a întrebat: „Bine, dar noi 
locuim în Nazaret, iar Mesia trebuie să se nască în Betleem; cum se va face lucrul acesta?” 
 

 Dumnezeu a avut grijă de acea translocaţie.  Iată ce ni se raportează în Luca 2,1-7: „În 
vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August, să se înscrie toată lumea.  Înscrierea 
aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.  Toţi se duceau să se 
înscrie, fiecare în cetatea lui.  Iosif s-a suit şi el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă 
în Iudea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa şi din seminţia lui 
David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.  Pe când erau ei 
acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria.  Şi L-a născut pe Fiul ei cel întâi 
născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era 
loc pentru ei.” 

 

 „Îngerii îi însoţesc pe Iosif şi pe Maria în timp ce călătoresc de la căminul lor din Nazaret 
către cetatea lui David.  Decretul Romei imperiale de înscriere a popoarelor din vastul ei 
teritoriu s-a extins până la locuitorii din zona dealurilor Galileii.  Aşa cum în timpuri străvechi 
Cir a fost chemat la tronul imperiului mondial pentru a-i elibera pe captivii Domnului, tot 
astfel Cezar August este făcut agentul împlinirii planului lui Dumnezeu prin aducerea mamei 
lui Isus la Betleem.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 44)  
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 Planurile lui Dumnezeu nu pot fi zădărnicite de oameni şi profeţia necondiţională nu poate 
rămâne neîmplinită.  Dumnezeu a pus în mintea lui Cezar August ideea înscrierii, a făcut o 
mişcare mondială, şi astfel Iosif şi Maria s-au dus la Betleem, pentru ca acolo să Se nască, 
potrivit profeţiei, Mântuitorul venit din cer.                                                                                                                                          

IV.  O mulţime de alte profeţii despre viaţa, lucrarea                                                                                                                
şi jertfa Domnului Hristos                                                                                                                                   

(01) Fuga în Egipt (Osea 11,1; Mat 2,13-15)                                                                                                               
(02) Lucrarea în Galilea (Isa 9,1.2; Mat 4,12-16)                                                                                     
(03) „Nu-Şi va ridica glasul” (Isa 42,1-4; Mat 12,15-21)                                                                                  
(04) Vorbirea în pilde (Ps 78,2; Mat 13,34.35)                                                                                        
(05) Intrarea în Ierusalim (Zah 9,9; Mat 21,1-5)                                                                                      
(06) Curăţirea templului (Ps 69,9; Ioan 2,14-17)                                                                                         
(07) Vândut pe treizeci de arginţi, daţi pe Ţarina Olarului (Zah 11,12.13; Mat 26,15; 27,3-10)                                     
(08) Străpunse mâinile şi picioarele (Ps 22,16; Mat 27,35; Ioan 19,37)                                                                     
(09) Împărţirea hainelor (Ps 22,18; Mat 27,35)                                                                                      
(10) Fiere în mâncare (Ps 69,21; Mat 27,34)                                                                                                   
(11) Au zis despre El: „S-a încrezut în Domnul . . .” (Ps 22,8; Mat 27,43)                                               
(12) Niciun os al Lui nu a fost zdrobit (Exod 12,46; Ioan 19,33-36)                                                                
(13) Coasta I-a fost străpunsă (Zah 12,10; Ioan 19,34.37)                                                                         
(14) A fost pus în mormântul unui om bogat (Isa 53,9; Mat 27,59.60)                                                          
(15) Trupul Lui nu a cunoscut putrezirea (Ps 16,10; Fapte 2,31)                                                               

V.  Concepţia Domnului Isus despre timpul profetic 

 Mântuitorul Şi-a început activitatea publică printr-o declaraţie privitoare la timp, adică 
timpul profetic: „S-a împlinit vremea şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape.  Pocăiţi-vă şi 
credeţi în evanghelie” (Marcu 1,15).  Era vorba de împlinirea profeţiei din Daniel 9,24-27, cu 
privire la timpul primei veniri a Domnului Isus Hristos.  Vremea s-a împlinit şi Mesia S-a 
arătat.  La timp.  Vom explora mai departe alte texte din Noul Testament cu privire la 
încadrarea planurilor divine în timp, împlinirea lor cu punctualitate. 
 

 „. . . căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine 
Însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor” (Efes 1,9.10). 

 

 „Isus i-a răspuns (Mariei): ‚Femeie, ce am Eu a face cu tine?  Nu Mi-a venit încă ceasul’” 
(Ioan 2,4).  

 

 În Matei 2,16-18, se arată cum Irod cel mare a încercat să-L ucidă pe Pruncul Isus prin 
măcelărirea tuturor pruncilor din Betleem şi din împrejurimi, de la doi ani în jos.  Isus nu a 
fost printre ei, deşi mai târziu a fost ucis de romani în cârdăşie cu iudeii.  Nu-I sosise încă 
ceasul.  În Luca 4,28-30, citim că locuitorii Nazaretului adunaţi la sinagogă, mâniaţi pe Isus 
pentru predica Lui, „L-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca 
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să-L arunce jos în prăpastie, dar Isus a trecut prin mijlocul lor şi a plecat de acolo” (citate 
sunt versetele 29 şi 30).  Nu-I sosise încă ceasul să fie omorât! 

 

 Hristos a afirmat că El există dinainte de naşterea lui Avraam (vezi Ioan 8,58); „La auzul 
acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El.  Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din templu, 
trecând prin mijlocul lor.  Şi aşa a plecat din templu” (versetul 59).  Nu sosise timpul ca El să 
moară. 

 

 Când El a zis: „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10,30), „iudeii iarăşi au luat pietre ca să-L 
ucidă” (versetul 31).  Dar nu au reuşit să o facă, pentru că nu-I sosise încă ceasul.   

 

 În Ioan 8,20, se spune clar: „Isus a spus aceste cuvinte, pe când învăţa pe norod în templu, 
în locul unde era vistieria, şi nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că încă nu-I sosise ceasul.”   

 

 Totuşi, până la urmă, ceasul I-a sosit: „Înainte de praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că 
I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi, fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în 
lume, i-a iubit până la capăt” (Ioan 13,1).   

 

 „După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: ‚Tată, a sosit ceasul!  
Proslăveşte-L pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine!’”  (Ioan 17,1)   

 

 „A venit a treia oară şi le-a zis: ‚Dormiţi de acum şi odihniţi-vă!  Destul!  A venit ceasul!  Iată 
că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor’” (Marcu 14,41).   

VI.  O nouă împlinire a vremii 

 Împlinirea tuturor acestor profeţii şi a altora, multe la număr, dovedeşte că Acela care a fost 
cunoscut ca Isus din Nazaret, Fiul Mariei, a fost cu adevărat Mesia cel făgăduit.  Mai mult, 
împlinirea tuturor acestor profeţii cu privire la prima Sa venire este o garanţie că şi profeţiile 
privitoare la cea de a doua Sa venire se vor împlini cu siguranţă.  Iată numai câteva din ele:                                       
 
- „. . . aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13).                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
- „După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer şi un nor L-a 
ascuns din ochii lor.  Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li 
s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: ‚Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre 
cer?  Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi 
văzut mergând la cer’” (Fapte 1,9-11).                                                                                                                 
 
- „Iată că El vine pe nori.  Şi orice ochi Îl va vedea, şi cei ce L-au străpuns.  Şi toate seminţiile 
pământului se vor boci din pricina Lui!  Da, Amin” (Apoc 1,7).                                                             
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- „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se 
va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, 
vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi, astfel, 
vom fi întotdeauna cu Domnul.  Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte” (1 Tes 4,16-
18).                                                                                                                                                                          
 
- „Să nu vi se tulbure inima.  Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.  În casa 
Tatălui Meu sunt multe locaşuri.  Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.  Eu Mă duc să vă pregătesc un 
loc.  Şi, după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca 
acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi” (Ioan 14,1-3).   
 

 Cuvântul profetic este perfect, Dumnezeu cunoaşte şi stăpâneşte vremile.  Mă aflam într-o 
casă de rugăciune, în timpul unui serviciu divin, când pastorul şi-a început astfel predica: 
„Fraţilor, să presupunem că invitaţi la adunare pe cineva din afara bisericii.  Îi spuneţi ora 
începerii serviciului divin – vineri seara, la ora 7,00.  Persoana vine la adunare.  E 7 fix, 7,05, 
7,10.  Serviciul încă nu a început.  Vizitatorul va spune că noi minţim.”  Punctualitatea.  La 
timp.  La timpul stabilit.  Exact.  Corect.  Aşa este Dumnezeu, El face totul „la împlinirea 
vremii”. 
 

 Se cuvine să repetăm aici următorul citat: „Ca şi stelele în vastul circuit al căii rânduite lor, 
planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă şi nici întârziere. . . .  Astfel se stabilise în sfatul 
ceresc ceasul venirii lui Hristos.  Când marele orologiu al vremii a indicat ceasul acela, Isus  
S-a născut în Betleem.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 32)   

 

 Când va veni Isus pentru a doua oară?  La împlinirea vremii, putem fi absolut siguri de lucrul 
acesta.  În Matei 24,36, El a zis că despre ziua aceea şi despre ceasul acela nu ştia nimeni, 
decât Tatăl (la data când vorbea Isus); precis acum ştie şi El.  Dar oamenii continuă să nu 
ştie.  Totuşi, ziua aceea există şi ceasul acela există, fiind stabilite în programul lui 
Dumnezeu. 

 

 Apostolul Pavel ne asigură prin următoarele cuvinte: „. . . să păzeşti porunca, fără prihană şi 
fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de 
fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor . . .” (1 Tim 
6,14.15).  Aşteptăm cu dor împlinirea vremii!  Amin!    

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 100: „Auzi îngerii în cor!”    
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„NI”  

 Am ales ca titlu pentru predica aceasta un cuvânt foarte scurt.  Nu este cel mai scurt posibil 
în limba română: altele pot fi „a”, e”, „i”, „o”, cam atât.  Fiecare din aceste patru litere poate 
fi un cuvânt (a mea; e bine; i s-a spus; o cunoaştem).  Dar nu văd cum s-ar putea folosi 
vreuna din ele ca titlu al unei compuneri, teme, scrisori.  Titlul folosit acum are această 
posibilitate şi este, într-adevăr, un cuvânt.  Probabil avem de a face cu cel mai scurt titlu 
pentru o predică în limba română.  Ce înseamnă acest cuvânt?  Iată câteva construcţii: ni s-a 
spus, ni se pare, să ni se dea atenţie etc.   
 

 Am cules acest cuvânt de numai două litere din Sfânta Scriptură şi el are o bogată 
încărcătură de înţeles şi învăţătură, în contextul de unde l-am luat.  Este vorba de profeţia 
din Isaia 9,6: „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl 
vor numi ‚Minunat’, ‚Sfetnic’, ‚Dumnezeu tare’, ‚Părintele veşniciilor’, ‚Domn al păcii’.”   

 

 „Ni S-a născut”, „ni S-a dat”.  Este vorba de Copilul ceresc, de Fiul lui Dumnezeu şi Fiul 
omului, care S-a născut în Betleem în urmă cu peste două mii de ani, Domnul nostru Isus 
Hristos, Salvatorul omenirii din păcat şi din moarte.  Textul de aur al Sfintei Scripturi zice: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3,16).   

 

 Dumnezeu a creat lumea noastră în şase zile şi a încredinţat-o spre administrare primelor 
două fiinţe omeneşti – Adam şi Eva.  Era de aşteptat ca aceste fiinţe să asculte de 
Dumnezeu şi să trăiască fericite în vecii vecilor.  Dar nu a fost aşa.  Dumnezeu i-a pus la 
probă pentru demonstrarea credincioşiei, a ascultării, a iubirii lor faţă de Creator.  Era o 
probă foarte uşoară: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din 
pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei 
muri negreşit” (Gen 2,16.17).  Puteau mânca din toţi ceilalţi pomi ai Grădinii Edenului, 
inclusiv din pomul vieţii – un singur pom era oprit, pomul cunoştinţei binelui şi răului.  Nu 
unul permis şi ceilalţi opriţi, ci unul oprit şi toţi ceilalţi la dispoziţia lor.  Era greu?    

 

 Eva s-a lăsat ademenită de şarpe, prin care vorbea Satana; ea l-a convins pe Adam să 
mănânce şi aşa a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea, din pricină că toţi au 
păcătuit (vezi Geneza 3,1-6; Romani 5,12).  Spiritul Profetic zice: „Planul pentru mântuirea 
noastră nu a fost un gând venit ulterior, un plan formulat după căderea lui Adam.  Era 
descoperirea ‚tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri’ (Rom 16,25).  A fost o 
desfăşurare a principiilor care din veacuri eterne au fost temelia tronului lui Dumnezeu.  De 
la început, Dumnezeu şi Hristos au ştiut de apostazia lui Satana şi de căderea omului prin 
puterea înşelătoare a apostatului.  Dumnezeu nu a poruncit ca păcatul să existe, dar i-a 
văzut dinainte existenţa şi a luat măsuri pentru a întâmpina teribila criză.  Atât de mare a 
fost iubirea Lui pentru lume, încât S-a legat să-L dea pe singurul Său Fiu, ‚pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică’ (Ioan 3,16).”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 22)  
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 Planul de mântuire prevedea, deci, ca Fiul lui Dumnezeu să Se întrupeze, să trăiască o viaţă 
fără păcat şi să moară ca jertfă de răscumpărare a oamenilor, pentru ca astfel să nimicească 
lucrările diavolului (vezi 1 Ioan 3,8).  Sute de profeţii, făgăduinţe şi reprezentări simbolice au 
fost transmite oamenilor prin Sfintele Scripturi din vechime în legătură cu venirea 
Salvatorului.  Ele începeau cu făgăduinţa dată imediat după cădere: „Vrăjmăşie voi pune 
între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei.  Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei 
zdrobi călcâiul” (Gen 3,15).  

 

 La împlinirea vremii (vezi Galateni 4,4), Salvatorul făgăduit a venit.  S-a născut din fecioara 
Maria în oraşul Betleem.  A crescut, a muncit, a cerut să fie botezat, apoi, timp de trei ani şi 
jumătate, adică prima jumătate din săptămâna a şaptezecea din Daniel 9,24-27, a 
propovăduit evanghelia către poporul Israel, căutând oile pierdute; i-a vindecat pe oameni, 
i-a învăţat, le-a luminat viaţa şi calea.  Apoi a fost răstignit în urma osândirii Lui la moarte de 
către conducătorii iudei, osândă care a fost aplicată de forţele armate romane care 
ocupaseră Palestina.  

 

 Naţiunea aleasă aştepta cu înfrigurare venirea Eliberatorului făgăduit de veacuri şi milenii, 
dar ca un conducător militar care să scuture jugul roman.  Nu a fost aşteptat decât de puţini 
ca Eliberator din păcat, de aceea la puţini a venit anunţul ceresc al naşterii Sale.  Iată nişte 
păstori păzindu-şi turmele noaptea în apropiere de Betleem.  Evanghelistul Luca vorbeşte 
astfel despre ei: „În ţinutul acela, erau nişte păstori, care stăteau afară în câmp şi făceau de 
strajă noaptea împrejurul turmei lor.  Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor 
şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor.  Ei s-au înfricoşat foarte tare.  Dar îngerul le-a 
zis: ‚Nu vă temeţi, 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’” (Luca 
2,8-11).   

 

 Dezvoltarea tehnico-industrială a ultimelor decenii ale secolului al 20-lea şi după aceea a 
atins proporţii uimitoare.  Am citit undeva că o firmă din Japonia a fabricat un automobil 
minuscul, care are toate funcţiile unuia de mărime obişnuită, numai pentru a arăta că au 
capacitatea de a produce aşa ceva.  Primele computere, pe la începutul anilor 1950, erau 
foarte mari, cântărind câteva tone.  Acum, poţi ascunde în buzunar un computer.  Una din 
virtuţile fascinante ale ştiinţei şi tehnicii este, astfel, miniaturizarea, un produs să fie din ce 
în ce mai mic, dar funcţionând la parametri necesari. 

 

 De altfel, toată această măreţie a realizărilor omeneşti păleşte în faţa miniaturizării pe care 
a practicat-o Creatorul universului.  De exemplu, se credea cândva că celula vie este foarte 
simplă, cea mai simplă formă de materie vie.  Acum se ştie mai bine, datorită existenţei şi 
folosirii microscoapelor electronice – celula vie este extrem de complicată.   

 

 Să revenim însă la tema noastră.  Dumnezeu este cel mai mare savant, nu numai datorită 
creaţiunii uimitoare şi extrem de diversificate, în care miniaturizarea este o practică 
fundamentală.  Să ne gândim la faptul că întruparea Fiului lui Dumnezeu este o astfel de 
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miniaturizare extraordinară.  Creatorul nemărginit şi etern S-a descoperit în câteva 
kilograme de muşchi, oase, nervi, vase sangvine şi tot ce conţine un trup omenesc la 
naştere.  Câteva kilograme de materie vie în care era prezent Cel care este „Dumnezeul 
adevărat şi viaţa veşnică” (vezi 1 Ioan 5,20).  Reducerea Dumnezeirii veşnice la scară, astfel 
încât oamenii să-L poată percepe.  Zicea Solomon: „Dar ce!  Va locui oare cu adevărat 
Dumnezeu pe pământ?  Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu atât 
mai puţin casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu!”  (1 Împ 8,27) 

 

 Solomon s-a dus în mormânt şi, la multe secole după el, „Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit 
printre noi, plin de har şi de adevăr.  Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava 
singurului născut din Tatăl” (Ioan 1,14).  Iată-L pe Dumnezeu devenit trup, un trup foarte 
mic.  Acela pe care „cerurile şi cerurile cerurilor nu-L puteau cuprinde” a încăput într-o iesle 
şi nici nu a umplut-o.  A fost înfăşat în scutece (Luca 2,7), a fost luat în braţe de Maria, de 
Simeon şi de alţii.  Minunea minunilor tehnicii vii dumnezeieşti!!!  Poţi goli Oceanul Pacific 
într-o cană?  Imposibil.  Dar Dumnezeirea vastă S-a arătat în limitele unui trupşor plăpând 
îngrijit de oameni!   

 

 Ce înţelepciune!  Dar şi ce iubire!  Ce umilinţă!  Zice Spiritul Profetic: „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 de 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) 

 

 Această umilire este descrisă în termeni plastici de apostolul neamurilor: „El, măcar că avea 
chipul lui Dumnezeu, totuşi, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu 
Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea 
oamenilor.  La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la 
moarte şi încă moarte de cruce.  De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat 
numele care este mai presus de orice nume, pentru ca, în numele lui Isus, să se plece orice 
genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, 
spre slava lui Dumnezeu-Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Filip 2,6-11).   

 

 Două nume ale lui Dumnezeu cel întrupat apar în capitolul 1 din Evanghelia după Matei:                    
 

- Isus (versetul 21), „pentru că El îl va mântui pe poporul Lui de păcatele sale”;                                               
 
- Emanuel (versetul 23), „care, tălmăcit, înseamnă ‚Dumnezeu este cu noi’”.   
 

 Hristos nu doar a fost trimis pe pământ pentru o misiune; El a fost dat omenirii (vezi Ioan 
3,16).  El nu doar S-a născut cândva, într-o zi necunoscută, a unei luni necunoscute, a unui 
an necunoscut, acum peste două mii de ani.  El ni S-a născut.  El S-a născut pentru noi.  Ni  
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s-a născut, ni S-a dat.  Acest scurt cuvânt „ni” este mare şi bogat în conţinut.  Este o 
prescurtare de la „nouă” – El ne-a fost dat nouă.  A zis Domnul Isus către femeia 
samariteancă: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: ‚Dă-Mi 
să beau!’, tu singură ai fi cerut să bei şi El ţi-ar fi dat apă vie” (Ioan 4,10).  Acest „ni” a fost 
folosit de îngerul Gabriel sub forma de „vi” în Luca 2,11: „. . . astăzi, în cetatea lui David, vi  
S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.”    
 

 Aş merge însă şi mai departe, căci nu sunt destul de mulţumit nici cu acest „ni”, însemnând 
că Hristos este al nostru.  De ce nu „mi” – un Copil mi S-a născut, un Fiu mi S-a dat.  Această 
individualizare a fiinţei Mântuitorului a fost înţeleasă şi experimentată de toţi cei convertiţi 
cu adevărat.  Iată câteva exemple: 
 

 Maria Magdalena, păcătoasa din care Hristos scosese şapte demoni (vezi Luca 8,2), ajunsese 
la o atât de solidă părtăşie cu Hristos, încât a zis, printre lacrimi, către „grădinar”: 
„Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi mă voi duce să-L iau” (Ioan 20,15).  Să-L 
iau, pentru că El este al meu.    
 

 Zice apostolul Pavel: „O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: 
‚Hristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi’, dintre care cel dintâi sunt 
eu” (1 Tim 1,15). 

 

 Tot Pavel: „Ba, încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus 
de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu.  Pentru El am pierdut toate şi le 
socotesc ca pe un gunoi, ca să-L câştig pe Hristos. . . .  Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii 
Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui” (Filip 3,8.10).   

 

 Iată-l şi pe tânărul Ioan – locul lui preferat era cât mai aproape de Isus: „Unul din ucenici, 
acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus” (Ioan 13,23).  Cât mai 
aproape!   

 

 Nu este destul ca Isus să fie Mântuitorul lumii sau să ni Se fi născut nouă; El trebuie să fie 
Mântuitorul meu, să mi Se fi născut mie.  Atunci, mă voi identifica în totul cu gândurile 
poetului:  

 
„Mai sus de cerul înstelat                                                                                                                                   
am un Prieten minunat:                                                                                                                                    
E Domnul, Fiu de Dumnezeu,                                                                                                                                           
Isus cel scump, El este-al meu!                                                                                                                
 
Refren: Ştiu că e-al meu, căci m-a iubit,                                                                                                       
Cu mine e necontenit,                                                                                                                                       
E-atâta slavă-n jurul Său,                                                                                                                                
dar Cel slăvit, Isus, e-al meu!                                                                                                                            



 

 

P
ag

e1
2

0
 

 
E-al meu căci S-a crucificat,                                                                                                                            
m-a mântuit, m-a liberat,                                                                                                                              
Deci bucuros mă-nchin mereu                                                                                                                             
şi-s fericit că El e-al meu!                                                                                                                                      
 
În inimă domneşte El                                                                                                                                         
şi nu va mai pleca defel;                                                                                                                                   
Ca viţa în butucul său,                                                                                                                                      
eu sunt în El, şi El e-al meu!                                                                                                                             
 
Şi-odată, când El va veni,                                                                                                                       
mărirea-I toată voi privi                                                                                                                                         
şi-oi zice, strâns la pieptul Său:                                                                                                                  
acum, pe veci, Isus e-al meu!”  (Cântarea numărul 88, din Imnuri creştine, ediţia 2006)  
 

 Iată în ce termeni măreţi s-a exprimat Philip Schaff în legătură cu Mântuitorul: „Persoana lui 
Hristos este pentru mine cel mai sigur, precum şi cel mai sacru, dintre toate faptele; tot atât 
de sigur ca şi propria mea existenţă; ba chiar mai mult: pentru că Hristos trăieşte în mine şi 
El este singura parte de preţ din existenţa mea.  Nu sunt nimic fără Salvatorul meu; sunt 
totul cu El şi nu L-aş schimba pentru lumea întreagă.”  (Din Persoana lui Hristos, pagina 8,  
citat redat în cartea Fundamentals of Bible Doctrines/Bazele doctrinelor biblice, de Alonzo J. 
Wearner, 1931, pagina 37)                                   
 

 Sunt totul cu Mântuitorul, mă închin Lui cu toată fiinţa mea şi-I aduc cuvenita slavă în veci 
de veci.  Amin şi iar amin! 

* * * * 

Cântarea de deschidere, 54: „Măriţi pe Dumnezeu!”     

Cântarea de închidere, 104: „Noapte de vis, noapte de har”   
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O, CE VESTE MINUNATĂ!                                                                                                                                         

I.  Introducere   

 Există o trăsătură comună tuturor oamenilor, aceea de a dori să afle ştiri, pe cât posibil 
ultimele ştiri.  Agenţiile de presă, radio, televiziune şi altele ţin cont de această înclinaţie şi o 
hrănesc pentru profit.  Când se întâlnesc cunoscuţii, se interesează mai întâi: „Ce e nou?”  
Această dorinţă de a afla noutăţi nu este ceva modern, ci i-a preocupat pe oameni în toate 
veacurile.  Iată-i pe locuitorii capitalei Greciei antice: „Căci toţi atenienii şi străinii, care 
stăteau în Atena, nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte 
ceva nou” (Fapte 17,21).   

II.  „Veşti” periculoase 

 Diavolul ştie să speculeze această înclinaţie caracteristic omenească, de aceea a înfiinţat 
agenţia lui de ştiri: spiritismul.  Oamenii vor să primească ştiri, de oriunde, dacă se poate 
chiar din domeniul supranaturalului şi mulţi cred că morţii îi informează.  Minciună şi 
pericol!!!   

III.  Veşti adevărate şi veşti false 

 La vestea (falsă) că Iosif ar fi fost sfâşiat de fiare – proba era haina lui plină de sânge – Iacov 
„şi-a rupt hainele, şi-a pus un sac pe coapse şi l-a jelit multă vreme pe fiul său” (vezi Geneza 
37,32-34; citat este versetul 34).  Dar iată şi vestea cea bună că Iosif trăieşte şi că el este 
guvernatorul Egiptului: „Şi i-au spus: ‚Iosif tot mai trăieşte şi chiar el cârmuieşte toată ţara 
Egiptului.’  Dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea.  Când i-au istorisit însă 
tot ce le spusese Iosif şi a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui 
lor, Iacov, s-a înviorat.  Şi Israel a zis: ‚Destul!  Fiul meu Iosif tot mai trăieşte!  Vreau să mă 
duc să-l văd înainte de moarte’” (Gen 45,26-28). 

IV.  Veşti îmbucurătoare şi veşti triste 

 Veştile pot să fie bune sau rele, îmbucurătoare sau triste.  La vârsta de 98 de ani, marele 
preot şi judecător Eli a primit vestea că filistenii au pus mâna pe chivotul Domnului şi l-au 
luat (vezi 1 Samuel 4,12-18).  Ce efect a avut ştirea aceea asupra lui?  „Omul i-a zis lui Eli: 
‚Vin de pe câmpul de bătaie şi din câmpul de bătaie am fugit astăzi.’  Eli a zis: ‚Ce s-a 
întâmplat, fiule?’  Cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns, a zis: ‚Israel a fugit dinaintea 
filistenilor şi poporul a suferit o mare înfrângere; şi chiar cei doi fii ai tăi, Hofni şi Fineas, au 
murit şi chivotul Domnului a fost luat.’  Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu şi Eli a 
căzut de pe scaun pe spate, lângă poartă; şi-a rupt ceafa şi a murit, căci era om bătrân şi 
greu.  El fusese judecător în Israel patruzeci de ani” (versetele 16-18).   
 

 Ieroboam a fost un împărat nelegiuit, care l-a dus pe Israel în rătăcire.  Fiul său, Abiia, s-a 
îmbolnăvit.  Atunci, împăratul a trimis-o pe soţia sa la profetul Ahia din Şilo, ca să se 
intereseze de viitorul copilului, ascunzându-şi identitatea: „Scoală-te, te rog, şi schimbă-ţi 
hainele, ca să nu se ştie că eşti nevasta lui Ieroboam, şi du-te la Şilo . . .” (vezi 1 Împăraţi 
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14,1-16; citat este versetul 2).  Domnul l-a înştiinţat pe slujitorul Său de vizită şi de 
deghizare, de aceea, aşa cum ne spune textul, „când a auzit Ahia vuietul paşilor ei, în clipa 
când intra pe uşă, a zis: ‚Intră, nevasta lui Ieroboam; pentru ce vrei să te dai drept alta?  
Sunt însărcinat să-ţi vestesc lucruri aspre’” (versetul 6). 

V.  Veşti cu efecte binecuvântate şi                                                                                                               
veşti cu efecte dezastruoase 

 Aceeaşi veste poate avea efecte binecuvântate asupra cuiva sau asupra mai multora, dar 
efecte dezastruoase asupra altora.  Iată un caz din timpul domniei lui David.  Împăratul 
aştepta ştiri de pe frontul războiului civil, dintre forţele sale şi cele ale lui Absalom.  El ar fi 
dorit ca rebeliunea să înceteze, dar rebelul să scape nevătămat, şi chiar dăduse poruncă în 
privinţa aceasta: „Pentru dragostea pe care o aveţi faţă de mine, purtaţi-vă blând cu tânărul 
Absalom!”  (2 Sam 18,5).  După moartea lui Absalom şi încetarea luptei, „Ahimaaţ, fiul lui 
Ţadoc, a zis (către Ioab): ‚Lasă-mă să dau fuga şi să duc împăratului vestea cea bună că 
Domnul i-a făcut dreptate, scăpându-l din mâna vrăjmaşilor săi.’  Ioab i-a zis: ‚Nu tu ai să 
duci veştile azi; le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi; fiindcă fiul împăratului a murit.’  Şi 
Ioab i-a zis lui Cuşi: ‚Du-te şi vesteşte împăratului ce ai văzut.’  Cuşi s-a închinat înaintea lui 
Ioab şi a dat fuga.  Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, i-a zis iarăşi lui Ioab: ‚Orice s-ar întâmpla, lasă-mă 
să alerg după Cuşi.’  Şi Ioab a zis: ‚Pentru ce vrei să alergi, fiule?  Nu este o solie care-ţi va fi 
de folos.’  ‚Orice s-ar întâmpla, vreau să alerg’, a zis din nou Ahimaaţ” (versetele 19-23).    

 

 Ahimaaţ a ajuns înaintea lui Cuşi: „Caraula a strigat şi i-a dat de ştire împăratului.  Împăratul 
a zis: ‚Dacă este singur, aduce veşti.’  Şi omul se apropia din ce în ce mai mult.  Caraula a 
văzut un alt om alergând; a strigat la portar: ‚Iată un om aleargă singur-singurel.’  Împăratul 
a zis: ‚Şi el aduce veşti.’  Caraula a zis: ‚Alergătura celui dintâi pare că e a lui Ahimaaţ, fiul lui 
Ţadoc.’  Împăratul a zis: ‚Este un om de bine şi aduce veşti bune’” (versetele 25-27).  Cât de 
bune erau veştile, s-a văzut mai târziu.  Ahimaaţ nu ştia nimic precis, dar Cuşi a zis: „‚Să afle 
domnul meu, împăratul, vestea cea bună!  Astăzi, Domnul ţi-a făcut dreptate, scăpându-te 
din mâna tuturor celor ce se ridicau împotriva ta.’  Împăratul i-a zis lui Cuşi: ‚Tânărul 
Absalom este bine, sănătos?’  Cuşi a răspuns: ‚Ca tânărul acesta să fie vrăjmaşii domnului 
meu, împăratul, şi toţi cei ce se ridică împotriva ta, ca să-ţi facă rău!’  Atunci împăratul, 
cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porţii şi a plâns.  Pe când mergea, zicea: ‚Fiul 
meu Absalom!  Fiul meu, fiul meu Absalom!  Cum n-am murit eu în locul tău!  Absalom, fiul 
meu, fiul meu!’”  (Versetele 31-33)   

VI.  Veştile pot înviora sau                                                                                                                                
pot doborî sau chiar ucide 

 O veste poate ridica sau poate doborî, poate înviora sau poate ucide.  Noi avem de a face cu 
tot felul de veşti tot timpul.  Solomon spune că „o veste bună întăreşte oasele” (Prov 15,30). 
Nu e greu de primit o astfel de veste, dar cum reacţionăm când suntem asaltaţi de veşti 
rele?  Iată-l pe Iov: „Atunci, Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua şi şi-a tuns capul.  Apoi, 
aruncându-se cu faţa la pământ, s-a închinat şi a zis: ‚Gol am ieşit din pântecele mamei mele 
şi gol mă voi întoarce în sânul pământului.  Domnul a dat şi Domnul a luat.  Binecuvântat fie 
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numele Domnului.’  În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios 
împotriva lui Dumnezeu” (Iov 1,20-22).  Îl vedeţi pe omul lui Dumnezeu?  Cum a putut să fie 
atât de tare la auzirea unei serii de ştiri înspăimântătoare?  Iată soluţia: „Ferice de omul 
care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! . . .  El nu se teme 
de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul” (Ps 112,1.7).        

VII.  Evanghelia mântuirii 

 Păstorii îşi păzeau noaptea turmele, când „iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea 
lor şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor.  Ei s-au înfricoşat foarte tare.  Dar îngerul le-a 
zis: ‚Nu vă temeţi, 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’” (Luca 
2,9-11).  I-a înfricoşat splendoarea cerească, dar nu vestea adusă de înger.  

 

 Naşterea Mântuitorului era vestea cea mai bună pe care îngerul le-o putea aduce păstorilor 
şi pe care grupul numeros de îngeri a cântat-o după aceea: „Slavă lui Dumnezeu în locurile 
preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui” (Luca 2,14).  Vestea aceasta era 
aşteptată de mult, de mii de ani, de când Adam şi Eva călcaseră porunca Domnului şi 
primiseră făgăduinţa: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa 
ei.  Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul” (Gen 3,15).   
 

 „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul.”  Ce 
spune această frază?  Mai multe lucruri:                                                                                                        

 
- teama, adică teama de moarte şi de orice, este risipită prin evanghelie;                                                         
 
- Cerul le-a adus oamenilor o veste bună, vestea mântuirii prin Isus Hristos; nu putea exista 
una mai bună;                                                                                                                                                       
 
- vestea mântuirii trebuie să producă o mare bucurie, o bucurie justificată, sănătoasă şi 
durabilă;                                                                                                                                                                
 
- vestea mântuirii se adresează la tot norodul, este pentru toţi oamenii, pentru că 
„Dumnezeu a iubit lumea”, şi de aceea „L-a dat pe singurul Lui Fiu”. 
 

 Vestea cea bună a fost rostită de îngeri în auzul păstorilor în plinătatea ei: S-a născut un 
Mântuitor, care este Hristos, Domnul; prin El va fi cântată slavă lui Dumnezeu în locurile 
preaînalte, prin El va fi stabilită pace pe pământ, între oamenii plăcuţi lui Dumnezeu.  Altfel 
spus, evanghelia sau vestea cea bună a mântuirii exprimă adevărul despre venirea 
Salvatorului şi lucrarea Sa pentru mântuirea păcătoşilor.  Aceasta a cuprins trăirea unei vieţi 
perfecte şi jertfirea de Sine desăvârşită, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.  
 

 Această veste bună a răscumpărării a fost versificată în mod sublim, aşa cum urmează:  
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„O, ce veste minunată                                                                                                                                                             
În Betleem ni se-arată:                                                                                                                                 
[: Astăzi S-a născut                                                                                                                                              
Cel făr’ de-nceput,                                                                                                                                    
Cum au scris proorocii! :]                                                                                                                                           

 
Că la Betleem, Maria,                                                                                                                                  
Săvârşind călătoria,                                                                                                                                       
[: Într-un mic sălaş,                                                                                                                                     
Lângă-acel oraş                                                                                                                                                       
L-a născut pe Mesia! :]                                                                                                                   
 
Mesia, Cel din vecie,                                                                                                                            
Dumnezeu mi-L dete mie,                                                                                                                                          
[: Să Se nască                                                                                                                                                                       
şi să crească,                                                                                                                                                                      
Să ne mântuiască! :]”  (Cântarea numărul 110 din Imnuri creştine, ediţia 2006)  

VIII.  Vrăjmaşul veştilor bune 

 Satana trebuie să fi fost foarte tulburat când a auzit vestea aceea cea bună a naşterii 
Mântuitorului, deşi se aştepta ca Hristos să Se nască.  El a făcut tot ce a putut pentru 
nimicirea Pruncului, aşa cum se arată în Apocalipsa 12,4, că „balaurul a stătut înaintea 
femeii, care sta să nască, pentru ca să-i mănânce Copilul, când Îl va naşte”.  Nu a reuşit să-L 
mănânce, chiar dacă, prin crucificarea Lui, I-a zdrobit călcâiul (vezi Geneza 3,15).  „Copilul a 
fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie” (Apoc 12,5).  A încercat însă altceva, şi, 
într-o anumită măsură, a reuşit:                                                                                                                                                                                

 
- I-a prigonit pe ucenicii Pruncului de parte bărbătească: „Când s-a văzut balaurul aruncat 
pe pământ, a început s-o urmărească pe femeia, care născuse Copilul de parte bărbătească” 
(Apoc 12,13).  A urmat o istorie sângeroasă, în care milioane şi milioane de urmaşi ai lui 
Hristos au fost urmăriţi, maltraţi şi mulţi din ei ucişi.                                                                                                          
  
- A pervertit evanghelia, vestea cea bună a mântuirii, aşa încât oamenii să nu o mai 
cunoască, să o ignore, să o urască sau să o înţeleagă greşit.   

IX.  Tipuri de evanghelii 

 Vom analiza în continuare cinci posibile atitudini faţă de evanghelia Domnului nostru Isus 
Hristos, care „este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede” (vezi 
Romani 1,16).   
 
(01) Antievanghelia: negarea completă a evangheliei, a Dumnezeirii, a vieţii viitoare, 
duşmănia faţă de evanghelie. 
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(02) Zeroevanghelia: absenţa totală a lui Dumnezeu din viaţa cuiva, dar fără ostilitate, 
nepăsarea faţă de evanghelie.  Oamenii dau de înţeles că nu au timp, interes sau gust 
pentru evanghelie.    

 
(03) Pseudoevanghelia: evanghelia speculaţiilor şi a rătăcirilor, a plăcerilor, a religiozităţii 
amestecate cu amuzament, parade, afaceri.     

 
(04) Semievanghelia: evanghelia parţială, aşa cum este predicată în bisericile 
antinomianiste, unde legea şi evanghelia sunt declarate a fi în opoziţie, iar Isus este cel mult 
un personaj istoric, religia constând în crezuri recitate mecanic, în ideologie de templu şi 
ritualuri. 

 
(05) Holoevanghelia: evanghelia totală, aşa cum a fost vestită de îngeri, înscrisă în Sfânta 
Scriptură, predicată de Domnul Isus Hristos şi răspândită de apostoli.  În Fapte 3,16, Petru 
zice: „. . . credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii”.  În 
limba greacă, pentru „tămăduire deplină”, este folosit cuvântul holokleria.   
 

 Creştinismul autentic respinge primele patru forme de „evanghelie” şi se identifică numai cu 
evanghelia totală.  Aşa zice apostolul Pavel: „Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar 
veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, 
să fie anatema!”  (Gal 1,8)         

X.  Vestirea evangheliei 

 Veşti bune, veşti rele.  Cineva a găsit formula prin care să-i vorbească despre Dumnezeu 
unui factor poştal.  El i-a spus: „Despre dumneata este vorba în Biblie.”  Şi i-a citit următorul 
text: „Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, 
picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea!  Picioarele celui ce zice 
Sionului: ‚Dumnezeul tău împărăţeşte!’”  (Isa 52,7).  Textul este citat în Romani 10,15: „Şi 
cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi?  După cum este scris: ‚Cât de frumoase sunt 
picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc evanghelia!’”  Cei ce aduc veşti bune 
sunt bineveniţi.  Isaia şi Pavel apreciază lucrarea celui ce aduce veşti bune, care vesteşte 
pacea divină şi mântuirea, care vesteşte evanghelia.   
 

 Dar ce înseamnă „evanghelie”?  Este un termen de origine grecească, provenind din două 
cuvinte: eu, „bun”, „bine”, şi aggelia (se citeşte „anghelia”), „mesaj”, „veste”, „ştire”.  
Astfel, „evanghelie” înseamnă, în primul rând, veste bună.  Dar nu numai atât.  În Romani 
1,16, este dată o definiţie descriptivă: „Căci mie nu mi-e ruşine de evanghelia lui Hristos, 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.”  Prin urmare, 
„evanghelie” înseamnă „veste bună”, dar şi „putere mântuitoare”, puterea prin care 
Dumnezeu îi mântuieşte pe cei păcătoşi. 

 

 Cântarea îngerilor deasupra dealurilor Betleemului sintetiza esenţa evangheliei rostite către 
păstori, acea veste bună a mântuirii; ea însemna împăcare cu Dumnezeu, aducând „pacea 
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lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere” (vezi Filipeni 4,7) în inimile oamenilor şi, în final 
pe tot pământul.   
 

 Apostolul Pavel a încercat să redea evanghelia, adică vestea cea bună, pe scurt: „Pavel, rob 
al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească evanghelia lui 
Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin proorocii Săi în Sfintele Scripturi.  Ea Îl 
priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte 
duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor, adică pe 
Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom 1,1-4).  Să reţinem aceste informaţii despre evanghelie:  

(01) a fost vestită de prooroci;                                                                                                                    
(02) Îl priveşte pe Isus Hristos, Domnul nostru.                      

 

 Nu poate fi o veste mai bună decât aceasta: oamenii sunt salvaţi din păcat şi din moarte 
veşnică şi ajung în împărăţia lui Dumnezeu, readuşi în familia fiinţelor sfinte, ascultătoare de 
Dumnezeu.  Scopul urmărit de Dumnezeu prin creaţiune nu a fost zădărnicit, ci doar 
amânat.  Aceasta este o veste bună.  Credincioşii nu au motive să fie disperaţi, morocănoşi, 
pesimişti.  Viitorul lor ţâşneşte din evanghelie şi le este asigurat prin iubire divină. 

 

 „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)  
 

 „Hristos trebuia să Se identifice cu interesele şi nevoile omenirii.  El, care era una cu 
Dumnezeu, S-a legat de fiii oamenilor cu legături ce nu urmează a fi rupte niciodată. . . .  Şi 
toate acestea, pentru ca păcătosul să poată fi ridicat din ruina şi degradarea păcatului, spre 
a putea reflecta iubirea lui Dumnezeu şi a se împărtăşi de bucuria sfinţeniei.”  (Steps to 
Christ/Calea către Hristos, pagina 14)    
 

 „Un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat”, a zis profetul Isaia (Isa 9,6).  Dar Copilul nu a 
rămas Copil, aşa cum continuă să apară în multe tablouri şi statui, un copilaş în braţele 
Mariei, care se bucură de mai multă atenţie şi veneraţie decât El.  „Iar Pruncul creştea şi Se 
întărea; era plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste El. . . .  Şi Isus creştea în 
înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” 
(Luca 2,40.52).   
 

 Iată cum a predicat Mântuitorul: „S-a împlinit vremea şi împărăţia lui Dumnezeu este 
aproape.  Pocăiţi-vă şi credeţi în evanghelie” (Marcu 1,15).  El vedea în propovăduirea 
evangheliei misiunea fundamentală pentru care venise pe lume: „Duhul Domnului este 
peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor evanghelia” (Luca 4,18).  Şi chiar făcea 
acest lucru: „Isus străbătea toată Galilea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind 
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evanghelia împărăţiei . . .” (Mat 4,23).  „Dar El le-a zis: ‚Trebuie să vestesc evanghelia 
împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi, fiindcă pentru aceasta am fost trimis’” (Luca 4,43).   

  

 Mântuitorul i-a însărcinat pe ucenicii Săi să facă acelaşi lucru, nu numai în secolul întâi, ci în 
toate timpurile până la sfârşit: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la orice 
făptură” (Marcu 16,15).  „Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, 
ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârşitul” (Mat 24,14).      

XI.  Superevanghelia 

 Dar vestea cea bună adusă de îngeri la sosirea Eliberatorului nu se termina la Betleem; nu se 
termina la Golgota!  Ea se continuă şi îşi va spune cuvântul pe deplin când credincioşii vor fi 
strămutaţi în gloria împărăţiei lui Dumnezeu.  Aşa zice Pavel: „. . . aşteptând fericita noastră 
nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13).  
„Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.  Şi, 
dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună 
moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi 
împreună cu El” (Rom 8,16.17). 

 

 Aceasta este o veste foarte bună: Hristos va veni curând!  A venit o dată şi aceea era o veste 
bună, o mare bucurie pentru tot norodul.  Va veni din nou şi aceasta va fi deplina bucurie a 
tuturor mântuiţilor: „Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi 
fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1,11).  Reacţia celor salvaţi va fi aceasta: „Iată, 
Acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui.  Acesta este 
Domnul, în care ne încredeam, acum să ne veselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!”  (Isa 
25,9)  

 

 Avem toate motivele să ne bucurăm încă de pe acum de acel eveniment măreţ şi să cântăm 
odată cu compozitorul şi cu coriştii:   

 
„Măriţi pe Hrist şi slavă Lui aduceţi,                                                                                                                  
Şi să răsune imnuri bucuros,                                                                                                                          
Căci se ivesc a zorilor lumină                                                                                                                             
Şi clipa revenirii lui Hristos.                                                                                                                                
 
Refren: Vestea cea bună sub cer răsună,                                                                                                                                  
Vestea cea bună că Hrist ne-a mântuit.                                                                                                           
 
Să spunem tuturor că Hrist e mare,                                                                                                                                                                                 
Că Domnu-i dragoste şi-n El trăim,                                                                                                                
Căci El muri spre-a mă salva pe mine,                                                                                                             
Muri aici, ca noi cu El să fim.    Refren (acelaşi)                                                                                                                          
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Fiţi treji, creştini, curaţi şi fără pată,                                                                                                        
Ieşiţi ’nainte-I imnuri înălţând;                                                                                                                               
V-apropiaţi de templu şi credinţa                                                                                                                                    
Vă fie pururi candelă arzând.                                                                                                                                                 
 
Refren: Vestea cea bună şi azi răsună,                                                                                                         
Vestea cea bună că Hrist vine-n curând.”  (Cântarea numărul 50 din Cântările speranţei) 
 

 Îi mulţumim din suflet Mântuitorului nostru pentru această veste slăvită şi Îl aşteptăm cu 
dor să Se arate în slavă!  Amin!                                                                                                    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 367: „Niciunde fără Tine”    

Cântarea de închidere, 20: „Slavă, slavă!”   
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„ŞI TU, BETLEEME, EFRATA . . .” 

 Urmaşii credincioşi ai lui Adam aparţin, în funcţie de venirile Fiului lui Dumnezeu la planeta 
Pământ, adică prima şi cea de a doua venire, la una sau la alta din următoarele categorii:                                                                        
 
(01) cei ce au trăit înainte de prima venire, în cursul celor 4.000 de ani, dar care nu au 
apucat-o, foarte mulţi la număr, sunt înviaţi la prima înviere şi trăiesc în vecii vecilor;                                            
 
(02) cei ce au trăit înainte de prima venire, au apucat-o şi au trăit un timp şi după aceea, un 
număr nu prea mare, sunt înviaţi la prima înviere şi trăiesc în vecii vecilor;                                                                                                        
 
(03) cei ce au trăit şi cei ce trăiesc între prima şi a doua venire, nu au apucat-o pe prima, nu 
o apucă nici pe a doua, foarte mulţi la număr, sunt apoi înviaţi şi trăiesc în vecii vecilor;                                                                                                                                                                                                               
 
(04) cei ce trăiesc cu scurt timp înainte de cea de a doua venire, o apucă şi trăiesc în vecii 
vecilor, un număr nu prea mare, dar destul de mare.  
 

 Absolut toţi aceştia se unesc într-o a cincea categorie, categoria tuturor, a mântuiţilor, care 
trăiesc, după a doua venire, în vecii vecilor.  
 

 Cei ce au trăit înainte de prima venire, fie că au apucat-o sau nu, au primit nişte preziceri 
despre acea primă venire.  Multe preziceri.  Voi menţiona profeţiile circumstanţiale:                     
 
(01) de mod, Hristosul Se va naşte în mod supranatural, dintr-o fecioară (vezi Isaia 7,14);  
 
(02) de timp, în ultima parte a perioadei de 70 de săptămâni profetice descrise în Daniel 
9,24-27;                                                                                                                                                             
 
(03) de loc, potrivit cu Mica 5,2, în Betleemul Efrata sau Betleemul din Iudea (vezi şi Matei 
2,1). 
 

 În Sfânta Scriptură, întâlnim, printre altele, următoarele 11 menţiuni despre Betleem:                                             
 

(01) Rahela a fost înmormântată pe drumul spre Efrata sau Betleem (Gen 35,19; 48,7).                                                
 
(02) Judecătorul Ibţan era din Betleem (Jud 12,8-10).                                                                                                                             
 
(03) Tânărul levit, ajuns preot în casa lui Mica, era din Betleem (Jud 17,7).                             
 
(04) Elimelec şi Naomi erau „efratiţi, din Betleemul lui Iuda”, şi acolo s-a produs frumoasa 
istorie din cartea lui Rut (Rut 1,1.2).                                                                                                                                                                                                                               
 
(05) David s-a născut în Betleem, a fost păstor în Betleem şi a fost uns ca împărat când era 
încă în Betleem (1 Samuel 16).                                                                                                                                                                         
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(06) Asael era din Betleem şi a fost înmormântat acolo (2 Sam 2,32).                                                     
 
(07) O strajă a filistenilor era postată în Betleem pe vremea împăratului David (2 Sam 
23,14).                                                                    
 
(08) Roboam a transformat Betleemul într-o cetate întărită (2 Cron 11,6).                                                                            
 
(09) Între robii întorşi din Persia au fost şi oameni din Betleem (Neem 7,26).                                                     
 
(10) Lângă Betleem era hanul lui Chimham (Ier 41,17).                                                                            
 
(11) Iosif şi Maria au mers la Betleem, unde S-a născut Isus (Luca 2,4-6).     
 

 Cu şapte secole înainte de venirea pe lume a Domnului nostru Isus Hristos, a fost prezis 
astfel prin profetul Mica: „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de 
căpetenie ale lui Iuda, totuşi, din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a Cărui 
obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei” (Mica 5,2).  Când Irod cel 
Mare i-a întrebat pe preoţii cei mai de seamă şi pe cărturari unde trebuie să Se nască 
Hristosul, ei au răspuns citând profeţia din Mica: „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti 
nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi o Căpetenie, 
care va fi Păstorul poporului Meu Israel” (Mat 2,6).   
 

 Dacă privim cu atenţie la cele două texte, cel din profeţie şi cel din evanghelie, putem 
observa unele deosebiri, dar mai ales pe aceasta:                                                                                                            
 
- Mica: „. . . eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda”;                                                                                                                   
 
- Matei: „. . . nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda”.   
 

 Cum se explică această deosebire, care nu este „neînsemnată”?  Ori eşti prea mic ori nu 
eşti.  E posibil ca Betleemul să fi crescut în întindere, în populaţie şi în importanţă în cele 
şapte secole, de la Mica până la naşterea lui Isus acolo.  Dar nu aceasta este explicaţia 
necesară; soluţia nu este nici în traducere, pentru că textul din Mica 5,2 a fost redat exact 
din ebraică în greacă în Septuaginta, iar în Matei e citată această din urmă versiune.  Soluţia 
nu este nici în compararea lui „mic” cu „neînsemnat”, ci într-o altă comparaţie.  Indiferent 
ce evenimente avuseseră loc în vechime în Betleem, locul acesta rămânea mic, neînsemnat.  
Un alt eveniment avea să-i schimbe cu desăvârşire însemnătatea, să i-o amplifice la infinit: 
naşterea acolo a Salvatorului lumii.  Aşa se face că mult mai mulţi locuitori ai pământului au 
auzit de Betleem decât de Chicago sau Buenos Aires.  Betleemul e amintit, e cântat, e pictat, 
e predicat.  Vorbesc de el şi analfabeţii, şi copiii.  Nu mai este neînsemnat.  Este un punct de 
reper în planul de mântuire.   
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 Poetul Nicolae Carpen, în poezia „Iubirea”, referindu-se la ideile din 1 Corinteni 13,1-3, că 
orice ar face omul fără iubire nu are nicio valoare, încheie astfel: „Nu eşti nici măcar pitic, / 
Eşti sub stele cel mai mic: / Eşti nimic, nimic, nimic, / dacă n-ai iubire!”  Îl putem parafraza 
pe acest poet, spunând astfel: „Nu eşti nici măcar pitic, / Eşti sub stele cel mai mic, / Eşti 
nimic, nimic, nimic, / fără de Mesia.”  Prezenţa Pruncului Isus a sporit enorm importanţa 
orăşelului Nazaret şi, până în zilele noastre, după peste 2.000 de ani, deşi este în stăpânirea 
musulmanilor, Betleemul este vizitat de milioane şi milioane de turişti; pentru ce?  Vin să 
vadă locul unde S-a născut Isus Hristos.   

 

 Zicea apostolul Pavel: „Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă” (Efes 3,17).  Fără 
Hristos în inimă, omul nu este nimic;  avându-L pe El, abia atunci devine cineva.  Iată cum se 
exprimă un scriitor: „Persoana lui Hristos este pentru mine cel mai sigur, precum şi cel mai 
sacru din toate faptele; tot atât de sigur ca şi propria mea existenţă; ba mai mult, pentru că 
Hristos trăieşte în mine şi El este singura parte valoroasă din existenţa mea.  Nu sunt nimic 
fără Mântuitorul meu; sunt totul cu El şi nu L-aş schimba pentru lumea întreagă.”  (Alonzo J. 
Wearner, Fundamentals of Bible Doctrine/Bazele doctrinei biblice, pagina 37)  
 

 Betleem înseamnă „casa pâinii”, de la cuvintele ebraice bayth („casă”) şi leh’khem („pâine”).  
„Era numit uneori Efrata (Gen 35,19) şi, pentru a-l deosebi de Betleemul din Zabulon, era 
numit Betleemul din Iuda şi Betleem Efrata.”  (Seventh-day Adventist Bible Dictionary/ 
Dicţionarul biblic adventist de ziua a şaptea, pagina 136)  

 

 În legătură cu întoarcerea lui Naomi din Moab împreună cu Rut, iată ce aflăm din Rut 1,22: 
„Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor.”  Iar în capitolul 2,23, citim: „Ea (Rut) 
s-a ţinut dar de slujnicele lui Boaz, ca să culeagă spice, până la sfârşitul seceratului orzurilor 
şi seceratului grâului.”  Orz şi grâu, deci cereale.  Zona Betleemului era o zonă agricolă, 
unde, în afară de păşunat, oamenii se ocupau de cultura cerealelor.  Aşa este justificat 
numele oraşului, „casa pâinii”.   
 

 Într-un timp când în Betleem se afla o strajă a filistenilor, „David a avut o dorinţă şi a zis: 
‚Cine-mi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului?’  Atunci, cei trei viteji au 
trecut prin tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului.  Au adus-o 
şi i-au dat-o lui David; dar el n-a vrut s-o bea şi a vărsat-o înaintea Domnului.  El a zis: 
‚Departe de mine, Doamne, gândul să fac lucru acesta!  Să beau sângele oamenilor acestora, 
care s-au dus cu primejdia vieţii lor?’  Şi n-a vrut s-o bea” (2 Sam 23,15-17).   
 

 David şi-a petrecut copilăria ca păstor în locul natal, adică în Betleem: „A mai rămas cel mai 
tânăr, dar paşte oile” (1 Sam 16,11).  „David a plecat de la Saul şi s-a întors la Betleem ca să 
pască oile tatălui său” (1 Sam 17,15).  „David i-a zis lui Saul: ‚Robul tău păştea oile tatălui 
său’” (versetul 34). 
 

 Să reţinem aceste trei date culese din Sfintele Scripturi:                                                                               
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(01) o fântână cu apă bună, la poarta Betleemului;                                                                                                     
(02) grâne abundente în toată zona aceea;                                                                                                            
(03) păşuni şi oi.                                                                                                                                                  
 

 Mântuitorul S-a născut într-o regiune cu apă bună, cu pâine produsă local şi cu păşuni 
pentru oi.  Aceasta oferă o bogăţie de metafore în legătură cu ce a fost Hristos pentru lume:   
 
(01) Hristos este apa vie şi ne-o dă din belşug.   El a zis către femeia samariteancă: „Dacă ai 
fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: ‚Dă-Mi să beau!’, tu singură ai fi 
cerut să bei şi El ţi-ar fi dat apă vie” (Ioan 4,10).  „Isus i-a răspuns: ‚Oricui bea din apa 
aceasta, îi va fi iarăşi 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 ţâşni 
în viaţa veşnică’” (versetele 13 şi 14).  De asemenea: „În ziua de pe urmă, care era ziua cea 
mare a praznicului, Isus a stătut în picioare şi a strigat: ‚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).                                                            
 
(02) Hristos este pâinea vie, aşa cum a declarat El: „Eu sunt Pâinea vie, care S-a pogorât din 
cer.  Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu 
este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii” (Ioan 6,51).                                                             
 
(03) Hristos este Păstorul cel Bun; ne amintim cuvintele Lui: „Eu sunt Păstorul cel Bun.  
Păstorul cel Bun Îşi dă viaţa pentru oi. . . .  Eu sunt Păstorul cel Bun.  Eu Îmi cunosc oile Mele 
şi ele Mă cunosc pe Mine” (Ioan 10,11.14).   
 

 „La 9 kilometri şi ceva spre sud de Ierusalim, ‚cetatea marelui Împărat’, era Betleemul, unde 
David s-a născut cu mai mult de o mie de ani înainte ca Pruncul Isus să fie legănat în iesle şi 
înainte ca să I se aducă închinare de către magii de la Răsărit.  Cu secole înainte de venirea 
Mântuitorului lumii, David, în vigoarea copilăriei, îşi păzise turmele când păşteau pe 
câmpurile deschise ale Betleemului.  Băiatul-păstor modest intona cântări compuse de el şi 
muzica harpei lui era o acompaniere dulce a melodiei vocii sale tinereşti.”  (Signs of the 
Times/Semnele timpului din 8 iunie 1888, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 2, pagina 1018)    
 

 Deşi „toată lumea zace în cel rău” (vezi 1 Ioan 5,19), Dumnezeu continuă să-Şi exercite 
suveranitatea asupra ei.  Planurile Sale nu pot fi zădărnicite de nimic şi de nimeni.  Profeţia 
din Mica 5,2 prevedea ca Hristosul să Se nască în Betleemul din Iudea şi fecioara Maria 
fusese desemnată de Providenţă să fie vasul ales în acest scop, ca împlinire a profeţiei din 
Isaia 7,14.  Se apropia timpul venirii Salvatorului promis, se intrase chiar în anul când El 
trebuia să apară, iar născătoarea prestabilită, deşi deja însărcinată cu Pruncul făgăduit, se 
afla încă în Nazaret.  Cum se va împlini profeţia?  Îngerul Gabriel i-ar fi putut spune Mariei 
chiar de la buna vestire şi lui Iosif în vis că ei trebuie să se ducă la Betleem, pentru ca acolo 
să Se nască Mesia.  Dar Dumnezeu a lucrat altfel. 
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 Cel mai puternic om al vremii a fost inspirat de Cer să dea un decret, potrivit căruia fiecare 
locuitor al imperiului să se ducă la locul de origine şi acolo să fie înregistrat pentru un 
recensământ vizând stabilirea de impozite.  Iată cum raportează doctorul Luca: „În vremea 
aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.  Înscrierea aceasta s-a 
făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.  Toţi se duceau să se înscrie, fiecare 
în cetatea lui” (Luca 2,1-3).   

  

 Formidabil, exact aşa cum remarcă Spiritul Profetic: „Ca şi stelele în vastul circuit al căii 
rânduite lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă şi nici întârziere. . . .  Astfel se 
stabilise în sfatul ceresc ceasul venirii lui Hristos.  Când marele orologiu al vremii a indicat 
ceasul acela, Isus S-a născut în Betleem.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 
32).  Şi nimic nu a putut complica situaţia sau anula planul divin.  Toate piedicile au fost 
înlăturate în mod providenţial şi, chiar în ziua hotărâtă de Cer şi chiar în locul profetizat, a 
venit pe lume Mântuitorul promis. 

 

 Iosif şi Maria s-au supus poruncii şi s-au dus la Betleem: „Iosif s-a suit şi el din Galilea, din 
cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era 
din casa şi din seminţia lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era 
însărcinată” (versetele 4 şi 5). 
 

 „Îngerii îi însoţesc pe Iosif şi pe Maria, când călătoresc de la căminul lor din Nazaret spre 
cetatea lui David.  Decretul Romei imperiale pentru înscrierea popoarelor din vastul ei 
domeniu se extinsese până la locuitorii de pe dealurile Galileii.  Aşa cum, în timpuri vechi, 
Cir a fost chemat la tronul imperiului mondial ca să-i poată elibera pe captivii Domnului, tot 
astfel Cezar August este făcut agentul pentru împlinirea planului lui Dumnezeu de a o aduce 
pe mama lui Isus la Betleem.  Ea este din neamul lui David şi Fiul lui David trebuie să se 
nască în cetatea lui David.  Din Betleem, zicea profetul, ‚va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel 
şi a Cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei’ (Mica 5,2).”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 44)   

 

 „Însă, în cetatea descendenţei lor regale, Iosif şi Maria nu sunt recunoscuţi sau onoraţi.  
Obosiţi şi fără adăpost, ei traversează întreaga întindere a străzii înguste, de la poarta cetăţii 
până la extremitatea răsăriteană a oraşului, căutând în zadar un loc de odihnă pentru 
noapte.  Nu există loc pentru ei în hanul aglomerat.  Într-o clădire rudimentară, unde sunt 
adăpostite vitele, ei găsesc, în sfârşit, un refugiu, şi aici Se naşte Răscumpărătorul lumii.”  
(Ibid.)  
  

 Călătoria lui Iosif şi Maria de la Nazaret la Betleem nu a fost uşoară, ci lungă şi anevoioasă.  
În linie dreaptă, distanţa este de circa 130 de kilometri, dar s-a lungit datorită faptului că 
între Galilea şi Iudea se afla Samaria.  Traversarea Samariei ar fi fost periculoasă, de aceea 
familia din Nazaret trebuie să fi călătorit spre răsărit, traversând în statul modern Iordania; 
apoi spre sud pe malul răsăritean al râului Iordan şi, mai departe, traversând râul în Iudea.  
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Această călătorie trebuie să fi durat mai mult decât o săptămână, dat fiind faptul că Maria 
era în ultima lună de sarcină şi deplasarea a făcut-o cu asinul, Iosif mergând pe jos. 
 

 Scopul călătoriei şi al vizitei lor la Betleem fusese înscrierea, dar dincolo de acel scop s-a 
împlinit planul lui Dumnezeu, vestit prin proorocul Mica: „Pe când erau ei acolo, s-a împlinit 
vremea când trebuia să nască Maria.  Şi L-a născut pe Fiul ei Cel întâi născut, L-a înfăşat în 
scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei” (Luca 
2,6.7).  S-a împlinit vremea fiziologică, dar şi cea profetică din Daniel, aşa cum zice şi Pavel: 
„Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie” 
(Gal 4,4).   
 

 Alţii veniseră mai devreme, astfel încât orice loc de cazare era ocupat şi nimeni nu a fost 
atât de amabil încât să facă loc pentru călătoarea gata să nască.  Au rămas, pur şi simplu, 
afară.  Satana era bucuros şi dornic ca nou-născutul să-Şi piardă viaţa chiar de la naştere în 
condiţii atât de vitrege.  Dar nu a fost aşa.  Isus S-a născut ca să trăiască şi să ne mântuiască.   
 

 O dată pe an, Betleemul este sărbătorit şi discutat ca niciun alt oraş de pe pământ.  Se cântă 
mult despre el şi se aranjează scenete cu păstori şi oi şi iesle.  Poeţi, prozatori, pictori şi 
compozitori au realizat măestrii de artă, celebrând evenimentul glorios din acel colţ al lumii.  
Ce frumoasă este scena nativităţii: un Prunc pus pe paie într-o iesle, în staul sau sub cerul 
înstelat!  Eu aş zice mai degrabă: ce ruşine!  S-a întrupat Dumnezeu, a venit Creatorul 
universului şi al pământului aici ca să trăiască printre noi şi nu I s-a oferit nicio cameră, 
niciun pat unde să se nască!  Maria, ajutată de Iosif, a trebuit să-I aştearnă între vite, pe 
paie, ca în situaţia refugiaţilor.  Acolo era miros greu de gunoi de grajd, poate muşte sau 
şobolani, deloc un mediu pitoresc şi înălţător.                                                                                                                                        
 

 Nicolae Carpen ne-a lăsat o poezie adesea recitată, intitulată „Atunci şi azi”.  Poezia începe 
aşa:                                                                                                                                                                                                    
 
„În iesle, Tu-mpăratul lumii?  / În grajdul vitelor de rând / să fii născut?  / E dureros, în 
adevăr: / Să nu fi fost / în tot oraşul / şi pentru Tine-un adăpost?  // Să nu se fi găsit atunci / 
mătase-n loc de paie?  / Palate îmbrăcate-n aur, / în loc de grajduri / şi gunoaie?  / O, cui     
i-ar fi trecut prin gând, / oprindu-se puţin din mers, / că Tu nu eşti un prunc de rând, / Ci eşti 
Stăpânul bun şi blând / al lumilor din univers?”   
 

 „Hristos, la un preţ infinit, printr-un proces dureros, tainic pentru îngeri şi pentru oameni, a 
acceptat natura omenească.  Ascunzându-Şi divinitatea, lăsând la o parte slava Sa, El S-a 
născut ca un Prunc în Betleem.  În trup omenesc, El a trăit conform cu legea lui Dumnezeu, 
ca să poată osândi păcatul în firea pământească şi să dea mărturie pentru fiinţele 
inteligente cereşti că legea a fost stabilită pentru viaţă şi pentru a asigura fericirea, pacea şi 
binele veşnic pentru toţi cei ce ascultă de ea.  Însă, acelaşi sacrificiu infinit care este viaţă 
pentru cei ce cred este o mărturie de osândă pentru cei neascultători, pronunţând moarte şi 
nu viaţă.”  (Manuscrisul 29 din 1899, publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 7, pagina 915)  
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 „După ce Se umilise, părăsind poziţia Sa înaltă de Comandant, coborând de la o înălţime 
infinită şi adoptând natura umană, Hristos putea lua asupra Sa orice condiţie umană pe care 
ar fi putut-o alege.  Însă mărirea şi rangul nu erau nimic pentru El.  El a ales cel mai de jos şi 
mai smerit mod de viaţă.  Locul Său de naştere a fost Betleem, iar unul din părinţii Săi era 
sărac, însă Dumnezeu, proprietarul lumii, era Tatăl Său.”  (Manuscrisul 9 din 1896, publicat 
în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, 
volumul 7, pagina 903)  
 

 „Se credea, în general, că Hristos Se va naşte în Betleem, însă că, după un timp, El va 
dispărea şi, la cea de a doua Sa apariţie, nimeni nu va şti de unde a venit.  Nu erau puţini cei 
care considerau că Mesia nu va avea nicio legătură naturală cu omenirea.  Şi, pentru că 
părerea populară cu privire la slava lui Mesia nu se potrivea cu Isus din Nazaret, mulţi au 
luat în seamă sugestia: ‚Dar noi ştim de unde este omul acesta; însă, când va veni Hristosul, 
nimeni nu va şti de unde este’ (Ioan 7,27).”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 457)  
 

 În timp ce mai marii naţiunii iudaice erau cu totul ignoranţi cu privire la împlinirea profeţiei, 
Cerul i-a onorat pe nişte păstori: „În ţinutul acela erau nişte păstori, care stăteau afară în 
câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.  Şi iată că un înger al Domnului s-a 
înfăţişat înaintea lor şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor.  Ei s-au înfricoşat foarte 
tare.  Dar îngerul le-a zis: ‚Nu vă temeţi, 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.  Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi 
culcat într-o iesle’” (Luca 2,8-12). 

 

 Îngerul vestitor nu era singur: „Şi, deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste 
cerească, lăudându-L pe Dumnezeu şi zicând: ‚Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi 
pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui’” (versetele 13 şi 14).  Cred că era cea mai 
frumoasă muzică pe care urechea omenească a auzit-o vreodată.   

 

 Anunţul era clar şi minunat.  Ce au făcut păstorii?  „După ce au plecat îngerii de la ei ca să se 
întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: ‚Haidem să mergem până la Betleem şi să 
vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.’  S-au dus degrabă şi au găsit-o pe 
Maria, pe Iosif şi Pruncul culcat în iesle.  După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese 
despre Prunc.  Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii.  Maria păstra 
toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei.  Şi păstorii s-au întors, slăvind şi 
lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum li 
se spusese” (versetele 15-20).     
 

 Două vizite raportate în evanghelii au fost primite de Iosif şi de Maria în Betleem:                                                          
 



 

 

P
ag

e1
3

6
 

-  Vizita păstorilor, chiar la iesle, chiar în ziua când S-a născut Pruncul (vezi Luca 2,8-20, citat 
este versetul 11): „. . . astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este 
Hristos, Domnul.”                                                                                                                                                 
 
- Vizita magilor, a unor înţelepţi din Răsărit, care L-au găsit într-o casă (vezi Matei 2,1-11, 
citat este versetul 11): „Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat 
cu faţa la pământ şi I s-au închinat: apoi, şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, 
tămâie şi smirnă.”  Se pare că înscrierea se terminase şi acum erau case la dispoziţie pentru 
călătorii întârziaţi.  Pruncul, Iosif şi Maria erau acum într-o casă.  De la naşterea lui Isus şi 
până la sosirea magilor în Betleem, după lunga lor călătorie, trecuseră săptămâni.   
 

 Nu ştim nici câţi păstori au fost şi nici câţi magi, dar imaginaţia populară a îmbogăţit istoria.  
Magii au fost câţi au fost şi nu au fost regi, ci înţelepţi, filosofi.  Ei s-au bucurat să-L 
întâlnească pe Cel despre care profetizase Balaam (vezi Numeri 24,17). 
  

 „Dealurile singuratice şi povârnişurile sălbatice pe unde David pribegea cu turmele lui erau 
locurile de pândă ale fiarelor de pradă.  Nu rareori, leul din desişurile Iordanului sau ursul 
din bârlogul său dintre dealuri venea, înfuriat de foame, să atace turmele.  Potrivit cu 
obiceiul timpului său, David era înarmat numai cu praştia lui şi cu toiagul de păstor; totuşi, 
de timpuriu, el a dat dovadă de forţă şi curaj în apărarea a ceea ce i se încredinţase.”  
(Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 644)  

 

 În 1 Samuel 17,34-37, citim că David s-a luptat cu lei şi cu urşi, care veneau să atace turma, 
salva victimele şi ucidea fiarele.  El a zis: „Domnul, care m-a izbăvit din ghiara leului şi din 
laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean” (versetul 37).  Era vorba de Goliat, pe 
care l-a doborât la pământ cu o piatră lansată din praştie, iar Goliat era un simbol potrivit al 
lui Satana.   

 

 În cetatea lui David S-a născut Salvatorul lumii; El a venit ca să învingă nu numai leul şi ursul, 
ci şi pardosul şi fiara fără nume din Daniel 7,3-7, să doboare colosul rasei răzvrătite şi aliate 
cu Satana, punând capăt istoriei păcatului şi a războiului milenar.  „Fiul lui Dumnezeu S-a 
arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3,8).  „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” 
(Ioan 16,33).  „M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal alb.  Cel ce sta pe el avea un arc; I s-a 
dat o cunună şi a pornit biruitor şi ca să biruiască” (Apoc 6,2).  El este „piatra, pe care ai 
văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, şi care a sfărâmat ferul, arama, 
lutul, argintul şi aurul” (Dan 2,45).   

 

 „Istorisirea Betleemului este o temă inepuizabilă.  În ea este ascuns ‚adâncul bogăţiei, 
înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu’ (Rom 11,33).  Ne uimeşte sacrificiul Mântuitorului, 
prin schimbarea tronului ceresc pentru iesle şi societatea îngerilor adoratori pentru 
animalele din grajd.  Mândria şi înfumurarea omenească sunt mustrate de prezenţa Sa.  Însă 
acesta era doar începutul extraordinarei Sale umiliri.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, paginile 48-49) 
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 „Numai în lumina care străluceşte de la Golgota se poate citi corect învăţătura naturii.  Fie 
ca, prin istorisirea despre Betleem şi prin cruce, să se arate cât de bine este ca răul să fie 
învins şi că fiecare binecuvântare ce soseşte la noi este un dar al răscumpărării.”  
(Education/Educaţie, pagina 101) 

 

 Răscumpărare pentru care vom fi acum şi în vecii vecilor recunoscători Salvatorului nostru 
iubitor.  Amin!    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 399: „Sunt fericit!”    

Cântarea de închidere, 107: „Se lasă noaptea-n Betleem”     
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„UNDE ESTE ÎMPĂRATUL?”  

(01) Împăratul etern 

 Înainte de darea legii la Muntele Sinai, Dumnezeu le-a zis israeliţilor prin Moise: „Aţi văzut 
ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine.  Acum, 
dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi ai Mei dintre toate 
popoarele, căci tot pământul este al Meu.  Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt” 
(Exod 19,4-6).  O împărăţie de preoţi, un neam sfânt, Dumnezeu fiind Conducătorul lor 
suprem, suveran. 
 

 Mai târziu, când i-au cerut lui Samuel să pună un împărat peste ei, pentru a fi ca toate 
popoarele, copiii lui Israel lepădau unicitatea şi statutul special de popor al lui Dumnezeu, 
condus de Dumnezeu.  Samuel s-a tulburat auzind cererea lor, dar Dumnezeu a zis: „Ascultă 
glasul poporului în tot ce-ţi va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine Mă leapădă, ca 
să nu mai domnesc peste ei” (1 Sam 8,7).   

 

 Iată textele cele mai reprezentative care confirmă suveranitatea lui Dumnezeu: „Căci 
Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai presus de toţi dumnezeii” (Ps 
95,3).  „Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul” (Ps 47,7).  „Căci Domnul, Cel 
Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat peste tot pământul” (Ps 47,2).  „. . . Domnul 
împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de domnie” (Ps 29,10).  „Domnul este Împărat în veci de 
veci” (Ps 10,16).  Să reţinem esenţa acestor texte: Domnul este Împărat, mai presus de 
orice, peste tot pământul, El împărăţeşte în veci. 

 

 Şi, totuşi, israeliţii l-au vrut ca împărat pe un muritor, pe un păcătos.  Dumnezeu le-a făcut 
pe plac, dar Şi-a rezervat dreptul ca El să decidă cine este împăratul: aşa a făcut cu Saul, aşa 
a făcut cu David, aşa a făcut cu Ieroboam şi cu Iehu.  În Israel, regatul de nord, a urmat seria 
de asasinări şi autoînscăunări, însă în Iuda, cu excepţia uzurpatoarei Atalia, monarhia s-a 
păstrat în limitele stabilite de Dumnezeu: au domnit urmaşii lui David.  Ultimul împărat al lui 
Iuda a fost Zedechia. 

 

 Cum se împlinea făgăduinţa dată de Dumnezeu lui David că niciodată nu va fi lipsit de cineva 
care să stea pe scaunul lui de domnie?  În Psalmul 89,35-37, făgăduinţa aceasta este astfel 
confirmată: „Am jurat odată pe sfinţenia Mea: să mint Eu oare lui David?  Sămânţa lui va 
dăinui în veci; scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca soarele, ca luna, va dăinui pe 
vecie şi ca martorul credincios din cer.”  Îngerul Gabriel, vestind naşterea lui Mesia, a zis 
către Maria: „El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da 
scaunul de domnie al tatălui Său David” (Luca 1,32).  Domnia lui David se prelungeşte la 
infinit prin Domnul Isus Hristos. 

 (02) Irod 
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 Una din condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească împăratul pământesc era aceea de a fi 
israelit, nu un străin: „. . . să iei un împărat din mijlocul fraţilor tăi; nu vei putea să pui 
împărat pe un străin, care să nu fie fratele tău” (Deut 17,15).  Datorită repetatelor apostazii 
ale poporului, străinii au ajuns să domnească peste ei.  Când S-a născut Mântuitorul, chiar 
un străin era pus de romani să cârmuiască ţara lui Iuda.  Aşa suntem informaţi: „Irod cel 
Mare, rege al Iudeii şi al întregii Palestine în timpul naşterii lui Isus.  El a fost al doilea fiu al 
idumeanului Antipater şi astfel un descendent din edomiţii antici, dar era iudeu prin 
cetăţenie şi mărturisire religioasă.  Idumeenii fuseseră cuceriţi de Ion Hyrcanus I în anul 125 
înainte de Hristos şi fuseseră forţaţi să accepte religia iudaică, inclusiv circumcizia; de aceea, 
ei deveniseră iudei cu numele.”  (Seventh-day Adventist Bible Dictionary/Dicţionarul biblic 
adventist de ziua a şaptea, pagina 459)  

(03) Cine au fost magii? 

 Deci, Irod cel Mare împărăţea peste Iuda la începutul erei creştine, fiind subordonat 
imperiului roman cotropitor.  În timpul domniei lui, a avut loc o vizită foarte interesantă: 
„După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit 
nişte magi din Răsărit la Ierusalim şi au întrebat: ‚Unde este Împăratul de curând născut al 
iudeilor?  Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui’” (Mat 2,1.2).   
 

 Dumnezeu i-a condus pe magi printr-o aşa-numită stea, care s-a oprit deasupra 
Ierusalimului şi apoi a dispărut.  După ce au vizitat Betleemul, îngerul i-a avertizat să nu mai 
treacă pe la Irod.  Când au sosit însă în Ierusalim, un aşa avertisment nu a fost dat, ci, 
dimpotrivă, acolo i-a condus steaua.  Dumnezeu a dorit ca vestea să fie dusă la Ierusalim şi a 
fost dusă de nişte străini. 

 

 Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor?  I-am văzut steaua şi am venit să I ne 
închinăm.  Simplu.  Clar.  Hotărât.  Dar întrebarea nu a produs bucurie, ci tulburare: în inima 
împăratului, a conducătorilor iudei, a tuturor.  De ce?  Vom vedea mai departe. 

 

 Cine erau aceşti magi?  „Magii de la Răsărit erau filosofi.  Aparţineau la o clasă numeroasă şi 
influentă, care includea bărbaţi de origine nobilă, dispunând în mare măsură de bogăţia şi 
cultura naţiunii lor.  Printre aceştia erau mulţi care profitau de credulitatea poporului.  Alţii 
erau oameni de caracter care studiau indicaţiile Providenţei în natură şi care erau onoraţi 
pentru integritatea şi înţelepciunea lor.  De aşa caracter erau oamenii înţelepţi care au venit 
la Isus.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 59)  

 

 „Lumina lui Dumnezeu străluceşte întotdeauna în mijlocul întunericului păgânismului.  Când 
studiau cerul înstelat şi căutau să pătrundă taina ascunsă în traiectoriile lui luminoase, magii 
aceştia priveau slava Creatorului.  Căutând înţelegere mai clară, ei au apelat la Scripturile 
ebraice.  În propria lor ţară, erau păstrate scrieri profetice care preziceau venirea unui 
Învăţător divin.  Balaam aparţinea la magicieni, deşi a fost într-un timp un profet al lui 
Dumnezeu; prin Spiritul Sfânt, el prezisese prosperitatea lui Israel şi apariţia lui Mesia, şi 
profeţiile lui fuseseră transmise pe cale orală din secol în secol.  Însă, în Vechiul Testament, 
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venirea Mântuitorului era mai clar descoperită.  Magii au aflat cu bucurie că venirea Sa este 
apropiată şi că lumea întreagă urma să fie umplută cu o cunoştinţă a slavei Domnului.”  
(Ibid., paginile 59-60)  

(04) Steaua 

 „I-am văzut steaua în Răsărit” (Mat 2,2).  Dumnezeu le vorbea în stilul lor.  Un grup de îngeri 
luminând văzduhul ca o stea i-a condus până la Ierusalim şi apoi a dispărut (vezi The Desire 
of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 60).  De unde ştim că a dispărut?  În versetele 9 şi 10, 
ni se spune: „Şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor. . . .  Când 
au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.”  Această bucurie ar fi fost nejustificată dacă 
steaua ar fi fost vizibilă tot timpul.  Dar şi Spiritul Profetic ne spune aşa: „. . . iată, steaua 
care îi condusese pe tot drumul obositor se opreşte deasupra templului şi, după un timp,  
scapă vederii lor” (Ibid.).   
 

 Prin dispariţia stelei, Dumnezeu i-a pus pe magi în situaţia de a face o pauză în Ierusalim.  
Nemaiavând alt ghid, ei s-au interesat unde poate fi noul Împărat, a cărui stea o văzuseră.  
Dar, stupoare!  Nimeni nu ştia, iar vestea i-a tulburat pe toţi.  Pe Irod, da!  Era împăratul de 
origine străină şi îşi temea tot timpul tronul.  Dar de ce s-a tulburat Ierusalimul „împreună 
cu el”?  Pentru că era prea de tot: naţiunea aleasă fusese ocolită, informaţia o deţineau 
nişte străini şi chiar de la ei să afle?  Putea Dumnezeu să-i pună în faţa unui fapt împlinit şi 
alţii să ştie mai mult decât ei?! 

(05) Preoţii şi cărturarii 

 Astfel, conducătorii religioşi au fost printre primii deranjaţi de strania veste.  Ei cunoşteau 
profeţiile şi aveau deja o anumită schemă după care acestea trebuia să se împlinească.  
Conform cu dorinţele lor.  Conform cu visurile lor.  Orice altceva era anatema.   
 

 Irod i-a întrebat unde trebuia să Se nască Hristosul, la care ei au răspuns cu promptitudine, 
fără a căuta vreun sul: „În Betleemul din Iudea, căci iată ce a fost scris prin proorocul: ‚Şi tu, 
Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; 
căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel’” (Mat 2,6). 

 

 Era suficient pentru monarh.  Acum, el a pus la lucru iscusinţa sa diplomatică: „Atunci, Irod 
i-a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.  
Apoi, i-a trimis la Betleem şi le-a zis: ‚Duceţi-vă de cercetaţi cu de-a măruntul despre Prunc 
şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui’” (versetele 7 şi 8).  
Se pare că magii nu au priceput viclenia lui Irod şi s-au dus mai departe la Betleem, iar Irod 
nu i-a urmărit.  Aşa i-a orbit Dumnezeu mintea.    

(06) Trei secvenţe: Ierusalim – Betleem – întoarcerea acasă 

 Misiunea magilor în Ierusalim se terminase.  Poporul ales era înştiinţat.  Cei ce purtau 
răspunderi religioase aflaseră despre naşterea lui Mesia, fie că aveau încredere în ştirea 
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primită sau nu.  Magii au plecat către Betleem.  Era, totuşi, pentru ei, un drum necunoscut.  
Deodată, steaua s-a arătat din nou: „Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea 
înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.  Când au văzut ei 
steaua, n-au mai putut de bucurie” (versetele 9 şi 10).   
 

 Iar de la Betleem, magii aveau să se întoarcă în ţara lor, fără a mai trece prin Ierusalim.  
Dacă steaua i-a călăuzit sau nu şi la întoarcere acasă, nu se mai spune.   

(07) Închinarea 

 Evanghelistul ne informează mai departe: „Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, 
mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat” (versetul 11).  Pruncul era acum 
într-o casă; se terminase cu ieslea, iar o călătorie cu Pruncul înapoi la Nazaret era dificilă şi 
periculoasă.  De fapt, ei nici nu au ajuns acolo curând.   
 

 Magii aveau deplină încredere că fuseseră conduşi de Dumnezeu.  Acest Prunc era 
„Împăratul de curând născut al iudeilor”; numai că pe iudei nu-i interesa Pruncul; magii nu 
au găsit acolo o gloată aşteptând la rând ca să I se închine.  Ce dezamăgire!  Dar ei nu s-au 
sinchisit.  Zicea un autor: „Cine caută adevărul să nu numere adepţii.”   
 

 Pentru ei, experienţa era autentică, era providenţială şi era binecuvântată.  Acel Copilaş 
întruchipa speranţa omenirii şi era ţinta previziunilor profetice.  I s-au închinat cu bucurie şi 
cu toată fiinţa lor.  Era, cu adevărat, Împăratul cel aşteptat, era Salvatorul omenirii. 

(08) Darurile 

 Închinarea limitată la vorbe nu este închinare suficientă, oricât de frumoase ar fi acele 
vorbe.  Ni se spune mai departe că magii „şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, 
tămâie şi smirnă” (Mat 2,11).  Ideea că erau trei magi, poate după numărul tipurilor de 
daruri, este pripită.  Nu e imposibil să mai fi oferit şi altceva.  Nu era necesar ca fiecare să 
ofere doar un dar.  Mai mult: ei erau oameni bogaţi şi, încărcaţi cu „vistierii”, nu puteau fi 
singuri într-o călătorie de sute de kilometri, prin locuri pândite de tâlhari.  E posibil să fi fost 
un alai mai mare, chiar dacă lucrul acesta nu ni se spune. 
 

 Şi evanghelia nu zice că erau regi, aşa cum a scris un compozitor.  Erau „magi”, erau 
„înţelepţi”, venind din Răsărit, cu un singur scop: să-L găsească pe Împăratul divin şi să I se 
închine. 

 

 Ce au făcut Iosif şi Maria cu darurile primite?  Ne informează Spiritul Profetic: „Cel ce făcuse 
să plouă mană din cer pentru Israel şi îl hrănise pe Ilie în timpul de foamete a făcut rost, 
într-o ţară păgână, de un refugiu pentru Maria şi pentru Copilul Isus.  Şi, prin darurile 
magilor dintr-o ţară păgână, Domnul le-a furnizat mijloacele pentru călătoria în Egipt şi 
pentru locuirea într-o ţară de străini.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 65)  

(09) Măsuri providenţiale 
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 Totul se desfăşurase frumos: magii Îl găsiseră pe slăvitul Împărat venit din ceruri, I se 
închinaseră şi-I aduseseră daruri.  Prin steaua misterioasă, Dumnezeu îi călăuzise extrem de 
bine şi precis.  Însă acum, balarul „a stătut înaintea femeii, care sta să nască, pentru ca să-i 
mănânce Copilul, când Îl va naşte” (Apoc 12,4).  Diavolul era înfuriat: el zăpăcise naţiunea ca 
să ignore apariţia Seminţei lui Avraam, dar magii duceau cu ei vestea cea bună peste hotare.  
Ceva trebuia întreprins, măcar vestea lor să fie zadarnică.  A încercat eliminarea Copilului 
mult aşteptat şi l-a folosit în acest scop pe Irod. 
 

 Magii Îl găsiseră pe Împăratul căutat, dar nu ştiau ce are în minte împăratul din Ierusalim. 
Conform sfatului dat de acel împărat, era de aşteptat ca ei să treacă din nou pe la Ierusalim, 
ca să-i ofere date despre Prunc.  Erau gata să o facă, dar au fost opriţi la timp: „În urmă, au 
fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt 
drum” (Mat 2,12). 

 

 Mai departe, nu mai ştim nimic despre magi, dar ştim ce s-a întâmplat în urma lor: „După ce 
au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: ‚Scoală-te, ia Pruncul şi 
pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod are să caute 
Pruncul, ca să-L omoare’” (versetul 13). 

 

 Avertismentul a fost ascultat imediat: „Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui, 
noaptea, şi a plecat în Egipt.  Acolo, a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească 
ce fusese vestit de Domnul prin proorocul care zice: ‚Am chemat pe Fiul Meu din Egipt’” 
(versetul 15).    

(10) Uciderea pruncilor 

 A urmat un măcel diabolic: „Atunci, Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat 
foarte tare şi a trimis să-i omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, 
care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea, pe care o aflase 
întocmai de la magi.  Atunci, s-a împlinit ce fusese vestit prin proorocul Ieremia, care zice: 
‚Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie 
mângâiată, pentru că nu mai erau’” (Mat 2,16-18).   
 

 În zilele noastre, o asemenea barbarie ar atrage o inspecţie şi condamnare internaţională, 
iar Irod ar fi judecat de tribunalul internaţional de la Haga.  Pe atunci, nimeni nu s-a 
sinchisit.  A curs sânge.  Mult.  Dar nu sângele Pruncului Isus.  Nu sângele Împăratului de 
curând născut al iudeilor.  Acesta urma să curgă mai târziu.  Nu-I sosise încă ceasul. 

 

 Oricum, Satana s-a înşelat.  El nu l-a putut opri pe înger să i se arate lui Iosif în vis şi să-l 
înştiinţeze de planul criminal al lui Irod.  Acum, scrâşnea din dinţi şi a omorât ce a putut, 
deşi ştia bine că Pruncul Isus nu era printre victime.  

(11) Slavă Împăratului! 
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 Magii au dus fericita ştire, de fapt evanghelia, în ţara lor.  Despre păstori, se spune: „Şi 
păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră şi 
văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese” (Luca 2,20).  Cei favorizaţi de Cer cu aşa 
experienţă binecuvântată vorbeau, cântau, vesteau.  E de neconceput ca magii să fi tăcut.  
Numai în împărăţia lui Dumnezeu vom afla amănuntele.  Dar ei puteau zice, ca şi psalmiştii: 
„Cuvinte pline de farmec îmi (ne) clocotesc în inimă şi zic (zicem): ‚Lucrarea mea (noastră) 
de laudă este pentru Împăratul!’”  (Ps 45,1)   
 

 Împăratul, vizitat când nu vorbea încă, a crescut „în înţelepciune, în statură şi era tot mai 
plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Luca 2,52).  La prima sa întâlnire cu 
Isus, Nataniel a fost uimit de cunoştinţa Lui şi a declarat: „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu 
eşti Împăratul lui Israel” (Ioan 1,49).  Mai târziu, ucenici şi noroade L-au slăvit, zicând: 
„Binecuvântat este Împăratul, care vine în numele Domnului!  Pace în cer şi slavă în locurile 
preaînalte!”  (Luca 19,38).  Zicând aşa, ei împlineau proorocia care suna astfel: „Spuneţi 
fiicei Sionului: ‚Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, 
mânzul unei măgăriţe’” (Mat 21,5). 

 

 „‚Atunci, un Împărat tot eşti!’, I-a zis Pilat.  ‚Da’, a răspuns Isus.  ‚Eu sunt Împărat’” (Ioan 
18,37).  Da, El este Împăratul nostru, pe care Îl aşteptăm să vină în curând.  Ne pregătim să 
strigăm cu bucurie: „Iată, Acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va 
mântui.  Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne veselim şi să ne bucurăm de 
mântuirea Lui!”  (Isa 25,9).  Adică ne pregătim să-L vedem în faţă pe Cel care este 
„Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor” (Apoc 19,16).    

 

 Putem întreba şi noi, parafrazându-i pe magi: „Unde este Împăratul de mult născut al 
omenirii, al universului?  Am văzut toate evenimentele, credem că El este aproape şi vrem 
să-L întâlnim, ca să ne închinăm Lui!”  Unde este El?  Este acolo, în sanctuarul de sus, în 
sfânta sfintelor, încheindu-Şi curând lucrarea de Mare Preot.  Va veni şi Îl vom vedea.  Ne 
vom închina Lui şi Îi vom oferi, din nou, viaţa noastră pentru veşnicie.  Amin!  

* * * * 

Cântarea de deschidere, 22: „Măriţi pe Domnul!”    

Cântarea de închidere, 470: „Hristos domneşte-n Sion”  
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„O STEA RĂSARE DIN IACOV”   

 Biblia este plină de stele: de-a lungul ei, există un total de 67 de texte în care sunt folosite 
cuvintele „stea” (de 15 ori), „stele” (de 52 de ori).                                                                                                      
 

 Stelele de pe cer ne pot fi de mare folos în orientarea noastră religioasă, pentru că ele ne 
conduc la Creator, aşa cum citim în Isaia 40,26: „Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi!  Cine a 
făcut aceste lucruri?  Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor?  El le cheamă pe 
toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.”   
 

 Ce frumoasă e bolta cerească în nopţile senine, cu nenumăratele stele sclipind în depărtare! 
„Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri” (Gen 15,5), i-a zis Dumnezeu lui 
Avraam.  Imposibil pentru Avraam, imposibil pentru noi, dar nu pentru Cel ce le-a făcut: „El 
socoteşte numărul stelelor şi le dă nume la toate” (Ps 147,4).  Apostolul Pavel a constatat că 
„alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii şi alta este strălucirea stelelor; chiar o 
stea se dosebeşte în strălucire de altă stea” (1 Cor 15,41).  Ne mai trebuie altă dovadă 
despre existenţa şi puterea lui Dumnezeu?   
 

 Privind spre stele, ne putem înţelege nimicnicia, în comparaţie cu măreţia Creatorului: 
„Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna şi stelele, pe care le-ai făcut, îmi zic: ‚Ce 
este omul, ca să Te gândeşti la el, şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?’”  (Ps 8,3.4)  
 

 Contemplarea stelelor poate conduce la recunoaşterea şi preamărirea Creatorului, sau, din 
contra, la idolatrie şi amăgiri de tot felul.  În Babilon existau „specialişti”, aşa numiţii „cititori 
în stele”, care pretindeau că pot face preziceri cercetând aştrii (Dan 2,2).  Când au fost însă 
puşi la probă, ei s-ar dovedit neputincioşi şi şarlatani: „Nu este nimeni pe pământ care să 
poată spune ce cere împăratul; de aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare şi puternic 
ar fi fost, n-a cerut aşa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu” (versetul 10).  
Aşa a zis şi Daniel: „Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, 
vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului.  Dar este în ceruri un 
Dumnezeu, care descoperă tainele . . .” (versetele 27 şi 28).   
 

 Pământenilor înfumuraţi, care îşi închipuie că pot cuceri universul cu priceperea lor, 
Dumnezeu le zice: „‚Dar chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ţi-ai aşeza 
cuibul între stele, tot te voi arunca jos şi de acolo’, zice Domnul” (Obadia 4).   

 

 În zilele noastre, cei care stârnesc admiraţia publicului dornic de plăceri sunt numiţi stele.  
Putem fi şi noi ispitiţi să glorificăm oameni, dar să nu uităm că aceasta înseamnă o blasfemie 
şi că putem avea parte de amare dezamăgiri.  Zice Spiritul Profetic: „Multe stele pe care      
le-am admirat pentru strălucirea lor vor apune în întuneric.”  (Prophets and Kings/Profeţi şi 
regi, pagina 188)      

 

 Dumnezeu i-a avertizat pe israeliţi cu hotărâre împotriva practicii de zeificare a aştrilor 
cereşti: „Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer şi văzând 
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soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le 
slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut şi le-a împărţit 
ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg” (Deut 4,19).  Lucruri create, folositoare.    
 

 În Psalmul 145,15, autorul zice: „Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine.”  Citeam cândva, prin anii 
1960, despre o sondă spaţială lansată de americani, la care un ochi fotoelectric era orientat 
în permanenţă spre o anumită stea, pentru ca sonda să-şi păstreze stabilitatea şi direcţia 
mişcării.  Noi trebuie să fim în permanenţă orientaţi spre o anumită Stea, ca să fim în 
siguranţă, să avem stabilitate şi să ne păstrăm direcţia corectă, sănătoasă în viaţa de 
credinţă.   
 

 Din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au orientat noaptea după stele, în special în călătoriile 
pe mare.  Era înspăimântătoare dezorientarea când corabia din Alexandria care mergea în 
Italia, purtând 276 de suflete, printre care şi pe apostolul Pavel ca deţinut, a pierdut 
contactul cu aparatul cosmic: „Soarele şi stelele nu s-au văzut mai multe zile şi furtuna era 
aşa de puternică, încât la urmă pierduserăm orice nădejde de scăpare” (Fapte 27,20).     

 

 Ce este un horoscop?  Iată o definiţie: „Tablou cu poziţiile aştrilor în momentul naşterii unui 
copil, pe baza căruia astrologii pretindeau că prezic viitorul acestuia.”  (Mic dicţionar 
enciclopedic, Bucureşti, 1972, pagina 450).  Ciudat este că oameni care îşi zic creştini dau 
mai degrabă crezare unor astfel de bazaconii, decât Cuvântului lui Dumnezeu.   

 

 Steaua văzută de magi a apărut când S-a născut Isus.  Aşa se credea pe vremea aceea, că la 
naşterea fiecărui om apare o stea nouă.  Dumnezeu le-a vorbit pe limbajul lor.  Nu e 
adevărat că la naşterea fiecărui om apare o nouă stea, dar atunci a fost adevărat, a apărut o 
stea.  Când s-a născut un Om, marele Om, Omul Isus Hristos. 
 

 Chiar la începutul Noului Testament, avem următoarea destăinuire: „După ce S-a născut Isus 
în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la 
Ierusalim şi au întrebat: ‚Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor?  Fiindcă I-am 
văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui’” (Mat 2,1.2).    
 

 I-am văzut steaua în Răsărit – am venit să ne închinăm Lui: nu să ne închinăm la Maria şi 
nici la stea.  Nu ne-am închinat la stea, o puteam face acasă.  „Steaua sus răsare, ca o taină 
mare . . .”.  Nu vi se pare că astăzi se dă mai multă atenţie stelei decât Împăratului spre care 
conducea steaua?  Mai multă atenţie propovăduitorului decât Împăratului pe care el trebuie 
să-L propovăduiască?  Steaua văzută de magi era doar călăuza, mijlocul – Împăratul era ţinta 
călătoriei şi a închinării lor. 
 

 Iată ce ni se spune despre Moise cu ore înainte de a muri: „El a privit pe cer la steaua ce-i 
conducea pe înţelepţii din Răsărit la Isus şi o mare lumină a inundat mintea lui când şi-a 
adus aminte de acele cuvinte profetice: ‚O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se 
ridică din Israel’ (Num 24,17).”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 475)  
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 De ce s-a oprit steaua deasupra Ierusalimului, s-a stins, s-a reaprins şi i-a condus la Betleem?  
Steaua le-a dat orientarea; de ce însă această dispariţie-reapariţie în Ierusalim?  Ierusalimul 
trebuia agitat, scuturat, zguduit, mişcat din letargie, ignoranţă şi indiferenţă păcătoasă.   
 

 „Domnul i-a îndemnat pe magi să pornească în căutarea lui Isus şi le-a dirijat călătoria 
printr-o stea.  Această stea, părăsindu-i când erau aproape de Ierusalim, i-a determinat să 
facă cercetări în Iuda, pentru că ei gândeau că nu era posibil ca preoţii cei mai de seamă şi 
cărturarii să fie ignoranţi cu privire la acest mare eveniment.  Venirea înţelepţilor a făcut ca 
întreaga naţiune să cunoască obiectivul călătoriei lor şi le-a îndreptat atenţia către 
evenimentele importante care aveau loc.”  (Spirit of Prophecy/Spiritul Profeţiei, volumul 2, 
pagina 26, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a şaptea, volumul 5, pagina 1077) 
 

 Dar ce fel de stea?  Dacă a fost o stea propriu-zisă, corp ceresc, astronomic, de ce s-a stins 
când a ajuns la Ierusalim, apoi s-a aprins din nou şi s-a mişcat până la Betleem, oprindu-se 
deasupra locului unde era Pruncul?  Interesantă stea, programată, stea inteligentă!  Ştiţi 
ceva?  Nici nu era stea, era altceva.  Iată ce ne spune un comentariu: „Nu a fost nici o 
conjuncţie de planete, aşa cum au crezut unii, nici o novă, cum au sugerat alţii.  ‚Steaua care 
a apărut în noaptea naşterii lui Hristos a fost un grup de îngeri strălucind în depărtare’ (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 60).  Înţelepţii au fost conduşi să interpreteze 
acest fenomen neobişnuit ca fiind împlinirea profeţiei lui Balaam că ‚o stea răsare din Iacov’ 
(Num 24,17).”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a şaptea, volumul 5, pagina 289) 
 

 „În noaptea când slava lui Dumnezeu a inundat dealurile Betleemului, înţelepţii văzuseră pe 
cer o lumină misterioasă.  Când lumina s-a stins, a apărut o stea luminoasă, care zăbovea în 
văzduh.  Nu era nici o stea fixă, nici o planetă, iar fenomenul a stârnit un interes foarte 
mare.  Steaua aceea era un grup de îngeri strălucind în depărtare, dar înţelepţii nu ştiau 
acest lucru.  Totuşi, îşi dădeau seama că steaua avea pentru ei o importanţă deosebită.  S-au 
consultat cu preoţi şi filosofi şi au cercetat sulurile scrierilor străvechi.  Profeţia lui Balaam 
declarase: ‚O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel’ (Num 24,17).  
Oare această stea neobişnuită a fost trimisă ca un vestitor al Celui Făgăduit?  Magii 
acceptaseră lumina adevărului trimis din cer; acum, ea era revărsată asupra lor în raze şi 
mai luminoase.  Prin vise, ei au fost îndrumaţi să pornească în căutarea Prinţului              
nou-născut.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 60)  
 

 „Lumina lui Dumnezeu străluceşte întotdeauna în mijlocul întunericului păgânismului.  Când 
studiau cerul înstelat şi căutau să pătrundă taina ascunsă în traiectoriile lui luminoase, magii 
aceştia priveau slava Creatorului.  Căutând înţelegere mai clară, ei au apelat la Scripturile 
ebraice.  În propria lor ţară, erau păstrate scrieri profetice care preziceau venirea unui 
Învăţător divin.  Balaam făcea parte dintre magicieni, deşi a fost într-un timp un profet al lui 
Dumnezeu; prin Spiritul Sfânt, el prezisese prosperitatea lui Israel şi apariţia lui Mesia, şi 
profeţiile lui fuseseră transmise pe cale orală din secol în secol.  Însă, în Vechiul Testament, 
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venirea Mântuitorului era mai clar descoperită.  Magii au aflat cu bucurie că venirea Sa este 
apropiată şi că lumea întreagă urma să fie umplută cu o cunoştinţă a slavei Domnului.”  
(Ibid., paginile 59-60)  
 

 „Din Scripturile ebraice, ei aflaseră de Steaua ce urma să răsară din Iacov şi, cu dorinţă 
arzătoare,  aşteptau venirea Aceluia care va fi nu numai ‚Mângâierea lui Israel’, ci şi ‚o 
Lumină printre neamuri’ şi ‚ca să ducă mântuirea până la marginile pământului’ (Luca 
2,25.32; Fapte 13,47).  Ei erau căutători de lumină şi lumină de la tronul lui Dumnezeu 
lumina cărarea pentru picioarele lor.  În timp ce preoţii şi rabinii din Ierusalim, destinaţi să 
fie apărătorii şi propagatorii adevărului, erau învăluiţi în întuneric, steaua trimisă de Cer i-a 
condus pe aceşti străini dintre neamuri la locul de naştere al Împăratului nou-născut.”  (The 
Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 315)                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 „Era nevoie să călătorească noaptea, ca să păstreze contactul cu steaua; însă călătorii 
făceau să treacă orele repetând afirmaţiile tradiţionale şi exprimările profetice cu privire la 
Acela pe care-L căutau.  La fiecare oprire pentru odihnă, ei cercetau profeţiile şi li s-a 
adâncit convingerea că erau conduşi în mod providenţial.  În timp ce aveau steaua în faţa lor 
ca un semn exterior, ei aveau şi dovada lăuntrică a Duhului Sfânt, care le impresiona inimile 
şi îi inspira cu nădejde.  Călătoria, deşi lungă, era pentru ei o călătorie fericită.”  (The Desire 
of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 60)   
 

 Se pare că îngerii care I-au cântat slavă lui Dumnezeu în auzul păstorilor deasupra dealurilor 
Betleemului şi-au continuat misiunea plecând spre Răsărit, pentru a-i călăuzi de acolo pe 
magi spre Ierusalim şi spre Betleem; ei erau steaua văzută de magi.  Iată astfel de aluzii în 
Spiritul Profetic:  

 

 „În noaptea când slava lui Dumnezeu a inundat dealurile Betleemului, înţelepţii văzuseră pe 
cer o lumină misterioasă.  Când lumina s-a stins, a apărut o stea luminoasă, care zăbovea în 
văzduh.  Nu era nici o stea fixă, nici o planetă, iar fenomenul a stârnit un interes foarte 
mare.  Steaua aceea era un grup de îngeri strălucind în depărtare, dar înţelepţii nu ştiau 
acest lucru.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 60)   

 

 „Aceşti bărbaţi observaseră pe cer lumina neobişnuită cauzată de slava ce înconjura oastea 
de îngeri, când i-au vizitat pe păstori pe câmpurile Betleemului.  Când această lumină s-a 
stins, ei văzuseră ceea ce părea a fi o nouă stea pe cer.  S-au gândit imediat la profeţia care 
zice: ‚O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel’ (Num 24,17).”  (Christ 
Our Saviour/Hristos, Mântuitorul nostru, pagina 37)  
 

 Să revenim la profeţia lui Balaam: „Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape.  O stea 
răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel” (Num 24,17).  Notaţi că steaua 
care răsare din Iacov e în legătură cu un toiag de cârmuire care se ridică din Israel: Steaua 
– Cârmuitorul. 

 



 

 

P
ag

e1
4

8
 

 La ce se referea profeţia lui Balaam?  La steaua văzută de magi sau la Hristos?  Era prea 
departe în timp, Balaam nu putea face distincţie.  Magii au văzut „steaua Lui”, deci, steaua 
văzută de ei era una, iar El („Lui”) însemna altceva.  O stea care conducea la altă Stea.  Avem 
de a face cu două stele, steaua anunţând Steaua.  Explicam odată cum se ajunge la locul 
unde se aduna o anumită comunitate.  Am zis: „Suntem atenţi la un semn care anunţă 
stopul, apoi intrăm imediat după el în dreapta.”  Cineva a înţeles că la stop facem la 
dreapta, dar nu era corect, acolo era o stradă, nu o curte.  Eu am precizat: „Nu la semnul 
stop, ci la semnul care anunţă semnul stop şi care are aceeaşi formă.”  Steaua care i-a 
călăuzit pe magi era steaua care anunţa Steaua.   

 

 Când fariseii au cerut un semn din cer, Mântuitorul le-a zis: „‚Făţarnicilor, voi deosebiţi faţa 
cerului’ – studiind cerul, ei puteau prezice vremea – ‚dar semnele vremurilor nu le puteţi 
deosebi?’  Chiar cuvintele lui Hristos, rostite cu puterea Duhului Sfânt care-i convinsese de 
păcat, erau semnul pe care Dumnezeu îl dăduse pentru mântuirea lor.  Şi semne direct din 
cer fuseseră date pentru a atesta misiunea lui Hristos.  Cântarea îngerilor către păstori, 
steaua care i-a călăuzit pe înţelepţi, porumbelul şi vocea din cer la botezul Său erau martori 
pentru El.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 406) 

 

 Deci, steaua aceea era un grup de îngeri care străluceau.  Câţi?  Domnul ştie.  Şi unul ar fi 
luminat cu putere; gândiţi-vă la îngerul care a dat la o parte piatra de pe mormântul lui 
Hristos.  Dar acum era un grup.  Şi luminau puternic.  Priveam cândva seara licurici şi mă 
gândeam că, dacă am putea să prindem destui şi să-i închidem într-o sticlă, am avea un fel 
de bec, un roi de licurici dând lumină.  Poate totuşi că n-ar fi luminat deloc, având în vedere 
starea lor de arest. Ce mai lumină!  Lumină şi lumină.  

 

 A zis Mântuitorul: „Ioan era lumina, care este aprinsă şi luminează, şi voi aţi vrut să vă 
veseliţi câtăva vreme la lumina lui” (Ioan 5,35).  Aşa a zis El: „Ioan era lumina  . . .”.  Dar 
evanghelistul Ioan a scris astfel, în evanghelia sa, despre Ioan Botezătorul: „Nu era el 
Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.  Lumina aceasta este adevărata 
Lumină, care îl luminează pe orice om, venind în lume” (Ioan 1,8.9).  Ioan era „lumina”, iar 
Isus era „Lumina” – lumina cea mică a venit ca să lumineze în legătură cu Lumina cea mare, 
„adevărata Lumină”.   
 

 Electroniştii au inventat un aparat numit GPS, ceea ce înseamnă „Global Positioning System” 
(sistem de poziţionare pe glob).  Fixat în automobil şi reglat pentru o anumită destinaţie, 
arată în scris şi anunţă cu voce tare distanţele, străzile şi virajele până la punctul de sosire.  
Mai poate deruta, nu întotdeauna arătând cel mai scurt traseu, dar este de folos.  Am putea 
numi steaua care i-a călăuzit pe magi CPS, adică „Celestial Positioning System” (sistem de 
poziţionare ceresc).  Steaua văzută de magi funcţiona în mod optic ca un înlocuitor al vocii 
promise în 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.”   
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 „Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare, la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o 
lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări Luceafărul 
de dimineaţă în inimile voastre” (2 Pet 1,19).  Va răsări Luceafărul de dimineaţă în inimile 
voastre!  Cine este acest Luceafăr de dimineaţă?  El Se recomandă: „Eu, Isus, l-am trimis pe 
îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici.  Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa 
lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă” (Apoc 22,16). Stea, Luceafăr: vreţi mai mult?  
Iată o făgăduinţă superbă: „Dar pentru voi, care vă temeţi de numele Meu, va răsări Soarele 
neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui” (Mal 4,2).     

 

 Oricum, iată acolo un grup de îngeri, luminând văzduhul.  Nu credeţi că un grup de 
credincioşi, uniţi în dragoste, ar putea lumina în întunericul lumii?  Pavel scrie către efeseni: 
„Odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul.  Umblaţi deci ca nişte copii ai 
luminii” (Efes 5,8).  În împărăţia lui Dumnezeu, cei înţelepţi, adică mântuiţii, „vor străluci ca 
strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, 
în veac şi în veci de veci” (Dan 12,3).  Ce perspectivă!   

 

 În Apocalipsa 2,28, se dă următoarea făgăduinţă pentru cel biruitor: „Şi-i voi da Luceafărul 
de dimineaţă.”  Fie ca Luceafărul acesta mântuitor să răsară cu adevărat în inimile noastre, 
ale tuturor, să ne fie „dat” acum şi să fie al nostru, al tuturor celor prezenţi, în vecii vecilor!  
Amin! 

* * * * 

Cântarea de deschidere, 92: „Vreau să fiu în veci cu Domnul”    

Cântarea de închidere, 331: „O, blândă stea!”  
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„ÎL VOR NUMI . . .” 

 Una dintre cele mai frumoase făgăduinţe din Sfânta Scriptură, vizând prima venire a 
Mântuitorului, este cea din Isaia 9,6, care sună aşa: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a 
dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi ‚Minunat’, ‚Sfetnic’, ‚Dumnezeu tare’, 
‚Părintele veşniciilor’, ‚Domn al păcii’.”   
 

 Iacov a primit şi numele Israel, Natanael era numit şi Bartolomeu; unul din cei doi ucenici 
asupra cărora s-a tras la sorţi ca să ia locul lui Iuda era „Iosif, numit Barsaba, zis şi Iust” 
(Fapte 1,23), Saul din Tars se numea şi Pavel (Fapte 13,9), primul colaborator al lui Pavel a 
fost „Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii” (Fapte 4,36).  
Nume şi nume.   

 

 După cum bine observăm, nu erau puţini cei care purtau mai mult decât un nume.  Dar nicio 
altă persoană amintită în Biblie nu a avut atât de multe nume cum a avut Salvatorul lumii.  
Şi niciun alt text nu este încărcat cu atât de multe nume ale Lui, 5 în total, ca acela din Isaia 
9,6.  Ne vom referi acum la aceste nume şi la altele mai târziu. 

 

 Dar ce este un nume?  Iată o definiţie: „Cuvânt sau grup de cuvinte prin care numim, arătăm 
cum se cheamă o fiinţă sau un lucru, o acţiune, o noţiune etc. şi prin care acestea se 
individualizează.”  (Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 1975, pagina 611)  
 

 Numele este un cuvânt sau grup de cuvinte care, în cazul de faţă, identifică o persoană, în 
cadru biblic, şi descrie, caracterizează, explică şi comunică date despre acea persoană.  Era 
normal ca Acela, „a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei” 
(Mica 5,2), care este „Începutul şi Sfârşitul” (Apoc 1,8), de fapt, care nu are „nici început al 
zilelor, nici sfârşit al vieţii” (Evrei 7,3), să nu poată fi identificat în totalitate printr-un singur 
nume.  Nu numai atât, dar fiinţa Mântuitorului este atât de complexă, atât de bogată în 
conţinut, încât nu se va putea spune totul despre El, nici prin nume, nici altfel, în vecii 
vecilor.  
 

 „Evreii, asemenea altor popoare antice din Orientul Apropiat, atribuiau o semnificaţie 
deosebită numelor de persoane.  Numele lor aveau un înţeles literal, uneori simbolic despre 
caracterul şi personalitatea aceluia pe care îl desemnau, alteori reflectând dispoziţiile 
sufleteşti şi simţămintele celui ce punea numele.”  (Seventh-day Adventist Bible Dictionary/ 
Dicţionarul biblic adventist de ziua a şaptea, pagina 752)  
 

 Sigur că profeţia din Isaia 9,6 este optimistă şi nu spune totul.  Ea se limitează strict la cei ce 
L-au primit pe Copilul ceresc.  Iată ce zice evanghelistul Ioan: „El era în lume şi lumea a fost 
făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.  A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit.  Dar, 
tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă 
copii ai lui Dumnezeu, născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci 
din Dumnezeu” (Ioan 1,10-13).  Cei mai mulţi locuitori ai pământului şi cei mai mulţi fii şi 
fiice ale lui Israel nu L-au numit aşa cum zice Isaia, ci L-au lepădat.  Dar profetul îi are în 
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vedere pe cei care au acceptat planul divin şi au făcut din Pruncul născut în Betleem piatra 
unghiulară a vieţii lor. 
 

 „Îl vor numi” se referă la modul în care Îl vor considera pământenii care L-au acceptat.  Iată 
izbucniri de entuziasm şi apreciere ale ascultătorilor Domnului Isus Hristos, care arată cum Îl 
vedeau ei: „Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: ‚Ce este aceasta?  O 
învăţătură nouă!  El porunceşte ca un stăpân chiar şi duhurilor necurate şi ele Îl ascultă!’”  
(Marcu 1,27).  „Cine este acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?”  (Marcu 4,41).  „Rabi, 
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!”  (Ioan 1,49).  „Cu adevărat, acesta 
este Proorocul cel aşteptat în lume” (Ioan 6,14).  „Acesta este cu adevărat Proorocul” (Ioan 
7,40).  

 

 „În Noul Testament, numele lui Isus este, în mod normal, amintit mereu şi mereu.  Părinţilor 
Săi le-a fost dată indicaţie specială cu privire la alegerea numelui Său (Mat 1,21.23); urmaşii 
Săi au fost invitaţi să se roage în numele Său (Ioan 16,23.24); datorită jertfei Sale, Lui I s-a 
dat un nume mai presus de orice alt nume (Filip 2,9.10); mântuirea se obţine prin numele 
Lui (Fapte 2,21; 4,12); tot ce fac urmaşii Lui trebuie făcut prin numele Lui (Col 3,17); şi primii 
creştini erau gata să sufere umilire pentru numele Lui (de exemplu, Fapte 5,41).  ‚Nume’, în 
unele din aceste pasaje şi în altele, dobândeşte un înţeles mai larg decât acela prin care o 
persoană este cunoscută sau desemnată, precum ‚persoană’, ‚caracter’, ‚reputaţie’, 
‚autoritate’ etc. (vezi Exodul 5,23; 34,5.6; Deut 7,24; Fapte 1,15; Apoc 3,4 etc.).”  (Seventh-
day Adventist Bible Dictionary/Dicţionarul biblic adventist de ziua a şaptea, pagina 753)  

 

 Să citim din nou, cu atenţie, textul din Isaia 9,6: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat 
şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ‚Minunat’, ‚Sfetnic’, ‚Dumnezeu tare’, ‚Părintele 
veşniciilor’, ‚Domn al păcii’.”  „Îl vor numi” este un verb la viitor indicativ plural, adică „ei Îl 
vor numi”.  Cine sunt aceşti „ei”, care aveau să-L numească aşa?  Să generalizăm întrebarea: 
cine sunt cei care I-au dat Mântuitorului nume?   
 

 În primul rând, se spune că Dumnezeu-Tatăl I-a dat un nume Fiului Său: „De aceea (datorită 
umilirii, întrupării, ascultării şi morţii Sale) şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat 
numele care este mai presus de orice nume” (Filip 2,9).  Există mai multe păreri în legătură 
cu acest nume, însă „siguranţă dogmatică cu privire la identitatea numelui este imposibilă” 
(vezi Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 7, paginile 156-157).  Oricare ar fi numele acela şi orice ar conţine el, 
trebuie reţinut că este „dat” de Dumnezeu-Tatăl şi e numai normal să-L amintim pe el întâi.  
Când s-a născut fetiţa noastră, pe care am numit-o Gertrud, soţia fiind de naţionalitate 
germană, o soră din comunitate a zis: „A, credeam că îi veţi pune un nume românesc.”  Am 
arătat că numele de familie, care reprezintă cel puţin jumătate din total, este pur românesc 
şi am zis, respectuos: „Părinţii pun nume copiilor lor.”   

 

 Domnul Isus Însuşi S-a referit la numele Său străvechi de IHVH, Iahve sau Iehova, Cel care 
există prin Sine Însuşi, este izvor de viaţă şi etern, când a zis către iudei: „Adevărat, adevărat 
vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu” (Ioan 8,58; vezi şi Exodul 3,13-15).  
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 Apoi, a fost un înger, care i-a vorbit lui Iosif în vis şi i-a spus: „Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune 
numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” (Mat 1,21).  Tu, Iosife, 
îi vei pune acest nume.  De asemenea, îngerul Gabriel a zis către fecioara Maria: „Şi iată că 
vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus” (Luca 1,31).  Tu, 
Marie, îi vei pune numele Isus.  E clar că ideea venea de la înger şi, mai înainte, de la 
Dumnezeu; Iosif şi Maria ştiau ce a zis îngerul şi s-au conformat.  Era profeţie sau 
îndrumare?  Amândouă. 
 

 În anumite cazuri, Dumnezeu le-a pus oamenilor nume.  Exemple:                                                                   

 
- Adam şi Eva (Gen 5,1.2);                                                                                                                                         

- Isaac (Gen 17,19.21);                                                                                                                                          

- Maher-Şalal-Haş-Baz, fiul lui Isaia (Isa 8,3);                                                                                                   

- copiii lui Osea: Izreel (Osea 1,4), Lo-Ruhama (1,6), Lo-Ami (1,9);                                                                                  

- Ioan (Luca 1,13);                                                                                                                                                    

- Isus (Mat 1,21; Luca 1,31).     

 

 De data aceasta, oamenii Îi pun nume lui Dumnezeu, folosind cuvinte sau expresii prin care 
ei se referă la Persoana divină care a îmbrăţişat omenirea prin întrupare şi Şi-a dat viaţa 
pentru răscumpărarea ei.   
 

 Să se observe, de asemenea, că Isaia zice „Îl vor numi” – adică Îi vor da aceste nume.  Tot ce 
scrie el mai departe este o listă de nume.  Hristos nu a avut un singur nume, ar fi fost o 
sărăcie de vocabular nejustificată şi absurdă.  Cei care se chinuiesc să distingă aici între 
„nume” şi „titluri” ale Fiului lui Dumnezeu sau ale Tatălui depun eforturi inutile şi zadarnice.  
Sigur că, atunci când Îi zicem „Împărat”, „Domn”, „Mântuitor”, „Mijlocitor” etc., operăm cu 
nişte titluri şi acestea Îl descriu mai pe larg, indicând lucrările Sale, însă numele sunt nume şi 
nu sunt puţine.  În Isaia 9,6, este o expoziţie de cinci nume ale Mântuitorului – Îl vor numi!  
Numirea se referă la nume.   
 

 Era o profeţie care înregistra cu şapte secole în avans exprimările celor care, luminaţi de 
Duhul lui Dumnezeu, Îl acceptau ca Mântuitor al lor.  Dar nu este suficient să ştim ce au 
făcut alţii, ce atitudine au luat ei.  Cum reacţionăm noi?  Ba mai mult, care este atitudinea 
mea faţă de Trimisul Cerului?  Ce este El pentru mine în ultimă instanţă contează cel mai 
mult.   
 

 Voi arăta, în continuare, o selecţie a principalelor nume ale Salvatorului nostru din păcat şi 
din moarte. 

 
(01) Minunat.  Acest adjectiv este definit astfel: „Care iese din comun (prin aspect, însuşiri 
etc.); prin extensie, care uimeşte prin frumuseţe; încântător, splendid; foarte bun, 
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excepţional.”  (Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 1975, pagina 552).  
Definiţia aceasta se aplică perfect la Mântuitorul, este o descriere exactă, parcă a fost 
compusă şi scrisă pentru El.  Iată cum e prezentat de Sulamita: „Iubitul meu este alb şi 
rumen, osebindu-se din zece mii.  Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui, ca nişte 
valuri, sunt negre cum e corbul.  Ochii lui sunt ca nişte porumbei pe marginea izvoarelor, 
scăldaţi în lapte şi odihnindu-se în faţa lui plină.  Obrajii lui sunt ca nişte straturi de mirezme, 
în care cresc saduri mirositoare; buzele lui sunt nişte crini, din care curge cea mai aleasă 
smirnă.  Mâinile lui sunt nişte inele de aur, ferecate cu pietre de hrisolit; trupul lui este un 
chip de fildeş lustruit, acoperit cu pietre de safir; picioarele lui sunt nişte stâlpi de marmură 
albă, aşezaţi pe nişte temelii de aur curat.  Înfăţişarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales 
ca cedrii.  Cerul gurii lui este numai dulceaţă şi toată fiinţa lui este plină de farmec.  Aşa este 
iubitul meu, aşa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului!”  (Cânt. cânt. 5,10-16)    
 
Sora White L-a vizitat într-o viziune pe Domnul Isus Hristos şi scrie astfel despre El: „Într-un 
moment, am stat înaintea lui Isus.  Nu te puteai înşela cu privire la acea faţă frumoasă.  Un 
aşa chip strălucind de bunăvoinţă şi măreţie nu putea să-i aparţină altcuiva.”  (Early 
Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 80)   
 
(02) Sfetnic.  „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine” (Apoc 3,18).  Şi oamenii pot da sfaturi în 
fel de fel de situaţii; sfaturile lor pot fi foarte bune, bune, acceptabile, greşite, rele, foarte 
rele.  Iat-o pe mama lui Ahazia: „El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mamă-sa (Atalia, o 
fiică a lui Ahab) îi dădea sfaturi nelegiuite” (2 Cron 22,3).  Hristos dă numai sfaturi foarte 
bune, de aceea ele trebuie să fie acceptate fără rezervă şi căutate.  Acceptate chiar dacă ele 
contravin propriilor păreri, dacă ustură sau deranjează.  În final, ele se vor dovedi extrem de 
folositoare.   
 
Autorii inspiraţi au scris astfel despre sfaturile Domnului: „. . . sfaturile Domnului dăinuiesc 
pe vecie” (Ps 33,11).  „. . . mă vei călăuzi cu sfatul Tău şi mă vei primi în slavă” (Ps 73,24).  
„Tu eşti mare la sfat şi puternic la faptă, Tu ai ochii deschişi asupra tuturor căilor copiilor 
oamenilor” (Ier 32,19).                                                                                                                                    
 
„În Învăţătorul trimis de Dumnezeu, cerul le-a dat oamenilor ce a avut mai bun şi mai măreţ.  
Cel ce stătuse în sfaturile Celui Preaînalt, care locuise în inima sanctuarului Celui Veşnic, era 
Cel ales ca să descopere omenirii, în persoană, cunoştinţa de Dumnezeu.”  (Education/ 
Educaţie, pagina 73)   
 
„Noi suntem siguri numai când Îl înălţăm pe Hristos, vorbind cu laudă despre perfecţiunea 
Sa. . . .  Există pericolul ca oamenii să primească sfat de la oameni, când făcând aşa vor 
lepăda sfatul lui Dumnezeu.  O, ce lecţii trebuie să înveţe toţi, înainte de a înţelege că 
Dumnezeu nu vede cum vede omul.  Domnul zice: ‚Căci gândurile Mele nu sunt gândurile 
voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele. . . .  Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, 
atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre’ 
(Isa 55,8.9).  Dacă nu are loc o reformă hotărâtă în poporul lui Dumnezeu, El Îşi va întoarce 
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faţa de la ei.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 8, paginile 
145-146)  
 
(03) Dumnezeu tare.  Cititorul să fie foarte clar că în Isaia 9,6 nu este vorba despre altcineva 
decât despre Copilul născut în Betleem, Isus, Mântuitorul nostru.  El este numit aici 
„Dumnezeu tare”.  Există multe alte texte în Sfintele Scripturi şi dovezi logice despre 
divinitatea Domnului Isus Hristos: El a creat toate lucrurile (Ioan 1,3: Col 1,15.16; Evr 1,2), El 
a iertat păcatele oamenilor (Marcu 2,5-12; Luca 7,47-50) şi a primit închinarea lor (Ioan 
9,35-38; Mat 28,9 etc.).  Dumnezeirea este un grup de persoane divine cu aceleaşi atribute 
de iubire, atotputernicie, atotştiinţă, eternitate, putere creatoare; este exprimată foarte 
bine prin termenul ebraic Elohim, care este „Dumnezeu” la plural.  Isus este unul din aceşti 
Trei; în numele Lor se efectuează botezul creştin (Mat 28,19), în numele Lor se rosteşte 
binecuvântarea (2 Cor 13,14).    
 
(04) Părintele veşniciilor.  Deja încă o dovadă a dumnezeirii Pruncului născut în Betleem şi 
căruia I s-au închinat magii.  Interesant este că, de obicei, pe Dumnezeu-Tatăl Îl numim aşa, 
„Tatăl nostru cel ceresc”, şi aşa se exprima şi Mântuitorului: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri . . . ca 
să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri” (Mat 5,44).  Iată-L însă şi pe Hristos numit Tată, 
adică „Părintele veşniciilor”.  De altfel, cele trei Persoane ale Dumnezeirii sunt una şi 
existenţa Lor rămâne pentru noi o taină.  Că Hristos este „Părintele veşniciilor” înseamnă că, 
la fel ca şi celelalte două Persoane ale Sfintei Treimi, El există din veşnicie, aşa cum confirmă 
şi Mica: „. . . a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei” (Mica 
5,2).  Şi în acest text este vorba tot de Pruncul născut în Betleem şi adorat de îngeri. 
 
(05) Domn al păcii.  Poporului urmaşilor fizici ai lui Isaac, eu i-aş spune: „Am o mare stimă 
pentru acest popor al dumneavoastră, pentru că de acolo a provenit Mântuitorul lumii!”  
Rabinul şef Moses Rosen din România a zis odată, la începutul anilor 1980, în prezenţa 
multor slujbaşi ai cultelor din ţară şi din străinătate: „Reprezint aici poporul care a dat lumii 
cartea păcii.”  Frumos şi corect, de acolo a venit Biblia.  Putea să spună şi ce n-a spus: 
„Reprezint aici poporul care L-a dat lumii pe Domnul păcii.”  Când i-a întâlnit pe ucenicii Săi 
după înviere, Isus i-a salutat cu cuvintele: „Pace vouă!”  (Vezi Ioan 20,19.21.26).  Apostolul 
Pavel L-a numit cu toată certitudinea: „Căci El este pacea noastră” (Efes 2,14).  El este sursă 
de pace: „V-am spus aceste lucruri, ca să aveţi pace în Mine” (Ioan 16,33).  „Vă las pacea, vă 
dau pacea Mea.  Nu v-o dau cum o dă lumea” (Ioan 14,27).  Întreabă Elihu: „Dacă dă El pace, 
cine poate s-o tulbure?”  (Iov 34,29)  
 
„Hristos este ‚Domn al păcii’ (Isa 9,6) şi misiunea Sa este de a reda pământului şi cerului 
pacea pe care păcatul a stricat-o. . . .  Oricine consimte să renunţe la păcat şi să-şi deschidă 
inima faţă de iubirea lui Hristos devine părtaş al acestei păci cereşti.  Nu există alt temei 
pentru pace decât acesta.  Harul lui Hristos primit în inimă supune vrăjmăşia, potoleşte 
discordia şi umple sufletul cu iubire.  Cel ce este în pace cu Dumnezeu şi cu semenii nu 
poate fi tulburat.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, paginile 27-28)  
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(06) Cuvântul.  Iată cum îşi începe Ioan evanghelia: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era 
cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1,1).  Cineva este numit „Cuvântul”, era la 
început cu Dumnezeu şi era El Însuşi Dumnezeu.  Cine poate fi Acela?  Răspunde versetul 
14: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.  Şi noi am privit 
slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”  E clar: Cel născut în Betleem 
acum peste 2.000 de ani, adorat de îngeri şi de oameni, era Cuvântul cel veşnic.  Acesta nu 
este un concept filosofic, ci e chiar un nume: „Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge.  
Numele Lui este ‚Cuvântul lui Dumnezeu’” (Apoc 19,13).   

 
(07) Isus.  Îngerul i-a spus lui Iosif în vis despre Maria: „Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune 
numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” (Mat 1,21).  Din fraza 
aceasta reiese că înţelesul numelui „Isus” este acela de „Mântuitor din păcate”.  Numele 
„Isus” provine din cuvântul ebraic Yehôshûa´, de altfel totuna cu Iosua şi înseamnă, literal, 
„Iahve este mântuire”.  (Conform cu Seventh-day Adventist Bible Dictionary/Dicţionarul 
biblic adventist de ziua a şaptea, pagina 565)  
 
(08) Hristos.  Provine de la termenul grecesc Christos, însemnând „Cel Uns”, care, la rândul 
lui, este o traducere a termenului ebraic Mashîach, însemnând, de asemenea, „Cel Uns” 
(Daniel 9,25).  A fost uns la botez, când „Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca 
un porumbel” (Luca 3,22) şi a rămas peste El (vezi Ioan 1,32).  A fost uns pentru misiune: 
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns ca să vestesc săracilor evanghelia . . .” 
(Luca 4,18).  „. . . cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, 
care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul, căci 
Dumnezeu era cu El” (Fapte 10,38).   

 
(09) Emanuel.  În legătură cu naşterea Domnului Isus, evanghelistul Matei comentează: 
„Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul, 
care zice: ‚Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu şi-I vor pune numele ‚Emanuel’, 
care, tălmăcit, înseamnă ‚Dumnezeu este cu noi’” (Mat 1,22.23).  Astfel, Dumnezeu a 
devenit Om, păstrându-Şi dumnezeirea: „Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi” (Ioan 
1,14).  Ce favoare, ce experienţă, ce mângâiere!          
 
(10) Nume necunoscut.  Am epuizat gama numelor celei de a doua Persoane a Dumnezeirii, 
care „S-a făcut trup şi a locuit printre noi” (Ioan 1,14)?  În niciun caz.  Ştim prea puţine şi 
prea puţin.  Iată ce a spus chiar Domnul Isus Hristos, în cadrul făgăduinţei date bisericii a 
şasea, cea 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” (Apoc 3,12).  „Numele Meu cel nou”, zice Mântuitorul.  Şi nu ne-a 
spus care este acel nume.  Nu numai atât, dar El ne tratează pe noi ca pe Sine, făgăduind: 
„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” (Apoc 
2,17).  Un nume nou, pe care numai primitorul îl ştie.  Aşteptăm.  Aşteptăm şi ne pregătim. 
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 Constatând, prin acest studiu, care sunt unele din numele Mielului lui Dumnezeu, care ridică 
păcatul lumii (vezi Ioan 1,29), nu putem neglija să demascăm contrafacerea.  Despre 
biserica apostaziată, care apare în ultima carte a Bibliei, se spune, printre altele: „Şi m-a dus, 
în Duhul, într-o pustie.  Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu 
nume de hulă şi avea şapte capete şi zece coarne” (Apoc 17,3).  Plină cu nume de hulă.  Hulă 
– pentru că se erijează, prin capul ei încoronat, să se declare locţiitoare a Fiului lui 
Dumnezeu.  Numele Lui sunt preluate în mod fraudulos şi hulitor. 

 

 Trebuie să umblăm zilnic cu Dumnezeu, ca Enoh şi ca Noe, să facem din Mântuitorul cel 
dintâi, cel din urmă şi cel mai bun în toată viaţa noastră – şi atunci vom face o clară şi 
salvatoare distincţie între autentic şi fals, între Cel care poartă toate aceste nume pe drept 
şi cel care este uzurpator şi înşelător.   

 

 Nu numai pentru veacul viitor pregăteşte Mântuitorul câte un nume frumos pentru fiecare 
mântuit.  El ne-a oferit deja, chiar în viaţa aceasta, un nume foarte frumos, acela de 
„creştini”, care provine chiar de la numele Său, „Hristos”, chiar dacă a fost folosit mai întâi 
de către necreştini în Antiohia (vezi Fapte 11,26).  Acest nume poate fi dispreţuit, hulit, 
făcut obiect de prigoană, din partea celor care nu-L iubesc pe Dumnezeu: „Nu batjocoresc ei 
frumosul nume pe care-l purtaţi?”  (Iac 2,7).  „Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este 
creştin, să nu-i fie ruşine, ci să-L proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta” (1 Pet 
4,16).   

 

 Da, Îl proslăvim şi suntem fericiţi pentru că purtăm numele acesta.  Să ne rugăm ca viaţa 
noastră să-l confirme şi să fim demni de numele cel nou care va urma!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 179: „’Naintea Ta, Isus iubit!”    

Cântarea de închidere, 80: „O, Isus, ce dulce nume!”  
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NAŞTERILE MÂNTUITORULUI 

 După încheierea genealogiei Domnului Isus Hristos, evanghelistul Matei vorbeşte despre 
naşterea Sa, începând astfel: „Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa . . .” (Mat 1,18).  Simplu, 
precis şi frumos.  Este vorba despre întruparea Persoanei a doua a Dumnezeirii, conform 
planului de mântuire, întocmit cândva în veşnicii şi dezvăluit numai după căderea lui Adam 
şi Eva.  Venirea Sa a fost profetizată în mod abundent în Vechiul Testament, iar împlinirea 
acelor profeţii este documentată cu grijă în Noul Testament.  Orice om serios ar trebui să se 
lase convins de aceste documente şi să înceteze orice opoziţie faţă de Creator şi faţă de 
Cuvântul Său. 

(00) Naşterea zero 

 Putem să vorbim despre trei naşteri ale Mântuitorului, pentru care Biblia ne stă cu multă 
bunăvoinţă la dispoziţie.  Înainte de a porni însă în acest studiu, să vorbim despre o a patra 
naştere a Sa, care, de fapt, s-ar vrea prima şi care nu a avut loc niciodată, ci este o pură 
invenţie, deşi ridicată la rang de doctrină în multe biserici.  Să-i zicem naşterea zero.  Se 
crede că Domnul Isus Hristos nu este etern, ci a avut un început.  Cum Biblia spune că El 
este „singurul născut din Tatăl”, trebuie să fi existat un moment în trecut, foarte depărtat 
de noi, când din Tatăl S-a desprins o Fiinţă, tot divină, care a fost cunoscută drept „Fiu al lui 
Dumnezeu”.  E o încercare forţată de a rezolva problema acestei naşteri din Tatăl, unică şi 
misterioasă. 

 

 Cred că nu e bine să ignorăm ideea aceasta, ci să încercăm a-i da aici un scurt răspuns.  
Întrebăm: al cui Fiu a fost Pruncul născut în Betleem acum peste 2.000 de ani, pe care L-au 
vizitat, sub îndrumare cerească, păstorii şi magii?  Din punct de vedere pământesc, 
omenesc, El a fost Fiul Mariei, pentru că prin ea S-a întrupat Salvatorul.  Îngerul Gabriel s-a 
exprimat foarte clar: „Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune 
numele Isus” (Luca 1,31).  Mai departe, evanghelistul raportează că, „pe când erau ei acolo 
(Iosif şi Maria în Betleem), s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria.  Şi L-a născut pe 
Fiul ei Cel întâi născut” (Luca 2,6.7).  Maria era mama lui Isus; El era, fără nicio îndoială, Fiul 
Mariei. 

 

 Şi al mai cui?  Iosif nu era tatăl lui Isus, el doar L-a crescut, L-a hrănit, L-a protejat.  Şi 
prezenţa lui a fost o protecţie socială pentru Maria.  Dar cine era Tatăl lui Isus?  Aici ne ajută 
tot îngerul Gabriel; Maria l-a întrebat, cum era şi normal: „Cum se va face lucrul acesta (să 
rămân însărcinată), fiindcă eu nu ştiu de bărbat?”  (Luca 1,34).  Răspunsul a fost următorul 
şi în el se concentrează mari adevăruri teologice: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi 
puterea Celui Preaînalt te va umbri.  De aceea, Sfântul care Se va naşte din tine va fi chemat 
Fiul lui Dumnezeu” (versetul 35).  Reţineţi: Sfântul născut din Maria era, în afară de a fi Fiul 
ei, Fiul lui Dumnezeu. 

 

 Dacă citim cu atenţie versetul 35, observăm că atât Tatăl, cât şi Duhul Sfânt au avut un rol în 
zămislirea Pruncului Isus în trupul Mariei: (01) Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine;                       
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(02) puterea Celui Preaînalt te va umbri.  În Luca 6,35, Mântuitorul zice: „. . . şi veţi fi fiii 
Celui Preaînalt.”  Din acest text şi din multe altele, se înţelege că Cel Preaînalt, la care 
Domnul Isus S-a referit de multe ori, este Dumnezeu-Tatăl.   

 

 Din punct de vedere ceresc, Isus era „Fiul lui Dumnezeu”, proces în care atât Tatăl cât şi 
Duhul Sfânt au fost implicaţi.  Aşa S-a născut Domnul Isus din Tatăl (şi nu numai din Tatăl, ci 
şi din Duhul Sfânt).  Până în momentul acelei concepţii şi în continuare până la naştere, a 
doua Persoană a Dumnezeirii, Cel care era altul decât Tatăl sau Duhul Sfânt, nu fusese Fiu 
din niciun punct de vedere.  N-a fost nicio desprindere din Tatăl cândva în cer; acea naştere 
nu a avut niciodată loc.  El este „singurul născut din Tatăl” (Ioan 1,14) prin întrupare. 

 

 „Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Cel preexistent, existent prin Sine Însuşi. . . .  Vorbind 
despre preexistenţa Sa, Hristos conduce mintea înapoi spre veacuri imemoriabile.  El ne 
asigură că nu a fost niciodată un timp când El să nu fi fost în strânsă părtăşie cu eternul 
Dumnezeu. . . .  El a fost egal cu Dumnezeu, infinit şi atotputernic. . . .  El este Fiul cel veşnic, 
existent prin Sine Însuşi.”  (Manuscrisul 101 din 1897, publicat în Evangelism/Evanghelizare, 
pagina 615)    
 

 Ne vom ocupa însă în continuare de cele trei naşteri reale ale Domnului Isus Hristos, în 
ordinea lor cronologică.                                                                                                                                                        

(01) Prima naştere 

 Numai Matei şi Luca ne dau unele date despre naşterea Domnului Isus Hristos în Betleemul 
din Iudea, care a avut loc „când a venit împlinirea vremii” (Gal 4,4).  Matei ne arată, în 
capitolul unu al evangheliei sale, versetele 18-25, că Maria era logodită cu Iosif şi atunci a 
rămas însărcinată, spre surprinderea lui Iosif.  Fiind om neprihănit, dar şi un om bun, el s-a 
hotărât să renunţe la căsătoria cu Maria, fără însă a o expune ruşinii publice.  Atunci a 
intervenit un înger, care i-a explicat într-un vis situaţia şi l-a îndemnat să o ia pe Maria în 
căsătorie, deoarece „ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt” (versetul 20).  Îngerul i-a 
spus şi că trebuie să I se pună numele „Isus, pentru că El îl va mântui pe poporul Lui de 
păcatele sale” (versetul 21).  În capitolul al doilea, Matei scrie despre vizita magilor din 
Răsărit la Betleem. 
 

 Luca începe mai devreme, raportul său fiind lung şi foarte detaliat.  El scrie despre vestirea 
naşterii lui Ioan Botezătorul şi despre naşterea lui.  De asemenea, el ne informează despre 
vizita îngerului Gabriel la Maria în Nazaret, pentru a o anunţa despre naşterea Pruncului, 
ceea ce s-a numit „buna vestire”.  Capitolul întâi din Luca, cel mai lung din Noul Testament 
cu cele 80 de versete ale lui, conţine toate aceste informaţii. 

 

 Naşterea propriu-zisă a lui Isus este cuprinsă în primele 7 versete din capitolul al doilea.  
Cezar August a dat un decret de efectuare a unui recensământ general în tot imperiul, după 
care fiecare se ducea în cetatea lui să se înscrie.  În acest context, Iosif şi Maria au călătorit 
de la Nazaret la Betleem şi acolo S-a născut Omul Isus Hristos.  N-a fost loc pentru ei în nicio 
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casă sau la han, de aceea, naşterea Mântuitorului a avut loc în condiţii extrem de vitrege şi a 
fost pus într-o iesle.  Îngerii i-au vizitat pe nişte păstori şi i-au informat despre acel măreţ 
eveniment.  Păstorii au plecat imediat şi L-au văzut pe Prunc înfăşat în scutece şi pus într-o 
iesle. 

 

 Marcu începe imediat cu activitatea lui Ioan Botezătorul şi cu botezul Domnului Isus, iar 
Ioan, fără să descrie împrejurările naşterii Mântuitorului, porneşte mai dinainte şi decât 
Luca, începându-şi cronica din veşnicie.  Adică de „la început”, începându-şi evanghelia aşa 
cum începe şi Biblia.  El se referă la veşnicie, un trecut fără început: în acel cadru exista 
Cineva pe care-L numeşte Cuvântul, care „era cu Dumnezeu şi era Dumnezeu” (Ioan 1,1.2).  
Versetul 3 spune că toate lucrurile au fost făcute prin El, prin Cel ce era „Cuvântul” şi „era 
Dumnezeu”.  După alte dezvăluiri, el zice în versetul 14: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit 
printre noi, plin de har şi de adevăr.  Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava 
singurului născut din Tatăl.”   

 

 Nicăieri nu ni se spune, în evanghelii sau în restul Noului Testament, că Isus Şi-ar fi 
sărbătorit vreodată ziua naşterii.  De fapt, o singură dată S-a referit El la ea în tot materialul 
evangheliilor.  El a zis către Pilat: „Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să 
mărturisesc despre adevăr” (Ioan 18,37).  Cuvântul „Crăciun” nu apare nicăieri în Biblie, iar 
naşterea Mântuitorului a fost folclorizată şi teatralizată, deşi Biblia nu a dat nicăieri astfel de 
îndemnuri.  Propriu-zis, naşterea Domnului este şi foarte mult comercializată, perioada în 
care se presupune că ar fi avut loc conducând la cele mai mari încasări ale magazinelor în 
diferite ţări ale lumii.   

 

 Am obţinut de pe internet următoarele informaţii: „Nimeni nu ştie în ce zi S-a născut Isus 
Hristos.  Din perspectivă biblică, mulţi istorici cred că naşterea s-a produs, probabil, în 
septembrie, aproximativ la şase luni după Paşte.  Un lucru cu care ei sunt de acord este că e 
improbabil ca Isus să Se fi născut în decembrie, deoarece Biblia raportează că păstorii îşi 
îngrijeau oile pe câmp în noaptea aceea.  Acest lucru nu se putea întâmpla în timpul iernii 
iudaice reci.  Aşadar, de ce celebrăm naşterea lui Hristos, noi, creştinii, sub titlul de 
Christmas (în româneşte ‚Crăciun’), pe 25 decembrie?  Răspunsul se află în originea păgână 
a Crăciunului.  În Babilonul antic, sărbătoarea fiului lui Isis (zeiţa naturii) era celebrată pe 25 
decembrie.  Chefuri gălăgioase, îndopare cu mâncare şi băutură şi oferirea de cadouri erau 
tradiţiile acestei sărbători.” 
 

 Din aceeaşi sursă, în continuare: „În Roma, solstiţiul de iarnă a fost celebrat cu mulţi ani 
înainte de naşterea lui Hristos.  Romanii numeau sărbătoarea lor de iarnă Saturnalia, în 
onoarea lui Saturn, zeul agriculturii.  În ianuarie, ei observau Calendele de Ianuarie, care 
reprezentau triumful vieţii asupra morţii.  Acest sezon întreg era numit Dies Natalis Invicti 
Solis, Ziua de Naştere a Nebiruitului Soare.  Sezonul sărbătorii era marcat prin multă veselie.  
În Roma antică s-a născut tradiţia Mummers.  Mummers erau grupuri de cântăreţi şi 
dansatori în costume speciale care umblau de la o casă la alta distrându-i pe vecini.  De aici 
s-a născut tradiţia colindelor de Crăciun.”  
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 Spiritul Profetic aminteşte sărbătorirea naşterii Domnului ca fiind populară şi dă sfaturi în 
legătură cu felul cum trebuie să fie tratată ziua aceea, în niciun caz în felul cum o face lumea 
dimprejur.  Trebuie, totuşi, să se ţină cont de următoarele trei lucruri:                                                                                                             

 
(01) Că nicăieri în cărţile sorei White, care se ocupă de viaţa şi învăţăturile Domnului Isus – 
Hristos, Lumina lumii, Hristos, Mântuitorul nostru, Parabolele Domnului Hristos, Calea către 
Hristos –, dânsa nu aminteşte nimic de nevoia unei sărbătoriri a naşterii lui Hristos.  Dacă ar 
fi fost cazul, atunci în aceste cărţi ar fi apărut un asemenea sfat, mai ales în prima.                                    
 
(02) Că dânsa a răspuns uneori la anumite întrebări privind sărbătorirea naşterii lui Isus şi 
atunci a dat sfaturile respective.  Era spre sfârşitul secolului al XIX-lea, biserica era încă în 
formare şi mai erau reminiscenţe de la bisericile de unde veniseră adventiştii.  Nu s-a 
cristalizat totul dintr-o dată.                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
(03) Chiar în cartea The Adventist Home/Căminul adventist, unde face unele referiri la felul 
cum lumea sărbătoreşte naşterea Domnului şi sugerează care ar trebui să fie reacţia 
adventiştilor, dânsa zice: „Douăzeci şi cinci decembrie se presupune a fi ziua naşterii lui Isus 
Hristos, iar observarea acelei zile a devenit obişnuită şi populară.  Însă nu există nicio 
siguranţă că noi ţinem ziua veritabilă a naşterii Mântuitorului nostru.  Istoria nu ne oferă 
nicio certitudine în legătură cu aceasta.  Biblia nu ne dă timpul precis.  Dacă ar fi socotit 
această cunoştinţă esenţială pentru mântuirea noastră, Domnul ar fi vorbit prin profeţii şi 
apostolii Săi, pentru ca noi să ştim totul în această privinţă.  Dar tăcerea Scripturilor asupra 
acestui lucru ne dovedeşte că ni s-a ascuns pentru scopurile cele mai înţelepte.  În 
înţelepciunea Sa, Domnul a ascuns locul unde l-a înmormântat pe Moise.  Dumnezeu l-a 
înmormântat şi Dumnezeu l-a înviat şi l-a luat la cer.  Această ascundere a fost pentru a 
preveni idolatria.”  (Pagina 477)  
  

 Important este că „taina evlaviei” (1 Tim 3,16) s-a realizat prin întruparea de la Betleem; 
astfel s-a ajuns la existenţa Mântuitorului, care este Dumnezeu şi Om, aşa cum zice Pavel în 
Romani 9,5: „. . . patriarhii şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai presus de 
toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci.  Amin!”    

(02) A doua naştere 

 În Psalmul al doilea, versetul 7, autorul zice: „‚Eu voi vesti hotărârea Lui’, zice Unsul.  
Domnul Mi-a zis: ‚Tu eşti Fiul Meu!  Astăzi Te-am născut.’”  Nu era vorba de un înger, ci de 
Fiul lui Dumnezeu, aşa cum citim în Evrei 1,5: „Căci, căruia dintre îngeri i-a zis El vreodată: 
‚Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut’?”   
 

 Dar ce ne face să nu aplicăm textul acesta la naşterea Mântuitorului în Betleem?  Declaraţia 
apostolului Pavel, făcută în cadrul predicii ţinute în sinagoga din Antiohia Pisidiei: „Şi noi vă 
aducem vestea aceasta bună, că făgăduinţa făcută părinţilor noştri Dumnezeu a împlinit-o 
pentru noi, copiii lor, înviindu-L pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: ‚Tu eşti Fiul 
Meu, astăzi Te-am născut’” (Fapte 13,32.33).   
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 Prin urmare, când zice, adresându-I-Se Fiului Său, „Te-am născut”, Dumnezeu Se referă la 
învierea Domnului Isus Hristos.  Atunci când o Scriptură este explicată de altă Scriptură, nu 
mai poate exista nicio îndoială cu privire la corectitudinea explicaţiei şi nu mai trebuie 
căutată alta.  Iar acel „astăzi” este, fără îndoială, acea primă zi a săptămânii, când 
Mântuitorul a rupt cătuşele mormântului şi a ieşit la viaţă biruitor: „Isus, după ce a înviat, în 
dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai întâi Mariei Magdalenei, din care scosese 
şapte demoni” (Marcu 16,9).   

 

 Aceasta este vestea cea bună, aşa cum o desfăşoară apostolul Pavel: „Vă fac cunoscută, 
fraţilor, evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi 
prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi 
crezut.  V-am învăţat, înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru 
păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Cor 
15,1-4).   

 

 În faţa împăratului Agripa, apostolul Pavel arăta că el nu s-a depărtat de cele spuse de 
Moise şi de alţi prooroci, „şi anume, că Hristosul trebuie să pătimească şi că, după ce va fi 
cel dintâi din învierea morţilor, va vesti lumină norodului şi neamurilor” (Fapte 26,23).   

 

 În ce fel este însă învierea Domnului Isus o naştere?  Pentru că este o viaţă nouă, o reluare a 
vieţii după ce petrecuse un timp în stare inconştientă, în mormântul lui Iosif din Arimatea.  A 
fost un început în Betleem, un alt început în Ierusalim.  Viaţa Sa pe pământ a fost marcată 
de această întrerupere, fiind astfel împărţită în două etape: (01) de la naşterea în Betleem 
sau chiar de la concepţie până când, pe cruce „a strigat cu glas tare şi Şi-a dat duhul” (Mat 
27,50); (02) de la învierea din morţi până în vecii vecilor, aşa cum a zis El către Ioan în 
viziune: „Nu te teme!  Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu.  Am fost mort şi iată că 
sunt viu în vecii vecilor.  Eu ţin cheile morţii şi ale locuinţei morţilor” (Apoc 1,17.18).   

 

 Apostolii considerau învierea lui Hristos o naştere şi s-au exprimat altfel: „El este capul 
trupului, al bisericii.  El este începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate 
lucrurile să aibă întâietatea” (Col 1,18).  „(Salutări) din partea lui Isus Hristos, Martorul 
credincios, Cel întâi născut din morţi” (Apoc 1,5).  „Dar acum, Hristos a înviat din morţi, 
pârga celor adormiţi” (1 Cor 15,20).  „Pârga” înseamnă primul rod, aşa cum zice apostolul în 
continuare: „Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos, dar fiecare la 
rândul cetei lui.  Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos” 
(versetele 22 şi 23).   
 

 În ce fel a fost Isus „Cel întâi născut dintre cei morţi”, „Cel întâi născut din morţi”, „pârga 
celor adormiţi”, „Cel dintâi rod”, când alţii au fost înviaţi înaintea Lui?  Este adevărat că fiul 
văduvei din Sarepta, fiul sunamitei, fiica lui Iair, fiul văduvei din Nain, Lazăr şi alţii au înviat 
pentru a-şi continua viaţa aceasta limitată, dar au murit din nou, în timp ce Hristos a înviat 
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pentru totdeauna: „. . . întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare, moartea nu 
mai are nicio stăpânire asupra Lui” (Rom 6,9).  

 

 Au înviat însă şi alţii ca să nu mai moară niciodată: „Şi, îndată, perdeaua dinlăuntrul 
templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, 
mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor, care muriseră, au înviat” (Mat 
27,51.52).  Ei erau robia luată roabă (vezi Efeseni 4,8-10), snopul de legănat pe care Isus l-a 
dus cu Sine în cer ca dovadă a triumfului Său asupra mormântului.  Totuşi, aceştia nu au 
înviat înainte de învierea Lui şi nici odată cu El: „Ei au ieşit din morminte după învierea Lui, 
au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora” (Mat 27,53).   

 

 „În timpul lucrării Sale, Isus înviase morţi.  El îl înviase pe fiul văduvei din Nain, pe fiica 
fruntaşului şi pe Lazăr.  Dar aceştia nu erau îmbrăcaţi cu nemurire.  După ce au fost înviaţi, 
ei încă erau supuşi morţii.  Însă aceia care au ieşit din morminte la învierea lui Hristos au 
fost înviaţi pentru viaţă veşnică.  Ei s-au înălţat cu El ca trofee ale biruinţei Sale asupra 
morţii şi a mormântului.  Aceştia, a zis Hristos, nu mai sunt captivii lui Satana; Eu i-am 
răscumpărat.  I-am adus afară din morminte ca prime roade ale puterii Mele, ca să fie cu 
Mine unde sunt Eu, să nu mai vadă niciodată moartea sau să aibă parte de necazuri.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 786)  

 

 Bine, dar Moise?  El a fost înviat înainte de Hristos şi a înviat pentru viaţă veşnică; de ce nu 
este el cel întâi născut din morţi?  Pentru că pe el l-a înviat Hristos.  Învierea lui Hristos nu 
este prima în ordine cronologică, ci este prima ca importanţă şi ca esenţă.  El este Cel mai 
de seamă dintre toţi înviaţii, pentru că El este Mântuitorul oamenilor; nimeni nu mai 
îndeplineşte această funcţie.  Şi El este Dumnezeu.  Învierea lui Hristos a avut loc ca nicio 
altă înviere.  Cine L-a înviat pe El?                                                                                                               

 
(01) Dumnezeu-Tatăl: „Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos 
şi prin Dumnezeu-Tatăl, care L-a înviat din morţi” (Gal 1,1).                                                                    
 
(02) Duhul Sfânt: „Şi, dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, 
Cel ce L-a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina 
Duhului Său, care locuieşte în voi” (Rom 8,11).                                                                                         
 
(03) El Însuşi: „Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.  Nimeni nu Mi-o ia 
cu sila, ci o dau Eu de la Mine.  Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este 
porunca, pe care am primit-o de la Tatăl Meu” (Ioan 10,17.18). 
 

 Hristos îi înviază pe toţi oamenii, dar niciun om nu L-a înviat pe El, nici măcar ca instrument 
folosit de Dumnezeu pentru efectuarea unei învieri, precum Ilie, Elisei, Petru sau Pavel.  Şi 
din acest punct de vedere, El este unic, cu totul altfel decât ceilalţi locuitori ai pământului.  
El a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa.  Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi” (Ioan 
11,25).     
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(03) A treia naştere 

 Fără prima naştere a Domnului nostru Isus Hristos, lumea noastră ar fi pierdută, nu ar exista 
mântuire, pentru că nu ar exista jertfă corespunzătoare prin care să fie obţinută mântuirea. 
Aşa suntem învăţaţi: „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui – iertarea păcatelor, după 
bogăţiile harului Său” (Efes 1,7).  „. . . tot aşa, 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 aşteaptă” (Evr 9,28). 
 

 Fără a doua naştere a Mântuitorului, cea dintre cei morţi, prima nu ar fi condus la 
mântuirea păcătoşilor, iar lumea noastră ar fi fost pierdută.  Un Mântuitor mort şi rămas 
mort nu poate mântui pe nimeni.  „Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră 
este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră. . . .  Căci, dacă nu înviază morţii, nici 
Hristos n-a înviat.  Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă 
în păcatele voastre şi, prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi” (1 Cor 
15,14.16-18).   
 

 Dar chiar dacă prima naştere a Mântuitorului a avut loc, iar a doua este, de asemenea, o 
realitate, eu aş fi pierdut şi oricare ca mine, fără a treia naştere a Sa.  Apostolul Pavel a 
identificat-o în Galateni 4,19: „Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce 
va lua Hristos chip în voi!”  Hristos trebuie să Se nască în mine, să ia chip în mine, în 
dumneata.  Iată o naştere a lui Hristos, imposibilă fără primele două, dar şi primele două, 
fără ea, nu ar realiza nimic.  „Aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă” 
(Efes 3,17).  „Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar 
descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia 
slavei tainei acesteia între neamuri şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei” (Col 1,26.27).   
 

 Iată, în continuare, ultima strofă, a şasea, din poezia „Betleem şi Golgota”, de Mihail 
Chelcea, publicată în Antologia creştină, paginile 37-38:                                                                                                                                                                  

 
„În tine trebui să Se nască, iar eul tău să moară-n tine!                                                                                  
Trăind prin El să treci prin viaţă – e tot ce se numeşte bine!                                                              
Atunci găsi-vei pacea toată şi-atunci ferice poţi cânta:                                                                            
Că ai aflat în tine totul – şi Betleem şi Golgota!” 
 

 Isus a zis către Nicodim: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu 
poate vedea împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3,3).  Această naştere din nou este acelaşi lucru 
ca a treia naştere a Domnului Isus Hristos, adică în inima omenească.  Această naştere sau 
formare a lui Hristos în noi este totuna cu experienţa descrisă de Pavel: „Toţi care aţi fost 
botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos” (Gal 3,27).   
 

 „Convertirea păcătoşilor şi sfinţirea lor prin adevăr este cea mai puternică dovadă pe care 
un predicator o poate avea că Dumnezeu l-a chemat în lucrare.  Dovada apostoliei lui este 
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scrisă pe inimile celor convertiţi şi confirmată de vieţile lor înnoite.  Hristos este format în 
interior, nădejdea slavei.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 328)          
 

 Aspiraţia profundă a sufletului lui Pavel era: „Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi 
părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui” (Filip 3,10). 
 

 „Trebuie să existe 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 Lui 
poate să trezească facultăţile amorţite ale sufletului şi să-l atragă la Dumnezeu, la 
sfinţenie.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 18) 

 

 „Când Hristos locuieşte în inimă, sufletul va fi în aşa măsură umplut cu iubirea Sa, cu bucuria 
comuniunii cu El, încât se va alipi de El şi, în contemplarea Lui, eul va fi uitat.  Iubirea faţă de 
Hristos va fi motivul acţiunii.  Aceia care simt iubirea constrângătoare a lui Dumnezeu nu 
întreabă cât de puţin se poate da pentru împlinirea cerinţelor lui Dumnezeu; ei nu se 
interesează de cel mai scăzut standard, ci ţintesc spre conformare cu voinţa 
Răscumpărătorului lor.  Cu o dorinţă fierbinte, ei predau totul şi manifestă un interes direct 
proporţional cu valoarea obiectului pe care îl caută.”  (Ibid., paginile 44-45)  

 

 Mă rog ca Domnul Isus Hristos să Se nască într-adevăr în inima, în viaţa fiecăruia din noi, ca, 
astfel, să ne bucurăm a fi cu El în vecii vecilor!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 97: „Cât va trăi Hristos”    

Cântarea de închidere, 250: „Speranţa mea e doar Hristos”   
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„CINE ESTE ACESTA?”                                                                                                                                            

(01) Noţiunea de identitate  

 Întrebarea titlu se referă la identitatea unei persoane.  Am căutat în mai multe dicţionare o 
definiţie a identităţii, dar niciuna nu m-a satisfăcut.  Ele zic: „Faptul de a fi identic cu sine 
însuşi; ansamblu de date prin care se identifică o persoană; identic: care coincide întru totul 
cu ceva sau cu cineva” (Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 1975, pagina 412).  
„Însuşirea a ceea ce este identic; asemănare, similitudine perfectă; datele prin care se 
identifică o persoană” (Dicţionar de neologisme, Bucureşti, 1978, pagina 546).  Am apelat la 
un dicţionar al limbii engleze, care defineşte identitatea astfel: „The fact of being the same 
in all respects, who a person is”, în traducere: „Faptul de a fi acelaşi în toate privinţele, cine 
este o persoană” (New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language, 
Danbury, CT, 1993, pagina 481).   
 

 Prin urmare?  Ce este identitatea?  Este o sumă de caracteristici care fac din cineva un 
unicat, prin care poate fi deosebit de oricare altul în mod sigur.  Când am stabilit identitatea 
unei persoane, nu există riscul ca altă persoană să fie exact la fel, nu greşim în aflarea 
individului cu care avem de a face.  Orice cercetare în acest sens este încheiată şi precisă.  
De obicei, identitatea se concentrează în nume şi se delimitează prin stabilirea cât mai 
multor caracteristici care exclud dublura sau confuzia.  Se folosesc acte de identitate, 
amprente digitale, analiza ochiului, a sângelui, data şi locul naşterii, numele părinţilor etc.                                                                                    

(02) Cine este Acesta? 

 A avut loc o procesiune în Ierusalim, cu câteva zile înainte de Paştele anului 31 al erei 
creştine.  Un bărbat în vârstă de 33 de ani şi jumătate, călare pe un asin, înconjurat de 
gloate, făcea o intrare triumfală în Ierusalim.  Unii au fost entuziaşti şi fericiţi, alţii 
nepăsători sau confuzi, dar au existat şi indivizi care s-au înfuriat.  Despre această 
procesiune şi despre acest personaj se vorbeşte în evanghelii.  Iată ce zice Matei: „Au adus 
măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei şi El a şezut deasupra.  Cei mai mulţi din 
norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum.  
Noroadele . . . strigau: ‚Osana, Fiul lui David!  Binecuvântat este Cel ce vine în numele 
Domnului!  Osana în cerurile preaînalte!’”  (Mat 21,7-9)  

 

 Cronica zice mai departe: „Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare şi 
fiecare zicea: ‚Cine este Acesta?’”  (Mat 21,10).  Răspunsul prompt a fost: „Este Isus, 
Proorocul din Nazaretul Galileii” (versetul 11).   

 

 Iată ce zice Spiritul Profetic despre această scenă festivă: „Rapoarte au ajuns la conducătorii 
din Ierusalim că Isus Se apropie de oraş cu o mare gloată de oameni.  Dar ei nu-I urează ‚bun 
venit’ Fiului lui Dumnezeu.  De teamă, ei se duc să-L întâmpine, sperând să risipească 
mulţimea.  Când procesiunea este pe cale să coboare de pe Muntele Măslinilor, este 
interceptată de conducători.  Ei se interesează de cauza bucuriei dezlănţuite.  Când ei 
întreabă, ‚Cine este Acesta?’, ucenicii, plini de duhul inspiraţiei, răspund la întrebare.  În stil 
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elocvent, ei repetă profeţiile privitoare la Hristos: ‚Adam îţi va spune, ‚este sămânţa femeii, 
care va zdrobi capul şarpelui.’  Întreabă-l pe Avraam, el îţi va spune, este ‚Melhisedec, 
Împăratul Salemului’, Domn al Păcii (Gen 14,18).  Iacov îţi va spune, ‚El este Şilo din seminţia 
lui Iuda.’  Isaia îţi va spune, ‚Emanuel’, ‚Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele 
veşniciilor, Domn al Păcii’ (Isa 7,14; 9,6).  Ieremia îţi va spune, Odrasla lui David, ‚Domnul, 
Neprihănirea noastră’ (Ier 23,6).  Daniel îţi va spune, ‚El este Mesia’.  Osea îţi va spune, El 
este ‚Domnul, Dumnezeul oştirilor; numele Lui este Domnul’ (Osea 12,5).  Ioan Botezătorul 
îţi va spune, El este ‚Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii’ (Ioan 1,29).  Marele 
Iehova a proclamat de pe tronul Său, ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit’ (Mat 3,17).  Noi, 
ucenicii Lui, declarăm, ‚Acesta este Isus, Mesia, Prinţul vieţii, Răscumpărătorul lumii.’  Iar 
prinţul puterilor întunericului Îl recunoaşte, zicând, ‚Te ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui 
Dumnezeu’ (Marcu 1,24).’”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 578-579)  
 

 Într-un sat din Oltenia, spre sfârşitul anilor 1940, o soră adventistă de ziua a şaptea avea în 
casa dânsei, în camera de la stradă, un birou instalat de autorităţile locale.  Pe un perete, 
atârna tabloul sângerosului dictator adorat în multe ţări.  Cineva din partea autorităţilor a 
întrebat-o într-o zi: „Cine este în tabloul acesta?”  Sora era analfabetă dar foarte înţeleaptă; 
o vorbă necugetată rostită ca răspuns ar fi fost periculoasă.  Răspunsul său a fost: „Acesta 
este un om frumos!”  

 

 A fost pusă întrebarea despre călăreţul ce intra în Ierusalim pe un măgăruş.  În Apocalipsa 
6,2, El apare călare pe un cal alb şi este biruitorul desăvârşit.  La intrarea în Ierusalim, El nu 
strălucea de slavă cerească, ci era smerit, nu venind pe un cal, alb sau altfel, ci pe un asin, 
aşa cum a fost descris de profet şi citat de evanghelist: „Spuneţi fiicei Sionului: ‚Iată, 
Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei 
măgăriţe’” (Mat 21,5).  „Cine este Acesta?” 

 

 Selecţionăm mai întâi următoarele două împrejurări în care a fost pusă despre Isus 
întrebarea „Cine este Acesta?”   

 
(01) O împrejurare dramatică, după o furtună pe Marea Galileii, potolită de Isus: „Cine este 
Acesta, de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?”  (Marcu 4,41).  Întrebarea nu a primit atunci 
un răspuns, dar răspunsul aveau să-l găsească ucenicii în timp.                                                                     
 
(02) O împrejurare sărbătorească, la intrarea în Ierusalim: „Cine este Acesta?”  (Mat 21,10).  
Răspunsul a fost dat pe loc de noroadele cunoscătoare ale profeţiilor: „Este Isus, Proorocul 
din Nazaretul Galileii” (versetul 11).   

(03) Întrebări, opinii, convingeri, declaraţii 

A.  Iudeii   

- Participanţii la o masă în casa lui Simon, leprosul vindecat de Isus: „Cine este Acesta, de 
iartă chiar şi păcatele?”  (Luca 7,49)                                                                                                                              
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- Cărturarii şi fariseii, când a fost vindecat slăbănogul coborât prin acoperiş: „Cine este 
Acesta, de rosteşte hule?  Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?”  (Luca 5,21)  

- Unii ascultători, când Isus a declarat că S-a pogorât din cer: „Oare nu este Acesta Isus, Fiul 
lui Iosif, pe al cărui tată şi mamă îi cunoaştem?  Cum dar zice El: ‚Eu M-am pogorât din cer’?”  
(Ioan 6,42)                                                                                                                                                                          

- Nişte locuitori din Ierusalim: „Nu este El Acela, pe care caută ei să-L omoare?”  (Ioan 7,25)      

- „Toate noroadele, mirate, ziceau: ‚Nu cumva este Acesta Fiul lui David?’”  (Mat 12,23)                

- Unii din norod: „Acesta este cu adevărat Proorocul” (Ioan 7,40).                                                                                                   

- Cei hrăniţi de Isus la înmulţirea pâinilor: „Cu adevărat, Acesta este Proorocul cel aşteptat în 
lume” (Ioan 6,14)                                                                                                                                                   

- Într-o dezbatere despre Hristos: „Alţii ziceau: ‚Acesta este Hristosul’” (Ioan 7,41).                                   

B.  Trei străini                                                                                                                                                                                  

- Irod Antipa, împăratul Galileii: „Dar Irod zicea: ‚Lui Ioan i-am tăiat capul; cine este oare 
Acesta, despre care aud astfel de lucruri?’”  (Luca 9,9)                                                                                   

- Pilat, guvernatorul roman al Iudeii: „Pilat a scris o însemnare, pe care a pus-o deasupra 
crucii, şi era scris: ‚Isus din Nazaret, împăratul iudeilor’” (Ioan 19,19).  „Şi I-au scris deasupra 
capului vina: ‚Acesta este Isus, împăratul iudeilor’” (Mat 27,37).                                                                

- Un ofiţer roman: „Sutaşul şi cei ce-L păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut 
cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: ‚Cu adevărat, 
Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!’”  (Mat 27,54)                                                                                                      

C.  Dumnezeu-Tatăl                                                                                                                                                                 

- La botezul Domnului Isus: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea” 
(Mat 3,17).                                                                                                                                                                

- La schimbarea la faţă a Domnului Isus: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Îmi găsesc 
plăcerea Mea: de El să ascultaţi!”  (Mat 17,5)     

(04) Falsă identificare                                                                                                                                                 

- O nălucă (cei doisprezece ucenici, pe corabie, în timp de furtună): „Când L-au văzut ucenicii 
umblând pe mare, s-au înspăimântat şi au zis: ‚Este o nălucă!’  Şi, de frică, au ţipat” (Mat 
14,26).                                                                                                                                                                     
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- Un duh (cei 11 ucenici, în camera de sus din Ierusalim, după înviere): „Pe când vorbeau ei 
astfel, Însuşi Isus a stătut în mijlocul lor şi le-a zis: ‚Pace vouă!’  Plini de frică şi de spaimă, ei 
credeau că văd un duh” (Luca 24,36.37).                                                                                                            

- Un străin (cei doi ucenici, mergând spre Emaus): „Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, 
I-a zis: ‚Tu eşti singurul străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el zilele 
acestea?’”  (Luca 24,18)                                                                                                                                   

- Grădinarul (Maria Magdalena lângă mormânt): „‚Femeie’, i-a zis Isus, ‚de ce plângi?  Pe 
cine cauţi?’  Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: ‚Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde 
L-ai pus şi mă voi duce să-L iau’” (Ioan 20,15).                                                                                                            

- Ioan Botezătorul (Irod Antipa, când a auzit despre lucrările lui Hristos): „Acesta este Ioan 
Botezătorul!  A înviat din morţi şi de aceea se fac minuni prin El” (Mat 14,2).                                                    

- Păreri generale atunci în popor: „Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi i-a întrebat pe 
ucenicii Săi: ‚Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?’  Ei I-au răspuns: ‚Unii zic că eşti Ioan 
Botezătorul, alţii – Ilie, alţii – Ieremia sau unul din prooroci’” (Mat 16,13.14).                                         

- Părerile multora în zilele noastre: că Isus a fost un mare filosof, revoluţionar etc. 

(05) Corectă identificare    

 Învăţătorul născut în Betleem şi crescut în Nazaret nu era nimic din toate acestea, dar era, 
cu absolută siguranţă:                                                                                                                                      
 
(01) Dumnezeu – a zis Toma: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”  (Ioan 20,28).  „El este 
Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică” (1 Ioan 5,20).                                                                                 
 
(02) Fiul lui Dumnezeu – de la întrupare: „Natanael I-a răspuns: ‚Rabi, Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel’” (Ioan 1,49).                                                                                  
 
(03) Fiul omului – adică Om, în timp ce era şi Dumnezeu: „Căci este un singur Dumnezeu şi 
este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos” (1 Tim 2,5).  Acesta 
era numele pe care îl folosea de multe ori Mântuitorul: „Pentru că Fiul omului a venit să 
caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19,10).                                                                                                 
 
(04) Domn: „Dacă-L mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit” (Rom 10,9).   
 
(05) Cuvântul etern: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era 
Dumnezeu.  El era la început cu Dumnezeu. . . .  Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre 
noi” (Ioan 1,1.2.14).   
 
(06) Creator – aşa Îl descrie apostolul Pavel: „Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, 
care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie 
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dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri.  Toate au fost făcute prin El şi pentru El.  El este mai 
înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El” (Col 1,16.17).                                                           
 
(07) Împărat – aşa cum a declarat El Însuşi: „Eu sunt Împărat.  Eu pentru aceasta M-am 
născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr.  Oricine este din adevăr ascultă 
glasul Meu” (Ioan 18,37).                                                                                                                                             
 
(08) Apostol – care înseamnă trimis, pentru că El era trimis din cer: „De aceea, fraţi sfinţi, 
care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al 
mărturisirii noastre, adică Isus” (Evr 3,1).                                                                                                               
 
(09) Mântuitor: „Dar îngerul le-a zis: ‚Nu vă temeţi, 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’” (Luca 2,10.11).                                                                                                                                     
 
(10) Miel: „A doua zi, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: ‚Iată Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii!’”  (Ioan 1,29)                                                                                                                                          
 
(11) Jertfă: „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre şi nu numai pentru ale 
noastre, ci pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 2,2).                                                                                     
 
(12) Preot: „Fiindcă iată ce se mărturiseşte despre El: ‚Tu eşti Preot în veac, după rânduiala 
lui Melhisedec’” (Evr 7,17).                                                                                                                                             
 
(13) Mare Preot: „Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – 
pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră” (Evr 4,14).                               
 
(14) Mijlocitor: „(v-aţi apropiat) de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou . . .” (Evr 12,24).   
 
(15) Profet: „Oamenii aceia, când au văzut minunea, pe care o făcuse Isus, ziceau: ‚Cu 
adevărat, acesta este Proorocul cel aşteptat în lume’” (Ioan 6,14).                                                                                                             
 
(16) Predicator: „Aprozii au răspuns: ‚Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta’” (Ioan 
7,46).                                                                                                                                                                     
 
(17) Învăţător: „După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de 
învăţătura Lui, căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor” 
(Mat 7,28.29).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
(18) Doctor: „Isus străbătea toată Galilea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind 
evanghelia împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod” (Mat 
4,23).                                                                                                                                                                                
 
(19) Păstor: „Eu sunt Păstorul cel Bun.  Păstorul cel Bun Îşi dă viaţa pentru oi” (Ioan 10,11).  
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(20) Uşă: „Eu sunt uşa.  Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi 
păşune” (Ioan 10,9).                                                                                                                                        
 
(21) Leu: „Şi unul din bătrâni mi-a zis: ‚Nu plânge!  Iată că Leul din seminţia lui Iuda, 
Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei’” (Apoc 5,5).                                    
 
(22) Calea: „Isus i-a zis: ‚Eu sunt calea . . .’” (Ioan 14,6).                                                                                 
 
(23) Adevărul: „Isus i-a zis: ‚Eu sunt . . . adevărul’” (Ioan 14,6).                                                                   
 
(24) Viaţa: „Isus i-a zis: ‚Eu sunt . . . viaţa’” (Ioan 14,6).  
 
(25) Învierea: „Isus i-a zis: ‚Eu sunt învierea şi viaţa.  Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi 
murit, va trăi’” (Ioan 11,25).                                                                                                                           
 
(26) Pâine: „Căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care Se pogoară din cer şi dă lumii viaţa” 
(Ioan 6,33).  „Eu sunt Pâinea vieţii” (versetul 48).  „Eu sunt Pâinea vie, care S-a pogorât din 
cer” (versetul 51).                                                                                                                                                                                     
 
(27) Viţă: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele” (Ioan 15,5).                                                                                                                                                          
 
(28) Stâncă: „. . . 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).                                                                   
 
(29) Piatră: „El este ‚Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul 
unghiului’” (Fapte 4,11).                                                                                                                                
 
(30) Luceafăr: „Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru 
biserici.  Eu sunt . . . Luceafărul strălucitor de dimineaţă” (Apoc 22,16).                                                  
 
(31) Soarele neprihănirii: „Dar pentru voi, care vă temeţi de numele Meu, va răsări Soarele 
neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui” (Mal 4,2).                                                                              
 
(32) Lumina: „Isus le-a vorbit din nou şi a zis: ‚Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe 
Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii’” (Ioan 8,12).                                                    
 
(33) Alfa şi Omega . . .: „,Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul’, zice Domnul 
Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic” (Apoc 1,8).         

(06) Cine este Acesta pentru mine 

 Identificarea de până aici a Celui care a venit din cer ca jertfă mântuitoare are valoare 
generală, informativă.  Oricât ar fi de complexă şi de bogată această identificare, ea nu 
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epuizează posibilităţile.  Problema care s-ar pune acum este în ce măsură eu, păcătosul, unic 
pe lume şi în univers, obţin ceva din ce s-a făcut în cadrul planului de mântuire.  Mai exact, 
cine este Acesta pentru mine?  Sigur că tot ce s-a spus până aci.  Accept absolut tot ce ni s-a 
descoperit despre El.  Am însă nevoie de o experienţă personală cu El, ca şi când tot ce a 
venit să facă şi a făcut ar fi fost numai pentru mine, deşi mă bucur să beneficieze astfel cât 
mai mulţi oameni.  Spiritul Profetic zice: „Mântuitorul ar fi trecut prin agonia Golgotei 
pentru ca unul să poată fi mântuit în împărăţia Sa.  El nu-l va părăsi niciodată pe unul pentru 
care a murit.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 483)  
 

 A zis apostolul Pavel: „. . . aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă” 
(Efes 3,17).  Hristos să locuiască în inima mea prin credinţă!   

 

 Tot Pavel a zis: „Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci 
Hristos trăieşte în mine” (Gal 2,20).  Doresc ca Hristos să trăiască în mine! 

 

 Şi din nou: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem 
schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Cor 3,18).  Doresc 
şi mă rog să fiu schimbat în acelaşi chip al Lui! 

 

 Apostolul Ioan ne îndreaptă privirile spre viitor: „Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui 
Dumnezeu.  Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă.  Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca 
El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este” (1 Ioan 3,2).  Nădejdea mea nezguduită este ca, la 
venirea Sa, să fiu ca El!  Aşa să-mi ajute Bunul Tată ceresc şi aşa să ne ajute la toţi cei 
prezenţi!  Amin!       

* * * * 

Cântarea de deschidere, 263: „Privesc la Tine, Domnul meu!”    

Cântarea de închidere, 81: „Nu-i decât un singur nume”    
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„CINE ESTE ACEST FIU AL OMULUI?” 

 Cu puţine zile înainte de crucificare, Mântuitorul a făcut următoarea declaraţie publică:        
„‚Acum are loc judecata lumii acesteia, acum, stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.  
Şi, după ce voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage la Mine pe toţi oamenii.’  Vorbind astfel, 
arăta cu ce moarte avea să moară” (Ioan 12,31-33).   
 

 Ascultătorii au fost confuzi, nu pentru că Isus nu Se exprimase clar, ci pentru că spusele Lui 
nu aveau loc în minţi deja încărcate cu alte speranţe.  Evanghelistul ne raportează mai 
departe: „Norodul I-a răspuns: ‚Noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac; cum dar 
zici Tu că Fiul omului trebuie să fie înălţat?  Cine este acest Fiu al omului?’”  (Versetul 34)   

 

 Cine este acest Fiu al omului?  Bună întrebare, indiferent de ce a fost ridicată.  Ba chiar 
foarte bună.  Ne vom ocupa de ea în cursul acestei teme.   

 

 Multe profeţii din Vechiul Testament s-au referit la prima venire a Domnului nostru Isus 
Hristos.  Câte?  Sute.  Gândiţi-vă la o monedă de 25 de cenţi.  Dacă tot statul Texas, care 
este de aproape 3 ori mai mare decât România (exact de 2,92 ori), ar fi acoperit cu un strat 
de 60 de centimetri de astfel de monede, dacă una din toate aceste monede ar fi marcată 
cu un semn şi un orb ar fi pus să o caute, acesta ar avea mai multe şanse de reuşită decât ca 
toate profeţiile despre Mesia conţinute în Vechiul Testament să se potrivească la altcineva 
decât la Isus din Nazaret!    

 

 Iată aici câteva profeţii din Vechiul Testament referitoare la suferinţele Domnului Hristos.  
Toate sunt circa 40, dar eu mă voi referi la 10 din ele.                                                                             

 
(01) A tăcut înaintea celor ce-L chinuiau: profeţia este în Isaia 53,7, iar împlinirea ei este 
arătată în Matei 26,63 şi 27,12-14.                                                                                                                           
 
(02) Străpungerea mâinilor şi a picioarelor: profeţia este în Psalmul 22,16, iar împlinirea ei 
este arătată în Ioan 19,23.37 şi în alte locuri.                                                                                                                                     
 
(03) Împărţirea hainelor, inclusiv tragerea la sorţi pentru cămaşa Sa: profeţia este în Psalmul 
22,18, iar împlinirea ei este arătată în Luca 23,34 şi în alte locuri.                                                                                        
 
(04) Batjocorit că S-a încrezut în Dumnezeu: profeţia este în Psalmul 22,8, iar împlinirea ei 
este arătată în Matei 27,43.                                                                                                                                        
 
(05) Fiere în mâncare şi oţet când I-a fost sete: profeţia este în Psalmul 69,21, iar împlinirea 
ei este arătată în Matei 27,34.48 şi în alte locuri.                                                                                                                                                                                          
 
(06) Strigătul „Dumnezeule!  Dumnezeule!  Pentru ce m-ai părăsit?”  este redat aşa ca 
profeţie în Psalmul 22,1, iar împlinirea acestei profeţii este arătată în evanghelii, de 
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exemplu, în Matei 27,46, în formularea: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
părăsit?”, în aramaică şi în ebraică.                                                                                                                             
 
(07) Străpuns cu suliţa în coastă după ce a murit: profeţia este în Zaharia 12,10, iar 
împlinirea ei este arătată în Ioan 19,34.37.                                                                                                                                                     
 
(08) Nici un os al Lui nu a fost sfărâmat: profeţia este în Psalmul 34,20, iar împlinirea ei este 
arătată în Ioan 19,36.                                                                                                                                    
 
(09) Mormântul Său a fost la un loc cu cel bogat: profeţia este în Isaia 53,9, iar împlinirea ei 
este arătată în Matei 27,60.                                                                                                                        
 
(10) Trupul Lui nu a cunoscut putrezirea: profeţia este în Psalmul 16,10, iar împlinirea ei 
este arătată în Fapte 2,27-31.   
 

 Cine a fost ultimul profet care a prezis suferinţele, moartea şi învierea Domnului Hristos?  A 
fost chiar El Însuşi.  Aceste pasaje se pot împărţi în aluzii şi în descrieri.                                                    

Aluzii:                                                                                                                                                                                      

(01) „Pentru că nici Fiul n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca 
răscumpărare pentru mulţi” (Mat 20,28).                                                                                                           

(02) „Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii 
Mele pentru îngropare” (Mat 26,12).                                                                                                                            

(03) „Eu sunt Păstorul cel Bun.  Păstorul cel Bun Îşi dă viaţa pentru oi” (Ioan 10,11).                                        

(04) „Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.  Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci 
o dau Eu de la Mine.  Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi; aceasta este porunca pe 
care am primit-o de la Tatăl Meu” (Ioan 10,17.18).                                                                                        

(05) „Drept răspuns, Isus le-a zis: ‚A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.  Adevărat, 
adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne 
singur, dar dacă moare, aduce multă roadă’” (Ioan 12,23.24).                                                                                           

(06) „Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul 
omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3,14.15).                                                                   

(07) „Isus, deci, le-a zis: ‚Când Îl veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi 
că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu’” (Ioan 8,28).                    

(08) „Eu sunt Pâinea vie care S-a pogorât din cer.  Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta 
va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa 
lumii” (Ioan 6,51).                                                                                                                                    

Descrieri (mai mult sau mai puţin explicite):                                                                                                                  



 

 

P
ag

e1
7

4
 

(01) „De atunci încolo, Isus a început să le spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la 
Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă 
şi din partea cărturarilor, că are să fie omorât şi că a treia zi are să învieze” (Mat 16,21).                         

(02) „Pe când stăteau în Galilea, Isus le-a zis: ‚Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile 
oamenilor.  Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.’  Ucenicii s-au întristat foarte mult” (Mat 
17,22.23).                                          

(03) „Pe când Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, i-a luat de o parte pe cei doisprezece ucenici 
şi le-a zis: ‚Iată că ne suim la Ierusalim şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai 
de seamă şi cărturarilor.  Ei Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâinile neamurilor, ca să-L 
batjocorească, să-L bată şi să-L răstignească, dar a treia zi va învia’” (Mat 20,17-19).                               

(04) „Atunci, a început să-i înveţe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit 
de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să fie omorât şi, după trei zile, să 
învieze” (Marcu 8,31).                                                                                                                                                           

(05) „Au plecat de acolo şi au trecut prin Galilea.  Isus nu voia să ştie nimeni că trece.  Căci îi 
învăţa pe ucenicii Săi şi zicea: ‚Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî şi, a 
treia zi după ce-L vor omorî, va învia.’  Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea şi se 
temeau să-L întrebe” (Marcu 9,30-32).                                                                                                              

(06) „Ei erau pe drum şi se suiau la Ierusalim şi Isus mergea înaintea lor.  Ucenicii erau 
tulburaţi şi mergeau îngroziţi după El.  Isus i-a luat iarăşi la El pe cei doisprezece şi a început 
să le vorbească despre lucrurile care aveau să I se întâmple.  ‚Iată’, a zis El, ‚ne suim la 
Ierusalim şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor.  Ei Îl 
vor osândi la moarte şi-L vor da în mâinile neamurilor, care îşi vor bate joc de El, Îl vor bate 
cu nuiele, Îl vor scuipa şi-L vor omorî, dar, după trei zile, va învia’” (Marcu 10,32-34).                                                   

(07) „Apoi, a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, 
de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să fie omorât şi a treia zi să învieze” (Luca 9,22).                    

(08) „Pe când toţi se minunau de tot ce făcea Isus, El le-a zis ucenicilor Săi: ‚Voi ascultaţi bine 
ce vă spun: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor!’  Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele 
acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă, şi se temeau să-L întrebe în 
privinţa aceasta” (Luca 9,43-45).                                                                                                                         

(09) „Isus i-a luat cu Sine pe cei doisprezece şi le-a zis: ‚Iată că ne suim la Ierusalim şi tot ce a 
fost scris prin prooroci despre Fiul omului se va împlini.  Căci va fi dat în mâna neamurilor, Îl 
vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa şi, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a 
treia zi va învia.’  Ei n-au înţeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă 
pentru ei şi nu pricepeau ce le spunea Isus” (Luca 18,31-34).                                                                           

(10) „Atunci, Isus le-a zis: ‚În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire, 
căci este scris: ‚Voi bate Păstorul şi oile turmei vor fi risipite.’  Dar, după ce voi învia, voi 
merge înaintea voastră în Galilea’” (Mat 26,31.32).                                                                                                     
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(11) „Apoi, a venit la ucenici şi le-a zis: ‚Dormiţi de acum şi odihniţi-vă!  Iată că a venit ceasul 
ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoşilor’” (Mat 26,45).      

 În primul text, Isus a zis „El” (trebuie să meargă la Ierusalim . . .) şi, în textul al zecelea, S-a 
referit la Sine printr-un pronume şi două verbe („în Mine”, „voi învia”, „voi merge”); în toate 
celelalte nouă texte, vorbind despre Sine, El a folosit expresia „Fiul omului”.   
 

 Să reţinem din textele acestea ideea că ucenicii nu au înţeles nimic din ce le spunea Isus 
când prevestea suferinţele, moartea şi învierea Sa.  Dar măcar să se fi gândit la ele atunci 
când Mântuitorul a trecut prin aceste experienţe.  Interesant şi uimitor este faptul că preoţii 
cei mai de seamă ştiau că El făcuse astfel de preziceri şi ne întrebăm de unde ştiau, pentru 
că Isus le exprimase în cercul restrâns al ucenicilor Săi.  Le-o fi spus Iuda?  Poate că nu, 
având în vedere interesele sale.  Oricum, iată ce ni se spune în Matei 27,62.63: „A doua zi 
care vine după ziua pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus la Pilat şi i-au zis: 
‚Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când încă era în viaţă, a zis: ‚După trei 
zile voi învia.’”   

 

 Mântuitorul le-a vorbit dinainte ucenicilor despre suferinţele Sale nu ca să-i sperie, ci, 
pentru ca atunci când prezicerile se vor împlini, ei să creadă:                                                                                        

 
- „Vă spun lucrul acesta de pe acum (trădarea de către Iuda), înainte ca să se întâmple, 
pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt” (Ioan 13,19).                                                         
 
- „V-am spus aceste lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă 
aduceţi aminte că vi le-am spus” (Ioan 16,4).   
 

 Domnul a venit la Avraam însoţit de doi îngeri (Gen 18,2.16.17 şi restul capitolului): erau trei 
bărbaţi, adică doi îngeri şi Domnul.  Să fi venit aşa şi după următorii 1.900 de ani, ca să 
moară pentru păcătoşi?  Nu, pentru că Dumnezeu nu moare, aşa cum spune apostolul 
Pavel: „A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu să fie 
cinstea şi slava în vecii vecilor!  Amin!”  (1 Tim 1,17).  „Împăratul împăraţilor şi Domnul 
domnilor, singurul care are nemurirea” (1 Tim 6,15.16).                                                        
 

 Tot ce Se numeşte pe drept Dumnezeu este nemuritor, adică nu poate muri.  La Avraam, 
Domnul S-a dus în înfăţişare de om, dar nu era om.  El trebuia să ia asupra Sa natura 
omenească, să devină om, să Se facă părtaş sângelui şi cărnii, să aibă trup muritor (vezi Evrei 
2,14.15).   
 

 El era din veşnicie Dumnezeu, era Cuvântul care, la un moment dat, S-a făcut trup.  A 
continuat să fie Dumnezeu şi când a venit pe pământ, născut ca om, fără slava cea 
înfricoşătoare de care Se dezbrăcase (vezi Filipeni 2,5-8).  Totuşi, rareori Mântuitorul a făcut 
uz de numele „Fiul lui Dumnezeu”.  Iată două ocazii de felul acesta:                                                                

 



 

 

P
ag

e1
7

6
 

(01) „Isus a auzit că l-au dat afară şi, când l-a găsit, i-a zis: ‚Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?’  El 
a răspuns: ‚Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?’  ‚L-ai şi văzut’, i-a zis Isus, ‚şi Cel ce 
vorbeşte cu tine, Acela este.’  ‚Cred, Doamne’, I-a zis el şi I s-a închinat” (Ioan 9,35-38).               
 
(02) „Isus tăcea.  Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: ‚Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să 
ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.’  ‚Da’, i-a răspuns Isus, ‚sunt’” (Mat 26,63.64).   
 

 Prin întrupare, a doua Persoană a Dumnezeirii a devenit Om şi I-a plăcut să Se numească 
„Fiu al omului”.  El este astfel Dumnezeu şi Om.  Nici numai Dumnezeu, nici numai Om, ci 
Dumnezeu şi Om, adică Om de provenienţă divină.  În această calitate, El a ajuns îndreptăţit 
şi calificat să efectueze următoarele trei lucrări:                                                                                                                                                                     
 
(01) Să-Şi dea viaţa ca jertfă pentru păcat: „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui 
şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să-l 
nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să-i izbăvească pe toţi aceia 
care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor” (Evr 2,14.15).                                                
 
(02) Să mijlocească între Dumnezeu-Tatăl şi oamenii păcătoşi: „Căci este un singur 
Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Omul Isus Hristos” (1 Tim 
2,5).                                                                                                                                                                     
 
(03) Să-i judece pe păcătoşi: „Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să 
aibă viaţa în Sine.  Şi I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului” (Ioan 5,26.27).   
  

 Necesitatea morţii Sale pentru oameni a fost menţionată, în mod inconştient dar inspirat, 
chiar de marele preot Caiafa: „Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: 
‚Voi nu ştiţi nimic; oare nu vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru 
norod şi să nu piară tot neamul?’  Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci, fiindcă era mare 
preot în anul acela, a proorocit că Isus avea să moară pentru neam.  Şi nu numai pentru 
neamul acela, ci şi ca să-i adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi” (Ioan 
11,49-52).   
 

 „Să moară un om pentru norod”, a zis Caiafa, şi a zis bine, pentru că nu a vorbit de la el, ci a 
proorocit, fiindcă era mare preot.  Un om a murit pentru păcătoşi, dar nu orice om, unul 
singur care putea să o facă, Omul-Dumnezeu, Omul Isus Hristos: „Căci, dacă moartea a venit 
prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.  Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi 
vor învia în Hristos” (1 Cor 15,21.22).  Moartea a venit prin om, prin Adam, învierea vine   
printr-un om, dar nu oricare om, ci Omul unic, Omul-Dumnezeu.  Ca Om, în trup omenesc, 
căci numai astfel se putea, a murit Răscumpărătorul nostru.  Scriptura spune chiar aşa: aţi 
văzut că Isus zicea mereu şi mereu că Fiul omului va fi omorât şi va învia.   

 

 „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost 
deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să-l nimicească pe cel ce are puterea 
morţii, adică pe diavolul, şi să-i izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi 
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robiei toată viaţa lor” (Evr 2,14.15).  Eternul Fiu al lui Dumnezeu, Cuvântul, S-a făcut trup.  A 
devenit părtaş de sânge şi carne, ca să moară şi să-l nimicească pe diavolul: „A fost omorât 
în trup” (1 Pet 3,18).  A fost legat, scuipat, pălmuit, lovit cu pumnii, biciuit – nu trupul Său 
omenesc suferea toate acestea?  Ostaşii I-au pus pe cap o coroană de spini – era trupul Său 
de Om, de Fiu al omului.   

 

 I-au străpuns mâinile şi picioarele, iar Toma a vrut să vadă acele semne ale cuielor şi rana 
produsă de suliţă (vezi Ioan 20,24-27).  Acestea erau cicatrice pe un trup care a murit, Omul 
Isus Hristos: „Când au venit la Isus şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor, 
ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă şi, îndată, a ieşit din ea sânge şi apă” (Ioan 
19,33.34).  Sânge şi apă, trup, da?  Carne şi sânge, acestea au murit – a murit Omul Isus 
Hristos.   

 

 Iosif din Arimatea l-a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus şi să-l înmormânteze 
(vezi Luca 23,50-53).  Ce a pus Iosif în mormânt?  Trupul mort al Omului Isus Hristos.   

 

 Iată alte afirmaţii ale Noului Testament despre trupul Mântuitorului:                                                         
 

- „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).                                                                                                                                                 
 
- „Prin această ‚voie’ am fost sfinţiţi noi şi anume, prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, o 
dată pentru totdeauna” (versetul 10).                                                                                                                        
 
- „Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, 
pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinlăuntru, adică trupul 
Său . . .” (versetele 19 şi 20).                                                                                                                               
 
- „Şi, după ce I-a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o (pâinea) şi a zis: ‚Luaţi, mâncaţi, acesta 
este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea’” (1 
Cor 11,24).   

 

 Da, e clar, dar ce s-a întâmplat cu natura Sa divină, în timp ce Omul Isus Hristos, Fiul omului, 
era mort?  Nu răspunsurile la această întrebare sunt greşite, ci întrebarea însăşi: această 
întrebare să nu ne-o punem niciodată, e tabu.  Nu ne ajunge că Biblia ne-a demonstrat că 
Fiul omului a murit?  Tot ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău (vezi Matei 5,37).   

 

 „Însă, deşi gloria divină a lui Hristos a fost pentru o vreme învăluită şi eclipsată prin 
asumarea de către El a naturii umane, totuşi, El nu a încetat să fie Dumnezeu când a devenit 
om.  Natura umană nu a luat locul celei divine, nici cea divină locul celei umane.  Aceasta 
este taina evlaviei.”  (Signs of the Times din 10 mai 1899, citat în Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 1129)   
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 „Oare natura umană a Fiului Mariei a fost schimbată în natura divină a Fiului lui Dumnezeu?  
Nu; cele două naturi au fost în mod misterios contopite într-o persoană – omul Isus Hristos.  
În El locuia trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.  Când a fost crucificat Hristos, natura Sa 
umană a murit.  Dumnezeirea nu s-a prăbuşit şi a murit; acest lucru ar fi fost cu neputinţă.”  
(Scrisoarea 280 din 1904, publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 1113)  

 

 „Prin natura Sa omenească, Hristos a venit în legătură cu omenirea; prin divinitatea Sa, El 
are drept la tronul lui Dumnezeu.  Ca Fiu al omului, El ne-a dat un exemplu de ascultare; ca 
Fiu al lui Dumnezeu, El ne dă putere să ascultăm.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 24)  

 

 Cineva mi-a povestit următoarea experienţă: în urmă cu multe decenii, un slujitor al lui 
Dumnezeu din conducerea Uniunii de Conferinţe din România a vizitat un oraş de provincie, 
pentru a discuta cu autoritatea locală un caz de nerespectare a libertăţii religioase.  
Funcţionarul respectiv a fost foarte dur cu reprezentantul bisericii.  La sfârşitul întâlnirii, 
fratele nostru i-a spus: „Îmi pare foarte rău că ne trataţi aşa.  Dacă aveţi vreodată vreo 
treabă în capitală, aveţi aici adresa mea, căutaţi-mă şi vă voi arăta cum trebuie tratată o 
fiinţă omenească.”  Lucrurile au decurs în aşa fel, încât funcţionarul chiar a avut de rezolvat 
o problemă în capitală şi a trebuit să apeleze la slujitorul lui Dumnezeu pentru găzduire.  I   
s-a arătat atunci cum trebuie tratată o fiinţă omenească.  
 

 A venit Dumnezeu pe pământ în trup omenesc şi noi L-am tratat cu multă răceală.  I-am 
oferit o iesle ca leagăn.  L-am urmărit tot timpul ca să-I facem greutăţi, în cele din urmă       
L-am ţintuit pe o cruce şi L-am omorât.  Aşa tratament a găsit El pe pământ.  Va veni însă 
ziua când „acest Fiu al omului” îi va lua la cer pe aceia care şi-au regretat păcatele şi s-au 
pocăit, acceptându-L ca Mântuitor al lor.  Pe aceştia îi va duce în împărăţia cerurilor şi acolo 
le va arăta cum ştie El să trateze fiinţele omeneşti. 
 

 Iată ce zice Spiritul Profetic: „Hristos a fost tratat aşa cum merităm noi, pentru ca noi să 
putem fi trataţi aşa cum merită El.  El a fost osândit pentru păcatele noastre, la care nu a 
contribuit cu nimic, pentru ca noi să putem fi îndreptăţiţi prin neprihănirea Sa, la care noi nu 
am contribuit cu nimic.  El a suferit de moartea care era a noastră, pentru ca noi să putem 
primi viaţa care era a Sa.  ‚Prin rănile Sale suntem tămăduiţi.’”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 25) 

 

 Îl vom slăvi în veci de veci pentru această tămăduire şi pentru moştenirea binecuvântată 
care ne aşteaptă sus!  Amin!    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 162: „Ador puterea salvatoare”   

Cântarea de închidere, 115: „O, frunte-nsângerată!”    
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DE CE A VENIT ISUS?   

 Întrebarea aceasta poate avea sensul unei împotriviri sau provocări: „De ce ai venit?  Nu 
puteai să stai acasă?”  Sau poate căuta motivele pentru care cineva S-a arătat într-un 
anumit loc.  Primul sens nu a lipsit din comportarea contemporanilor Domnului Isus Hristos.  
Mulţi au fost deranjaţi de venirea Lui.  De ce s-a tulburat Irod când a auzit că magii Îl caută 
pe „Împăratul de curând născut al iudeilor”?  (Mat 2,1-3; citat este versetul 2).  Nu e greu de 
aflat: uzurpatorul îşi temea tronul şi a fost capabil să extermine o mulţime de copii, 
presupunând că între ei este şi „rivalul” său la domnie.   
 

 Dar de ce „s-a tulburat tot Ierusalimul împreună cu el”, în special conducătorii?  Pentru că îi 
deranja ideea naşterii lui Mesia aşa cum au auzit.  Zicea un poet: „El a venit pe unde nu L-au 
aşteptat!”  Nu că poporul iudeu, nu că mai marii lui erau împotriva venirii Eliberatorului, 
însă Cel anunţat nu era cel aşteptat de ei, de aceea Îi puteau zice: „De ce ai venit?  Ce cauţi 
aici?”  Şi I-au zis-o tot timpul, până când L-au răstignit!  Ce înseamnă, de fapt, declaraţia lui 
Ioan din evanghelia sa că Hristos „a venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1,11), decât: 
„Pentru ce ai venit?  Nu Te recunoaştem!  Noi vrem alt hristos, nu pe Tine!”?       
 

 În tema aceasta, căutăm însă să distingem obiectivele urmărite de Cer prin venirea 
Salvatorului.  Ne pare foarte bine că a venit, dar vrem şi să descoperim pentru ce a venit.  
Atunci, Îl vom înţelege mai bine, vom preţui mai mult ce a făcut El pentru noi, păcătoşii, şi Îl 
vom iubi fără rezerve. 
 

 Să vedem însă, mai întâi, pentru ce nu a venit Isus pe lume, motive care nu au determinat 
venirea Lui de prima dată şi care nu au făcut parte din programul Său.  Biblia nu ne refuză 
ajutorul în acest studiu, în această căutare.                                                                                
 
(01) Hristos nu a venit ca să judece lumea în sensul pedepsirii ei: „Isus S-a întors spre ei 
(spre fiii lui Zebedei), i-a certat şi le-a zis: ‚Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!  Căci Fiul 
omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor . . .’” (Luca 9,55.56).  Vorbind cu Nicodim, 
Hristos a zis: „Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea . . .” 
(Ioan 3,17).                                                                              
 
(02) Nu a venit ca să pună capăt existenţei demonilor.  Aceştia nu erau siguri, de aceea 
strigau îngroziţi: „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret?  Ai venit să ne pierzi?  Te 
ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!”  (Marcu 1,24).  În altă variantă: „Ce legătură este 
între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu?  Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?”  
(Mat 8,29)                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
(03) Nu a fost misiunea Lui să facă reforme politice sau sociale.  Când un om din mulţime   
I-a cerut lui Isus să-i spună fratelui său să împartă moştenirea cu el, Mântuitorul a răspuns: 
„Omule, cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?”  (Luca 12,14)                                                                                                                                                                                                                                
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(04) Hristos nu a venit pentru a face compromisuri.  El a zis: „Să nu credeţi că am venit        
s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia” (Mat 10,34).  Prinţul păcii a 
venit să aducă sabia!  Nu era sabia Sa, ci a vrăjmaşului, care urma să fie stârnită prin 
învăţăturile Sale, prin lucrarea evangheliei.  Aşa ceva, Satana nu putea suporta, de aceea 
sabia lui a tăiat şi a tăiat.  Au curs râuri de sânge de martiri.   
 
(05) El nu a venit pentru confirmarea religiei false sau decorarea fanaticilor.  Replica dată 
fariseilor şi cărturarilor care făceau caz de datina bătrânilor a fost: „Aţi desfiinţat astfel 
Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre” (Mat 15,1-9; citat este versetul 6).  Când a 
fost criticat pentru că mânca împreună cu vameşii şi cu păcătoşii, El a răspuns: „. . . n-am 
venit să-i chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, . . .” (Mat 9,13).                                               
 
(06) Nu a venit ca să ducă o viaţă comodă: „Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se 
slujească, . . .” (Mat 20,28).  „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului 
n-are unde-Şi odihni capul” (Mat 8,20).  „El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi,    
. . .” (2 Cor 8,9).                                                              
 
(07) Nu a venit pentru a desfiinţa poruncile divine: „Să nu credeţi că am venit să stric legea 
sau proorocii, . . .” (Mat 5,17).                                                        
 
(08) El nu S-a angajat într-o misiune independentă: „Căci M-am pogorât din cer ca să fac nu 
voia Mea, . . .” (Ioan 6,38).       
 

 Dar ce zice Biblia despre scopul sau scopurile pentru care a venit Hristos în lumea aceasta? 
Pentru ce a venit El, de fapt?  E imposibil de răspuns într-un cuvânt, o propoziţie sau o 
frază.  Nu a fost un singur motiv pentru care Hristos a părăsit locaşurile cereşti şi a venit să 
umble prin ţărâna Palestinei.  Iată, în continuare, atât de multe motive ale venirii Sale, câte 
am putut descoperi, pe baza Bibliei şi a Spiritului Profetic:                                                                                                                                                                       
 
(01) Hristos era „oglindirea slavei Lui (a Tatălui) şi întipărirea Fiinţei Lui” (Evr 1,3).  Astfel, 
întâi şi-ntâi, El a venit pentru a-L descoperi pe Tatăl, pentru a corecta imaginea falsă despre 
Dumnezeu, pe care o lansase tatăl minciunii: „Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu; 
singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (Ioan 1,18).  „Isus i-a zis: 
‚De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe?  Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut 
pe Tatăl’” (Ioan 14,9).                                                                                                                                                           
 
„Satana a făcut ca oamenii să şi-L închipuie pe Dumnezeu ca pe o fiinţă a cărei însuşire 
fundamentală este dreptatea aspră – cineva care este un judecător sever, un creditor dur, 
pretenţios.  El L-a înfăţişat pe Creator ca pe o fiinţă care urmăreşte cu ochi gelos să 
descopere erorile şi greşelile oamenilor, pentru a trimite judecăţi asupra lor.  Isus a venit să 
trăiască între oameni tocmai pentru a înlătura această umbră întunecoasă, descoperind 
lumii iubirea infinită a lui Dumnezeu.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 11)  
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„Hristos declară despre Sine că este trimis în lume ca reprezentant al Tatălui.  În nobleţea 
caracterului Său, în mila şi compătimirea Sa gingaşă, în iubirea şi bunătatea Sa, El stă în faţa 
noastră ca întrupare a perfecţiunii divine, chipul Dumnezeului nevăzut.”  (Testimonies for 
the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 739)  
 
(02) El a venit ca să aducă la îndeplinire programul întocmit de Tatăl Său: „. . . căci M-am 
pogorât din cer ca să fac . . . voia Celui ce M-a trimis” (Ioan 6,38).                                          
 
(03) A fost misiunea Lui să confirme eternitatea Legii Morale.  Chiar aşa a zis El: „Să nu 
credeţi că am venit să stric legea sau proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc” (Mat 
5,17).  Era profetizat despre El astfel: „Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o 
lege mare şi minunată” (Isa 42,21).  O traducere exactă ar suna aşa: „Iehova (Domnul) este 
încântat; datorită dreptăţii Sale, El va preamări (amplifica) legea şi o va face onorabilă (o va 
onora).”  Încerc o formulare mai clară şi mai simplă: „A fost plăcerea Domnului (a 
Mântuitorului), pentru dreptatea Sa, să amplifice şi să onoreze legea.”                                        
 
Amplificarea este mărire, de exemplu cu o lupă.  Deci, una din sarcinile pentru care venea 
Isus a fost amplificarea legii, în niciun caz micşorarea sau eliminarea ei.  În ce fel avea s-o 
amplifice?  Prin interpretare şi trăire.  Să se vadă în ea mai mult decât se văzuse până 
atunci.  Chiar în capitolul 5 din Matei, El a explicat unele din Cele Zece Porunci (a şasea, a 
şaptea, a treia), arătând că nu este vorba doar de manifestări exterioare, vizibile, ci şi de 
trăiri sufleteşti, de suprimarea sau evitarea păcatului în faşă.                                                                               
 
„El a venit ca să împlinească toată dreptatea şi, în poziţia de conducător al omenirii, să-i 
arate omului că el poate face aceeaşi lucrare, împlinind fiecare amănunt al cerinţelor lui 
Dumnezeu.”  (Selected Messages/Solii alese, cartea 1, pagina 211)  
 
(04) El a venit să promoveze adevărul într-o lume a minciunii.  Lui Pilat, Isus i-a zis: „Eu 
pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr.  Oricine 
este din adevăr ascultă glasul Meu” (Ioan 18,37).  Putea să facă lucrul acesta?  Bineînţeles, 
pentru că El era adevărul întruchipat: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14,6).  Zaharia, 
tatăl lui Ioan Botezătorul, a proorocit astfel la naşterea fiului său: „. . . datorită marii îndurări 
a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime, ca să-i 
lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii . . .” (Luca 1,78.79).                                                                                                                                                
 
(05) Venirea Sa făcea parte din războiul universal, de aceea, lucrarea Lui nu se putea 
efectua fără o tentă agresivă: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările 
diavolului” (1 Ioan 3,8).  Colaboratorii vrăjmaşului aveau de făcut o alegere: ori să se 
detaşeze de el ori să suporte consecinţele nebuniei lor: „Să nu credeţi că am venit s-aduc 
pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.  Căci am venit să despart pe fiu de 
tatăl său, pe fiică de mamă-sa şi pe noră de soacră-sa” (Mat 10,34.35).  Iată varianta lui 
Luca: „Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ?  Eu vă spun: nu, ci, mai degrabă, 
dezbinare.  Căci, de acum înainte, din cinci, care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinaţi 
împotriva a doi şi doi împotriva a trei.  Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului şi fiul împotriva 
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tatălui; mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva norei şi nora 
împotriva soacrei” (Luca 12,51-53).                                                                                                                                                      
 
După vindecarea orbului din naştere, Hristos a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru 
judecată: ca cei ce nu văd să vadă şi cei ce văd să ajungă orbi” (Ioan 9,39).  Cum e posibil aşa 
ceva?  Pentru că oferta de viaţă şi binecuvântare a Salvatorului se aplică acelora care o 
primesc, tămăduind orice neputinţă şi efectuând o regenerare absolută.  Cei care o resping 
ajung însă în cea mai mizerabilă stare posibilă, mai rea decât înainte de a auzi adevărul.  Aşa 
cum a arătat Mântuitorul, demonul îndepărtat se întoarce cu „alte şapte duhuri, mai rele 
decât el; intră împreună în casă, se aşază în ea şi starea de pe urmă a omului aceluia ajunge 
mai rea decât cea dintâi” (Luca 11,26).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
„Domnul mi-a arătat că aceia care au fost în orice măsură orbiţi de vrăjmaşul şi care nu au 
scăpat cu totul din cursa lui Satana vor fi în primejdie, pentru că ei nu pot discerne lumina 
din cer şi vor înclina să accepte o eroare.  Lucrul acesta va afecta întreaga gamă a 
gândurilor, hotărârilor, planurilor şi sfaturilor lor.  Dovezile pe care Dumnezeu le-a dat nu 
sunt dovezi pentru ei, pentru că şi-au orbit propriii lor ochi, alegând întunericul în locul 
luminii.  Apoi, ei vor produce ceva ce numesc lumină, pe care Dumnezeu o numeşte lumina 
focului lor, prin care îşi vor orienta paşii.”  (Scrisoarea 1f din 1890, publicată în Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 4, 
paginile 1146-1147)  
 
(06) Misiunea Mântuitorului era multiplă.  Imediat după botez, fiind în vizită în Sabat în 
sinagoga din Nazaret, Isus Şi-a prezentat platforma misiunii pe pământ: „Duhul Domnului 
este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor evanghelia; M-a trimis să-i 
tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor 
căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului” 
(Luca 4,18.19).  Aici avem: propovăduirea evangheliei, tămăduirea celor zdrobiţi, 
slobozirea prizonierilor, redarea vederii, eliberarea celor apăsaţi, vestirea anului de 
îndurare al Domnului.  El nu a putut fi derutat de la vestirea evangheliei mântuitoare: 
„Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile şi satele vecine, ca să propovăduiesc şi 
acolo; căci pentru aceasta am ieşit” (Marcu 1,38).                                    
 
(07) Hristos a venit pentru serviciu.  În toiul luptei ucenicilor pentru întâietate, Mântuitorul 
a zis: „Pentru că Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească” (Mat 20,28).  „Căci 
care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujeşte la masă?  Nu cine stă la masă?  Şi Eu, 
totuşi, sunt în mijlocul vostru ca Cel ce slujeşte la masă” (Luca 22,27).                                                                                  
 
(08) A venit ca Mântuitor al lumii.  Pentru ce L-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume?  
Potrivit cu cuvintele rostite de Mântuitorul către Nicodim, Dumnezeu L-a trimis în lume „ca 
lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3,17).  Acesta a fost şi scopul anunţat de înger şi care 
urma să fie cuprins într-unul din numele Sale: „Ea 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).  Chiar El a zis: „Căci    
n-am venit să-i chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi” (Mat 9,13).  A 
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exclamat apostolul: „O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: 
‚Hristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi’, dintre care cel dintâi sunt 
eu” (1 Tim 1,15).  „Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le 
mântuiască” (Luca 9,56).  Sau: „Fiindcă Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era 
pierdut” (Luca 19,10).  Aşa scria şi apostolul Ioan: „Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele      
. . .” (1 Ioan 3,5).                                                                                                                                    
 
Datorită limitării în timp, misiunea Sa era în primul rând pentru „oile pierdute ale casei lui 
Israel” (Mat 15,24).  Nu-i erau însă indiferente nici celelalte oi pierdute: „Mai am şi alte oi, 
care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc.  Ele vor asculta de glasul Meu 
şi va fi o turmă şi un Păstor” (Ioan 10,16).  Iar serviciul pentru oile Sale era total: „Eu am 
venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug” (versetul 10).  Pentru a atinge acest obiectiv, 
a fost gata să Se comporte ca un adevărat Păstor: „Eu sunt Păstorul cel Bun.  Păstorul cel 
Bun Îşi dă viaţa pentru oi” (versetul 11).  Şi chiar a făcut-o, fiindcă pentru aceasta venise pe 
lume: „Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa 
ca răscumpărare pentru mulţi” (Mat 20,28).                                                          
 
Pe urmaşii Săi, Hristos avea să-i înzestreze cu putere pentru continuarea lucrării Sale, aşa 
cum a prezis Ioan Botezătorul: „El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc” (Mat 3,11).  
Rezultatele aveau să fie fenomenale: „Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va 
face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă, va face altele şi mai mari decât acestea, pentru 
că Eu mă duc la Tatăl” (Ioan 14,12).  Iar amploarea acestor lucrări urma să fie globală: „Ci voi 
veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, 
în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1,8).                                                              
  
(09) Hristos a venit pentru a funcţiona ca Lumină a lumii: „Eu sunt lumina lumii; cine Mă 
urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8,12).  „Eu am 
venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric” 
(Ioan 12,46).                                                                                                                                                                            
 
(10) Venirea Sa urma a încălzi lumea cu focul iubirii Sale mântuitoare: „Eu am venit să 
arunc un foc pe pământ.  Şi ce vreau decât să fie aprins chiar acum!”  (Luca 12,49).  Şi a fost.  
Focul acesta nu va putea fi stins niciodată şi de nimeni.  
 

 „Hristos a venit ca să arate familiei omeneşti calea mântuirii şi a făcut această cale atât de 
simplă, încât un copilaş poate umbla pe ea.”  (Messages to Young People/Solii pentru 
tineret, pagina 15) 
 

 „Hristos a figurat în lumea noastră drept Cap al marii împărăţii spirituale pe care a venit ca 
să o înfiinţeze – împărăţia dreptăţii.  Învăţătura Sa a arătat în mod desluşit principiile 
înnobilatoare, sfinţitoare care guvernează această împărăţie.  El a arătat că dreptatea şi mila 
şi iubirea sunt forţele cârmuitoare în împărăţia lui Iehova.”  (Testimonies for the Church/ 
Mărturii pentru comunitate, volumul 9, pagina 218)   
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 Poetul a prins ideile de bază ale acestei teme şi le-a redat în versurile care urmează, cu 
frumuseţe şi forţă care vor fi observate şi simţite.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

De ce-a venit Isus? 

„De ce-a venit Isus pe lume?                                                                                                                                            
De ce-ntre oameni a venit?                                                                                                                                       
De ce născutu-S-a-ntr-un staul                                                                                                                                
Şi pe Golgota S-a jertfit?                                                                                                                                          
De ce păstratu-s-a prin secoli                                                                                                                                                                                                                             
slăvitu-I nume pe pământ                                                                                                                                           
şi nu-L cuprinse-n neguri anii                                                                                                                                 
cu-ntunecosul lor veşmânt? 

Aşa mă-ntreb în gândul tainic,                                                                                                                               
de raza Cerului pătruns:                                                                                                                                              
El a venit, cred, pentru mine,                                                                                                                               
acesta-i singurul răspuns.                                                                                                                                                 
El a venit să-ntindă mâna                                                                                                                                          
şi să salveze viaţa mea,                                                                                                                                            
pe când eu nu-L iubeam pe Domnul,                                                                                                                     
mi-a dovedit că mă iubea.   

Urcând Calvarul, El îmi luat-a                                                                                                                          
asupra Lui păcatul meu,                                                                                                                                       
să-mi poată da apoi credinţa,                                                                                                                                 
cunoaşterea de Dumnezeu.    

Deschisu-mi-a spre cer o cale                                                                                                                                 
şi-acolo loc mi-a pregătit,                                                                                                                                      
să fiu în veci de veci cu Domnul,                                                                                                                                
un om iertat şi fericit. 

O, Doamne, vreau să-mi fii nădejdea,                                                                                                            
iubirea Ta vreau s-o pătrund,                                                                                                                            
căci, dacă Tu exişti în ceruri,                                                                                                                                   
de ce-aş căta să mă ascund?                                                                                                                             
Chiar de-aş voi să fug în mare                                                                                                                                 
sau calea zorilor de-aş lua,                                                                                                                                        
cu Tine ochi dau pretutindeni                                                                                                                                
şi să m-ascund, ah, n-aş putea. . . . 

De-aceea, când Scriptura-mi spune                                                                                                                   
comoara vieţii că-ai adus                                                                                                                                         
şi când, cu glasul lor, profeţii                                                                                                                                  
vorbesc de Tine, scump Isus,                                                                                                                              
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când în natură văd prea bine                                                                                                                        
cum cele scrise se-mplinesc,                                                                                                                            
atunci mă-ncred mai mult în Tine                                                                                                                             
şi vreau mai mult să Te slăvesc! 

De-aceea, fă, Te rog, din viaţa-mi,                                                                                                                                    
o viaţă după placul Tău,                                                                                                                                         
din caracter, dă-mi Tu putere                                                                                                                                                                                            
să pot îndepărta ce-i rău.                                                                                                                                    
Şi-ajută vrerii tuturora,                                                                                                                                              
ca, pentru toţi câţi ai venit,                                                                                                                                      
să nu fii fără de putere,                                                                                                                                               
nici în zadar să fi venit.”   (Autor: Cornel Greising) 

 Cred că esenţa acestui poem este cuprinsă în versurile „El a venit, cred, pentru mine, /                                                                                                                              
acesta-i singurul răspuns.”  Singurul răspuns, printre multe altele, printre milioane.  Să fim 
fericiţi că Isus nu a preferat liniştea cerului, ci l-a părăsit temporar pentru mântuirea 
noastră!  Şi pentru că acum, în ceruri, lucrează în continuare la mântuirea noastră!  Veşnicia 
va fi insuficientă pentru epuizarea răspunsurilor la întrebarea-titlu: „De ce-a venit Isus?”  
Dar este un fapt împlinit, un fapt istoric, cel mai important dintre toate, pentru care Îi 
mulţumim acum şi în vecii vecilor!  Amin!                                                                                                                                                              

* * * * 

Cântarea de deschidere, 5: „Dragoste divină”   

Cântarea de închidere, 233: „Lângă Isus”    
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SĂMÂNŢA LUI AVRAAM   

 Când vorbeşte despre „sămânţa lui Avraam”, Biblia se referă la trei noţiuni:                                          
 
(01) Urmaşii trupeşti ai lui Avraam: „Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare, 
aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie 
numărată” (Gen 13,16).  „Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: ‚Uită-te spre cer şi numără stelele, 
dacă poţi să le numeri.’  Şi i-a zis: ‚Aşa va fi sămânţa ta’” (Gen 15,5).  „De aceea, dintr-un 
singur om, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca stelele 
cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra” (Evr 11,12).  Deşi evreii nu 
sunt astăzi un popor prea numeros, în comparaţie cu altele, să se ţină seama de faptul că 
naţiunea lor există de patru mii de ani.  S-au făcut încercări de exterminare a lor, dar ei s-au 
regenerat şi s-au păstrat.  Numai Dumnezeu îi cunoaşte pe toţi urmaşii lui Avraam, din toate 
timpurile.  Să fi fost un miliard sau mai mulţi?  Atunci, cât populaţia actuală a Chinei! 
 
(02) Hristos: „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai 
ascultat de porunca Mea!”  (Gen 22,18).  Iată o sămânţă care aduce binecuvântare întregii 
omeniri!  Care să fi fost aceea?  Pavel răspunde la această întrebare astfel: „Acum, 
făgăduinţele au fost făcute ‚lui Avraam şi seminţei lui’.  Nu zice ‚şi seminţelor’ (ca şi cum ar fi 
vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: ‚Şi seminţei tale’, adică Hristos” 
(Gal 3,16).                                                                                                                                                         
 
(03) Urmaşii spirituali ai Domnului Hristos: „Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi ‚sămânţa’ 
lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă” (Gal 3,29).                                                                                                                                                                      
 

 Hristos a fost sămânţa lui Avraam.  Aşa zice şi Matei: „Cartea neamului lui Isus Hristos, Fiul 
lui David, Fiul lui Avraam” (Mat 1,1).  După acest verset, începând cu versetul 2 şi terminând 
cu versetul 16, evanghelistul arată succesiunea generaţiilor, de la Avraam până la Hristos.  
Satana a ştiut că din sămânţa lui Avraam, mai precis din Isaac şi din Iacov, apoi din Iuda (vezi 
Geneza 49,10), Se va naşte Mântuitorul omenirii, de aceea a făcut tot timpul eforturi de a 
nimici în întregime sămânţa lui Avraam.  A făcut-o prin ordinul lui faraon ca băieţii evrei să 
fie omorâţi la naştere sau să fie după aceea aruncaţi în Nil (vezi Exodul 1,16.22).  Prin 
diferite popoare războinice, diavolul a continuat să măcelărească sămânţa lui Avraam.  În 
anul 722, zece seminţii au fost duse în robie, iar în 605, 597 şi 586, Ierusalimul a fost jefuit şi 
apoi distrus, iudeii duşi în robie şi cea mai mare parte a populaţiei târâtă la Babilon.  În 
imperiul următor, persan, Satana a încercat prin Haman să-i distrugă pe toţi iudeii (Est 3,1-
15). 
 

 În sfârşit, Împăratul iudeilor, sămânţa promisă a lui Avraam, a venit.  S-a născut în Betleem 
(vezi Mica 5,2), „când a venit împlinirea vremii” (Gal 4,4).  Toate încercările de până acum 
ale Satanei, de a extermina sămânţa lui Avraam şi a face astfel venirea lui Mesia imposibilă, 
eşuaseră.  A mai făcut o încercare.  Când Hristos S-a născut, diavolul l-a aţâţat pe Irod cel 
Mare să măcelărească toată populaţia infantilă, de la doi ani în jos, din Betleem şi din toate 
împrejurimile lui, pentru ca, astfel, deşi abia născut, Mesia să fie nimicit (vezi Matei 2,16-18; 
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Apocalipsa 12,4.5).  Sămânţa lui Avraam a apărut pe lume, conform profeţiilor; era şi 
sămânţa femeii dintâi, Eva (Gen 3,15).  Satana a reuşit să zdrobească, prin răstignirea lui 
Hristos, călcâiul seminţei femeii, dar el s-a ales cu capul zdrobit. 

 

 Să ne referim acum, din nou, la sămânţa etnică a lui Avraam, Israelul trupesc.  Dumnezeu l-a 
chemat, l-a ales, pe Avraam, ca instrument a Său, şi, prin el, pe urmaşii lui, ca popor ales, 
pentru următoarele trei scopuri:                                                                                                                          

 
(01) ca să fie depozitarii adevărului divin încredinţat lor (vezi Exodul 20,1-17; Romani 3,1.2);  
(02) ca să fie o lumină pentru întreaga lume, pe baza acestui adevăr ceresc (Isa 42,6; 49,6; 
Fapte 13,47);                                                                                                                                                       
(03) ca să fie neamul din care să Se nască Mântuitorul lumii (Gen 22,18; Gal 3,16).   
 

 Chiar de la început, nu a fost intenţia lui Dumnezeu de a crea un club închis de luminaţi şi 
fericiţi.  Israel urma să aibă braţele deschise pentru primirea străinilor în perimetrul 
adevărului şi, astfel, cauza lui Dumnezeu să cuprindă toate naţiunile lumii.  Despre 
sărbătoarea Paştelor, Dumnezeu a poruncit: „Dacă un străin, care va locui la tine, va vrea să 
facă Paştele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur, apoi se 
va apropia să le facă şi va fi ca şi băştinaşul; dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din 
ele.  Aceeaşi lege va fi pentru băştinaş ca şi pentru străinul care va locui în mijlocul vostru” 
(Exod 12,48.49).  „Şi pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească 
numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l 
pângărească şi vor stărui în legământul Meu, îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi 
umple de veselie în casa Mea de rugăciune.  Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe 
altarul Meu, căci casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele” (Isa 
56,6.7). 
 

 Au respectat urmaşii trupeşti ai lui Avraam aranjamentul divin?   Şi-au îndeplinit ei misiunea 
mondială?  În parte, da: au păstrat tezaurul descoperirilor divine, care a ajuns până la 
creştinism şi până în zilele sfârşitului.  Au fost ei o lumină pentru întreaga lume?  De-a lungul 
veacurilor, unii străini au luat lumină din ţara sfântă şi au dus-o la ei acasă, iar prin 
captivitatea babiloniană scrierile sfinte au ajuns până în Caldeea şi în imperiul persan.  Aşa 
au cunoscut magii profeţia lui Balaam.  Al treilea obiectiv divin, cel al naşterii lui Mesia în 
neamul iudeilor, s-a realizat perfect, în ciuda obstacolelor. 

 

 Şi, totuşi, sămânţa fizică etnică a lui Avraam a eşuat în mare măsură în misiunea ei.  Ei nu au 
făcut niciodată un plan de instruire a tuturor popoarelor lumii în căile Domnului, o misiune 
globală.  Urmaşii lui Avraam au practicat idolatria, au lepădat de multe ori poruncile lui 
Dumnezeu, astfel încât, în zilele lui Ilie, „şapte mii” de credincioşi erau o rămăşită preţioasă 
dintr-o naţiune întreagă.  Iudeii i-au ucis pe unii profeţi şi s-au luat după obiceiurile 
neamurilor păgâne înconjurătoare.  Ca naţiune, în consiliul lor naţional şi religios suprem, ei 
L-au respins pe Fiul lui Dumnezeu, zicând: „Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul!”  (Ioan 
19,15)   
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 În continuare, ei L-au ucis, prin mâinile romanilor, pe Cel care venise să-i mântuiască: 
„Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri, L-a proslăvit pe Robul 
Său Isus, pe care voi L-aţi dat în mâna lui Pilat şi v-aţi lepădat de El înaintea lui, măcar că el 
era de părere să-I dea drumul.  Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Neprihănit şi aţi cerut să vi se 
dăruiască un ucigaş.  L-aţi omorât pe Domnul vieţii, pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi; 
noi suntem martori ai Lui” (Fapte 3,13-15).   

 

 Ca naţiune, prin consiliul lor religios şi naţional, iudeii au respins creştinismul, când Ştefan 
le-a demonstrat împlinirea planului de mântuire prin Isus din Nazaret, iar pe mesager l-au 
ucis cu pietre (vezi Fapte 7,57-60).  Era anul 34 al erei creştine.  Se împlineau atunci 490 de 
ani sau şaptezeci de săptămâni profetice, timp special de probă pentru poporul evreu.  
După şaptezeci de ani de robie în Babilon şi Persia, ei au avut ocazia şi privilegiul de a se 
întoarce la Ierusalim în mod providenţial, după care Dumnezeu le-a mai acordat o perioadă 
de schimbare a căilor lor, de 7 ori mai lungă, de 70 de ori câte 7.  Timpul a trecut, poporul 
ales L-a lepădat pe Mântuitorul, răstignindu-L, şi a lepădat, în mod oficial, creştinismul, 
evanghelia mântuitoare.   

 

 „Hristos ar fi prevenit dezastrul naţiunii iudaice, dacă poporul L-ar fi primit pe El.  Însă 
invidia şi gelozia i-au făcut implacabili.  S-au hotărât să nu-L primească pe Isus din Nazaret 
ca Mesia.  Ei au respins Lumina lumii şi, de acum încolo, viaţa lor era înconjurată de 
întuneric ca întunericul de la miezul nopţii.  Sfârşitul prezis a venit peste naţiunea iudaică.  
Propriile lor pasiuni sălbatice, necontrolate le-au produs ruina.  În furia lor oarbă, ei s-au 
distrus unii pe alţii.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 295)  

 

 Începând cu anul 34, evanghelia a fost dusă la toate neamurile pământului, poporul iudeu 
încetând pentru totdeauna să mai fie poporul ales, un popor favorizat.  Acest lucru nu se 
putea produce înainte de naşterea la ei a lui Mesia.  Nu înainte ca El să-Şi dea viaţa pentru 
păcătoşi.  Mesia a consacrat toţi cei 3 ani şi jumătate ai misiunii Sale terestre evanghelizării 
iudeilor.  Acelaşi lucru le-a cerut El ucenicilor Săi, anume de a le predica mai întâi iudeilor.  
Aşa a şi fost, până când evanghelia a fost respinsă de Sinedriu, în mod oficial, şi primul 
martir creştin a fost înregistrat.  Dar este interesant că primii misionari creştini au fost evrei 
şi prin ei s-a răspândit creştinismul în primii ani.  
 

 Nu fără dificultăţi.  Iată ce scria apostolul Pavel, evreul, către biserica din Tesalonic: „Căci, 
fraţilor, voi aţi călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Isus, în Iudea; 
pentru că şi voi aţi suferit din partea celor de un neam cu voi aceleaşi rele, pe care le-au 
suferit ele din partea iudeilor.  Iudeii aceştia L-au omorât pe Domnul Isus şi pe prooroci, pe 
noi ne-au prigonit, nu-I plac lui Dumnezeu şi sunt vrăjmaşi tuturor oamenilor, căci ne opresc 
să le vorbim neamurilor, ca să fie mântuite.  Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor.  Dar, 
la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu!”  (1 Tes 2,14-16) 
 

 În cartea Deuteronom, capitolul 28, versetele 2-14, este o listă lungă de binecuvântări, pe 
care Israel avea să le recolteze, cu condiţia ascultării: „Iată toate binecuvântările, care vor 
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veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului 
tău” (versetul 2).  Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău.   Într-o parte mai 
lungă a aceluiaşi capitol, versetele 15-68, este lista blestemelor, care urmau să vină peste ei 
în caz de neascultare: „Dar, dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă 
nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi . . .” 
(versetul 15).  Dacă nu vei asculta . . . dacă nu vei păzi şi nu vei împlini . . . toate poruncile 
şi toate legile Lui. 

 

 Învăţăm de aici că toate făgăduinţele divine au fost date cu condiţia ascultării de Dumnezeu.  
Nu există nicio făgăduinţă pentru cei neascultători, ci ei au parte de blesteme, pe care 
singuri şi le produc.  A semnat Dumnezeu un cec în alb?  Nicidecum!  Textul o spune clar şi 
istoria este dovadă în acest sens.   

 

 „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 are temelia în făgăduinţele şi condiţiile Scripturilor.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 126)                                                      

 

 Îşi respectă Dumnezeu cuvântul?  Întotdeauna, pentru că El nu calcă partea Sa de legământ.  
El este credincios cuvântului Său, dar legământul are, întotdeauna, două părţi.  Dacă 
oamenii nu sunt credincioşi, legământul este rupt, iar Dumnezeu nu are nicio obligaţie.  Să 
fie clar.  Satana este mincinos şi tatăl minciunii (Ioan 8,44), oamenii mint adesea, Dumnezeu 
nu minte niciodată şi nici nu poate minţi (Tit 1,2).  Planurile, hotărârile şi făgăduinţele Sale 
sunt acelea ale unui Dumnezeu suveran, care este stăpân pe Sine, pe spaţiu şi pe timp.  Iată 
texte în acest sens:                                                                                                                                                   

 
- „De aceea, iată ce zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‚Spusesem că şi casa ta şi casa tatălui 
tău au să umble totdeauna înaintea Mea.  Şi acum’, zice Domnul, ‚departe de Mine lucrul 
acesta!  Căci voi cinsti pe cine Mă cinsteşte, dar cei ce Mă dispreţuiesc vor fi dispreţuiţi’” (1 
Sam 2,30).                                                                                                                                                                                                                               
 
- „Şi 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, aşa sunteţi voi în mâna Mea, 
casă a lui Israel!  Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi 
surpa şi că-l voi nimici; dar, dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de 
la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac.  Tot 
aşa, însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăţie că-l voi zidi sau că-l voi sădi.  
Dar, dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi 
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pare rău şi de binele, pe care aveam de gând să i-l fac’” (Ier 18,5-10).  Există un anumit timp 
limită; nici făgăduinţele şi nici ameninţările lui Dumnezeu nu au valoare absolută şi nu sunt 
ireversibile, ci depind de atitudinea şi de comportarea păcătosului.                                                             
 
- Putem lua în consideraţie în această serie de idei şi lucrarea făcută de Iona în Ninive.  
Dumnezeu l-a trimis acolo cu o avertizare: „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi nimicită!”  
(Iona 3,4).  A fost nimicită?  Nu.  Strigarea era iniţiată de Dumnezeu, iar profetul, după 
anumite peripeţii, a trebuie să se ducă şi să o rostească.  Biblia zice mai departe, în versetele 
5-9, că locuitorii din Ninive şi chiar împăratul lor au ţinut cont de avertizare, au postit, s-au 
rugat, s-au pocăit.  Rezultatul: „Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea 
lor cea rea.  Atunci, Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a 
făcut!”  (versetul 10).  Acesta este Dumnezeu, „plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, 
plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, 
iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu-l socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat” 
(Exod 34,6.7).    
 

 Apostolul Pavel a formulat principialitatea divină în termenii următori: „Adevărat este 
cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El.  Dacă răbdăm, 
vom şi împărăţi împreună cu El.  Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi.  Dacă 
suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur” (2 Tim 
2,11-13).   

  

 Niciodată urmaşii fizici ai lui Avraam nu au recunoscut şi nu au regretat, ca naţiune, crima 
comisă pe Golgota.  Niciodată acea naţiune nu a condamnat actul săvârşit împotriva Cerului 
în primăvara anului 31 şi apoi pe cel din toamna anului 34 după Hristos.  Pot ei să fie 
mântuiţi?  Bineînţeles.  Orice păcătos, orice fiinţă omenească are privilegiul mântuirii prin 
Hristos: „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 viaţa veşnică” (Ioan 3,16).  Oricine crede în El, în 
Hristos.   

 

 Nimeni nu poate fi mântuit datorită originii sale etnice (altfel, Karl Marx ar moşteni 
împărăţia cerurilor!), dar nicio etnie nu este exclusă de la mântuire.  Aceasta a fost concluzia 
lui Petru în casa lui Corneliu: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice 
neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El” (Fapte 10,34.35).  
Limitarea identificării credincioşilor la un anumit grup etnic, fie el şi al celor cu sânge 
avraamic, ar fi o nedreptate, o absurditate, o monstruozitate: oamenii ar plăti cu moartea 
veşnică pentru că le-a lipsit un privilegiu natural.  Iată ce zic, în acest sens, Sfintele Scripturi:   

 
- „Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: ‚Avem ca tată pe Avraam!’, căci vă spun că 
Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam” (Mat 3,9).                                         
 
- „Înţelegeţi şi voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă” (Gal 3,7).                                                     
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- „Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi ‚sămânţa’ lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă” 
(Gal 3,29).                                                                                                                                                                      
 
- „Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu.  Căci nu toţi cei 
ce se coboară din Israel sunt Israel şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu toţi sunt copiii 
lui Avraam; ci este scris: ‚În Isaac vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele’.  Aceasta 
înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi 
ca sămânţă” (Rom 9,6-8).                                                                                                                                         
 
- „Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este iudeu; şi tăiere împrejur nu este 
aceea care este pe dinafară, în carne.  Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru şi tăiere 
împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu de la 
oameni, ci de la Dumnezeu” (Rom 2,28.29).   
 

 În ajunul lepădării de către iudei a Mântuitorului, El le-a spus pilda vierilor, care i-au ucis pe 
soli, iar în final chiar pe fiul stăpânului viei.  Hristos a încheiat pilda astfel: „De aceea, vă 
spun că împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam, care va aduce 
roadele cuvenite” (Mat 21,43).  Împărăţia lui Dumnezeu urma să fie luată de la urmaşii fizici 
ai lui Avraam şi dată urmaşilor săi spirituali, care, zicea Isus, „vor aduce roadele cuvenite”.   
 

 Care urma, deci, să fie acel „neam”?  Răspunde apostolul Petru în prima sa epistolă: „Voi 
sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care 
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar 
acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi 
căpătat îndurare” (1 Pet 2,9.10).   

 

 Biserica, adică obştea creştinilor, este adevăratul Israel, Israelul spiritual.  Orice individ 
poate face parte din acest Israel spiritual, inclusiv urmaşii etnici ai lui Avraam.  Toţi 
împreună formează „sămânţa lui Avraam” cea binecuvântată şi mântuită.  În măslinul cel 
sfânt, care este Domnul Isus Hristos, pot fi altoiţi toţi cei ce doresc această experienţă 
mântuitoare, iudei sau neamuri (Rom 11,16-24).  În final, tot acest Israel multietnic, format 
din toţi cei altoiţi în Mântuitorul Isus Hristos, va fi mântuit (versetul 26). 

 

 Dumnezeu a făcut un legământ cu Israel şi cu Iuda, numit legământ nou, aşa cum este 
descris în Ieremia 31,31-34.  Textul legământului este repetat în Evrei 8,8-11: „‚Iată, vin zile’, 
zice Domnul, ‚când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca 
legământul  pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot 
din ţara Egiptului.  Pentru că n-au rămas în legământul Meu şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei’, 
zice Domnul.  ‚Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui israel după acele zile’, zice 
Domnul: ‚voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul 
lor şi ei vor fi poporul Meu.  Şi nu vor mai învăţa, fiecare pe vecinul sau pe fratele său, 
zicând: ‚Cunoaşte pe Domnul!’, căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai 
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mare dintre ei.’”  Scriitorul epistolei arată că acest legământ este încheiat între Hristos, 
Marele Preot din sanctuarul ceresc, şi poporul Său, Israelul spiritual.   
 

 În Matei 23,38.39, Hristos a zis: „Iată că vi se lasă casa pustie; căci vă spun că, de acum 
încolo, nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: ‚Binecuvântat este Cel ce vine în numele 
Domnului!’”  La prima curăţire a templului din Ierusalim, El zisese: „Ridicaţi acestea de aici şi 
nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie” (Ioan 2,16).  La a doua: „Este scris: 
‚Casa Mea se va chema o casă de rugăciune’.  Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari” 
(Mat 21,13). Casa Tatălui Meu, casa Mea.  Acum, după ultima Sa vizită la templu, l-a numit 
„vi se lasă casa pustie” – „vi”, deci „casa voastră”.  Înceta să mai fie a Domnului.  Templul 
din Ierusalim a dispărut în mod treptat şi nu va mai fi reconstruit niciodată.  Iată cum a 
dispărut:                                                                                                                                                   

 
(01) ca fiind „casa lui Dumnezeu” (Mat 23,38; acum era „casa voastră”);                                              
(02) ca loc de servicii divine acceptate de Dumnezeu (Mat 27,51: la moartea Mântuitorului, 
„perdeaua dinlăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos”);                                                      
(03) ca existenţă fizică (Mat 24,1.2: în anul 70, când a fost distrus de romani).   
 
Doi predicatori adventişti de origine iudaică, locuind în Statele Unite, Steve Wohlberg şi 
Doug Batchelor, au demonstrat cu suficiente probe biblice, în scrierile şi predicile lor, că 
înfiinţarea statului modern Israel în 1948 nu este împlinirea vreunei profeţii biblice şi nu are 
nimic de a face cu semnele sfârşitului.  Şi alte state au fost înfiinţate, prin deciziile Naţiunilor 
Unite.                                                                                                                                                                                        
  

 În nici una din evanghelii şi, mai ales, în Matei 24, Isus nu a zis nimic despre o reconstruire a 
templului; distrugere a lui, da!  Nici scriitorii Noului Testament nu au menţionat o astfel de 
lucrare.  Întreg Noul Testament păstrează tăcere în legătură cu o reconstruire a unui templu 
în Ierusalim.   
 

 Cartea Evrei a fost în primul rând scrisă pentru creştinii evrei, dar în ea nu este vorba 
niciodată de reconstruirea templului din Ierusalim sau în alt loc de pe pământ.  Pentru ce?  
Scriitorul atrage atenţia la un alt templu, care a existat înaintea cortului întâlnirii, construit 
de Moise, şi care a fost modelul arătat lui Moise: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse 
este că avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în 
ceruri, ca slujitor al locului preasfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, 
ci de Domnul” (Evr 8,1.2).   

 

 Acel cort este descris pe larg în capitolul 9; iată ce zice versetul 11: „Dar Hristos a venit ca 
Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care 
nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta.”  O aluzie la acel templu este 
făcută în unele locuri din Apocalipsa, de exemplu în capitolul 11,19: „Şi templul lui 
Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis: şi s-a văzut chivotul legământului Său, în templul 
Său.  Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi o grindină mare.”   
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 Nu există naţionalism în creştinism: „Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, 
nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una 
în Hristos Isus” (Gal 3,28).  Toate fiinţele omeneşti au dreptul egal la mântuire, prin Hristos, 
care Şi-a dat viaţa ca preţ de răscumpărare.   

 

 Evanghelia mântuirii nu este limitată la un popor, ci este valabilă şi la dispoziţie pentru toţi 
urmaşii lui Adam şi Eva: „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, cu o 
evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei 
seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod” (Apoc 14,6).  Nu mai există vreo naţiune favorizată.  
Poporul ales al lui Dumnezeu este acum multinaţional, este internaţional, mondial, cum ar fi 
trebuit să fie întotdeauna.  

 

 Lucrarea lui Dumnezeu este globală, prin Duhul Sfânt şi prin biserica Sa: „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 
vieţii fără plată!”  (Apoc 22,17).  Observaţi cine sunt destinatarii sau beneficiarii chemării 
divine la mântuire şi la slujire?  Un „vino” nediscriminatoriu este strigat în toate părţile; 
„cine aude” este bine venit; se aşteaptă ca această persoană să zică mai departe, la oricine, 
„vino”; apa vieţii se oferă tuturor, singura condiţie este „setea”, omului să-i fie sete, şi apa 
vieţii îi va fi dată în mod gratuit.  Indiferent cine este el.  Slavă Domnului pentru bunătatea 
Lui, în veci!  Amin! 

* * * * 

Cântarea de deschidere, 289: „Lumina-i Hristos”    

Cântarea de închidere, 460: „Pe viaţa Mea de Dumnezeu!”      
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VIAŢA DE RUGĂCIUNE A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS  

 Oamenii se roagă Divinităţii şi niciodată invers.  Cei creaţi se îndreaptă spre Creator cu 
laude, mulţumiri şi cu cereri.  Între Persoanele Dumnezeirii există o unitate desăvârşită, din 
vecii vecilor în vecii vecilor.  Acum 2.000 de ani şi ceva însă, una din Persoanele divine S-a 
întrupat în chip omenesc şi a devenit Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului, Mântuitorul 
păcătoşilor.   
 

 Zice Sfânta Scriptură: „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca 
să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de 
încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.  Şi, prin chiar faptul că El Însuşi a 
fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Evr 2,17.18). 

 

 Divinul Apostol S-a aşezat în mod voluntar în situaţia reală a muritorilor, a păcătoşilor, 
având parte de suferinţele lor, de lipsurile lor, de nevoile lor.  Deşi păstrându-Şi 
dumnezeirea prin întrupare, El nu a făcut niciodată uz de prerogativele ei pentru a Se ajuta 
pe Sine, ci numai pentru a veni în ajutorul altora.  S-a supus de bună voie limitărilor fizice 
proprii pământenilor, ca să poată demonstra că ascultarea de Dumnezeu este posibilă şi în 
aceste condiţii, în ciuda pretenţiilor contrare ale Satanei, care a negat întotdeauna această 
posibilitate, cel puţin de la răzvrătirea sa împotriva lui Dumnezeu. 

 

 Hristos le-a arătat oamenilor cum trebuie să trăiască oamenii.  Că o viaţă fără păcat este 
posibilă când e recunoscută şi practicată dependenţa totală de Dumnezeu.  Această 
dependenţă a recunoscut-o şi a practicat-o El Însuşi ca Om în tot cursul vieţii Sale pe 
pământ.  Unul din elementele de exprimare a acestei dependenţe a fost rugăciunea.  Hristos 
a fost Omul rugăciunii.  Nimeni şi niciodată nu s-a rugat atât de mult cât S-a rugat El, astfel 
că ne poate fi Model absolut şi în această privinţă.  

 

 În numele cui Se ruga Domnul Isus?  În numele nimănui.  Se ruga, propriu-zis, direct Tatălui,  
fără niciun intermediar.  El era, totuşi, Dumnezeu şi era fără păcat.  Nu era nevoie de nimeni 
care să se interpună între El şi Tatăl pentru acceptare şi ajutor.  În această privinţă, 
rugăciunile noastre diferă de rugăciunile Lui.  A zis Hristos: „Nimeni nu vine la Tatăl decât 
prin Mine” (Ioan 14,6).  Adică noi avem acces la Dumnezeu-Tatăl numai prin Domnul Isus 
Hristos.  Aşa a zis El: „Adevărat, adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl în numele 
Meu, vă va da” (Ioan 16,23).  „. . . şi orice veţi cere în numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl 
să fie proslăvit în Fiul.  Dacă veţi cere ceva în numele Meu, voi face” (Ioan 14,13.14).  „Nu 
voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă 
şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu, să vă dea” 
(Ioan 15,16). 

 

 E clar: cerem de la Tatăl în numele Domnului Isus Hristos.  De ce?  „Căci este un singur 
Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos” (1 Tim 
2,5).  M-a pus întotdeauna în încurcătură exprimarea unora: „Te rugăm în numele Tău!  
Amin!”  Sau: „În numele Tău!  Amin!”  În numele cui?  Ne rugăm Tatălui în numele Tatălui?  
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E un nonsens.  De ce trebuie evitat numele Domnului Isus Hristos?  O asemenea rugăciune 
este ca o scrisoare fără timbru, când acest timbru este obligatoriu.  Oricare din Persoanele 
Dumnezeirii merită şi primeşte închinare şi ne putem adresa oricăreia din ele, însă 
rugăciunea propriu-zisă se adresează Tatălui în numele Fiului Său Isus Hristos. 

 

 Nu aşa cu Mântuitorul.  El avea directă legătură cu Tatăl în orice clipă.  Dar Se ruga.  Se ruga 
foarte mult.  Vom explora, în continuare, diferitele mărturii ale evangheliilor în legătură cu 
viaţa de rugăciune a Domnului nostru Isus Hristos.      
 

 „După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus şi, pe când Se ruga, s-a deschis 
cerul şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc ca un porumbel.  Şi din cer s-a auzit 
un glas, care zicea: ‚Tu eşti Fiul Meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!’”  
(Luca 3,21.22)   

 

  „Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.  Acolo a postit 
patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit” (Mat 4,1.2).  „Când a fost dus în 
pustie ca să fie ispitit, Isus a fost condus de Spiritul lui Dumnezeu.  El nu a invitat ispita.  El   
S-a dus în pustie ca să fie singur, să mediteze asupra misiunii şi lucrării Sale.  Prin post şi 
rugăciune, El urma să Se pregătească pentru calea însângerată pe care trebuia să meargă.  
Dar Satana a ştiut că Mântuitorul S-a dus în pustie şi gândea că acela era cel mai bun timp să 
se apropie de El.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 114)  
 

 „În zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune 
către Dumnezeu.  Când s-a făcut ziuă, i-a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei 
doisprezece, pe care i-a numit apostoli . . .” (Luca 6,12.13).   
 

 „A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus     
într-un loc pustiu.  Şi Se ruga acolo” (Marcu 1,35). 
 

 „Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov şi S-a 
suit pe munte să Se roage” (Luca 9,28).   
 

 „Nicio altă viaţă nu a fost vreodată aşa de aglomerată cu muncă şi răspundere cum a fost 
aceea a lui Isus; totuşi, cât de adesea era El găsit la rugăciune!  Cât de stabilă era 
comuniunea Sa cu Dumnezeu!  Iarăşi şi iarăşi, în istoria vieţii Sale pământeşti, se găsesc 
rapoarte ca acestea: ‚A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a 
ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu.  Şi Se ruga acolo’ (Marcu 1,35).  ‚Oamenii se strângeau cu 
grămada, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.  Iar El Se ducea în locuri pustii şi Se 
ruga’ (Luca 5,15.16).  ‚În zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage şi a petrecut toată 
noaptea în rugăciune către Dumnezeu’ (Luca 6,12).”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 362)    
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 „Într-o viaţă total dedicată pentru binele altora, Mântuitorul a considerat necesar să Se 
retragă de pe arterele călătoriei şi din mulţimea care Îl urma zi după zi.  Trebuia să Se 
retragă dintr-o viaţă de activitate neîncetată şi de contact cu nevoile omeneşti, ca să caute 
singurătate  şi comuniune neîntreruptă cu Tatăl Său.  Ca unul din noi, părtaş în nevoile şi 
slăbiciunile noastre, El era în totul dependent de Dumnezeu şi, în locul tainic al rugăciunii, 
căuta tărie divină, ca să poată merge înainte pregătit pentru datorie şi încercare.  Într-o 
lume de păcat, Isus a îndurat lupte şi tortură sufletească.  În comuniune cu Dumnezeu, El 
putea descărca necazurile care-L zdrobeau.  Aici găsea El mângâiere şi bucurie.”  (Ibid., 
paginile 362-363)  
 

 „Hristos primea încontinuu de la Tatăl ca să ne poată comunica nouă.  ‚Cuvântul pe care-l 
auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis’ (Ioan 14,24).  ‚Fiul omului n-a venit să I se 
slujească, ci El să slujească’ (Mat 20,28).  Nu pentru Sine, ci pentru alţii, El a trăit, a gândit şi 
S-a rugat.  De la orele petrecute cu Dumnezeu, El venea înapoi, dimineaţă după dimineaţă, 
ca să le aducă oamenilor lumina din cer.  El primea zilnic un botez proaspăt al Duhului Sfânt.  
În orele timpurii ale noii zile, Domnul Îl trezea din somn şi sufletul Lui şi buzele Lui erau unse 
cu har, ca să-l împărtăşească altora.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, 
pagina 139)  
 

 După înviere şi cu scurt timp înainte de înălțare, Mântuitorul a declarat în faţa ucenicilor: 
„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ” (Mat 28,18).  Nu avusese El până atunci 
toată puterea?  Cu siguranţă că da, dar când jertfa Sa a fost acceptată de Tatăl, Hristos intra 
într-o nouă fază a existenţei şi a activităţii Sale.  Scriind despre învierea fiului văduvei din 
Nain, sora White a afirmat: „Cel care stătea alături de mama îndoliată la poarta Nainului 
veghează asupra oricui e copleşit de durere alături de catafalc.  El e mişcat de simpatie 
pentru suferinţa noastră.  Inima Lui, care a iubit şi a avut milă, este o inimă de duioşie 
neschimbată.  Cuvântul Său, care l-a chemat pe cel mort la viaţă, nu este mai puţin eficient 
acum decât atunci când a fost rostit către tânărul din Nain.  El zice, ‚toată puterea Mi-a fost 
dată în cer şi pe pământ’ (Mat 28,18).  Acea putere nu este micşorată prin trecerea anilor, 
nici epuizată prin activitatea neîncetată a harului pe care El îl revarsă.  Pentru toţi cei ce 
cred în El, El este încă un Mântuitor viu.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 
319)  
 

 Cred că, în anii activităţii Sale pe pământ, Isus nu avea nicio limită în ce priveşte puterea Sa 
asupra demonilor, asupra naturii şi asupra oamenilor.  Au dovedit-o toate minunile şi 
faptele Sale nemaipomenite.  Puterea nu provenea însă numai din originea şi identitatea Sa, 
ci şi din permanenta legătură cu Tatăl.  Oarecum aşa cum existenţa lui Adam depindea, 
chiar în starea de necădere, de consumarea fructelor pomului vieţii.  Pentru viaţa noastră 
spirituală, comuniunea cu Atotputernicul este această înfruptare şi aşa proceda şi Hristos 
pentru biruinţă şi activitate.   
 

 Ilie s-a rugat pentru învierea fiului văduvei din Sarepta (1 Împ 17,20-22); Elisei s-a rugat 
pentru învierea fiului sunamitei (2 Împ 4,33); Petru s-a rugat pentru învierea Tabitei (Fapte 
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9,40).  Nu se spune nimic despre o astfel de rugăciune rostită de Isus la mormântul lui Lazăr 
– El I-a mulţumit Tatălui şi l-a chemat pe mort afară.  
 

 Hristos deţinea puterea deplină asupra demonilor, naturii şi morţii.  El a făcut vindecări, 
învieri, alte minuni, fără să ceară de la Tatăl realizarea acestor lucruri, cum am cere noi.  
Deşi unul din noi, rugăciunile Sale aveau, totuşi, un regim special, deosebit de al rugăciunilor 
noastre.  El putea porunci şi intenţiile Sale erau transformate în fapte.  Iată probe biblice:                                                  
 
- a certat vânturile şi marea şi acestea s-au potolit (Mat 8,26);                                                                           
- le-a poruncit duhurilor necurate să iasă din om şi acestea s-au supus (Marcu 5,8-13);                                    
- a vindecat-o pe soacra lui Petru de friguri, atingându-Se de mâna ei (Mat 8,15);                                    
- i-a spus slăbănogului să se ridice şi el s-a ridicat în văzul tuturor (Marcu 2,11.12);                                    
- i-a spus omului cu mâna uscată să o întindă şi aceasta s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă 
(Mat 12,13);                                                                                                                                                                                                  
- femeii gârbove i-a spus: „Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta!”  şi ea s-a vindecat pe 
dată (Luca 13,12.13);                                                                                                                                                                           
 
- la vindecarea unui surd, „Şi-a ridicat ochii spre cer, a suspinat şi a zis: ‚Efata’, adică 
‚deschide-te!’”  (Marcu 7,34);                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- când a ieşit din Ierihon, doi orbi au apelat la ajutorul Lui, iar „lui Isus I s-a făcut milă de ei, 
S-a atins de ochii lor şi îndată orbii şi-au căpătat vederea şi au mers după El” (Mat 20,29-34; 
citat este versetul 34);                                                                                                                                                            
 
- în casa lui Iair, invitat pentru că fiica sa murise, Isus „a apucat-o de mână şi i-a zis: ‚Talita 
cumi’, care, tălmăcit, înseamnă; ‚Fetiţo, scoală-te, îţi zic!’”  (Marcu 5,41);                                                                                                                
- pe fiul văduvei din Nain l-a chemat înapoi la viaţă, zicând: „Tinerelule, scoală-te, îţi spun!”  
(Luca 7,14) şi „mortul a şezut în capul oaselor şi a început să vorbească” (versetul 15);                                                                   
- în faţa mormântului lui Lazăr, „Isus Şi-a ridicat ochii în sus şi a zis: ‚Tată, Îţi mulţumesc că   
M-ai ascultat.  Ştiam că totdeauna Mă asculţi, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă 
împrejur, ca să creadă cu Tu M-ai trimis!’  După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: 
‚Lazăre, vino afară!’”  (Ioan 11,41-43) şi Lazăr a înviat. 
 

 Nu observăm în niciun caz de felul acesta o rugăciune de cerere înălţată de Isus către 
Dumnezeu-Tatăl: „Tată, fă să se potolească marea!”, „Tată, alungă spiritele rele din omul 
acesta!”, „Tată, dă-i putere acestui slăbănog să se ridice şi să umble!”, „. . . dă-i sănătate 
soacrei lui Petru, scăpând-o de aceste friguri!”, „. . . vindecă mâna uscată a acestui om!”,      
„. . . dă-i putere acestei femei gârbove să se îndrepte şi să meargă normal!”, „. . . deschide 
urechile acestui om şi redă-i auzul!”, „. . . deschide ochii acestor doi orbi şi dă-le vederea 
deplină!”, „. . . adu înapoi în trupul acestei fetiţe a lui Iair suflarea de viaţă!”, „. . . fă-l pe 
acest tinerel să se ridice din sicriu şi să meargă”, „. . . redă-i lui Lazăr viaţa şi adu-l afară din 
mormânt!”  El S-a adresat mării, spiritelor rele, slăbănogului, omului cu mâna uscată, femeii 
gârbove, în mod direct, cu deplină putere de acţiune, şi problemele au fost rezolvate. 
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 Pe soacra lui Petru a atins-o, a pus mâinile în urechile surdului, S-a atins de ochii orbilor şi 
vindecările s-au produs.  Pe cei trei morţi i-a înviat adresându-li-Se.  Rugăciunea de la 
mormântul lui Lazăr a fost numai mulţumire, nu cerere de readucere a mortului la viaţă.  
Observăm că Hristos avea putere de a lucra minuni şi o folosea.           

 

 În Luca 11,1, ni se spune: „Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit.  Când a isprăvit 
rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: ‚Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum i-a învăţat şi 
Ioan pe ucenicii Lui.’”  Atunci, Mântuitorul le-a spus rugăciunea „Tatăl nostru”, în versiunea 
lui Luca.  Cealaltă versiune, din Matei 6,9-13, era o parte din Predica de pe Munte.  „Ucenicii 
lui Hristos erau foarte impresionaţi de rugăciunile Lui şi de practica Lui de a comunica cu 
Dumnezeu.  Într-o zi, după o scurtă absenţă de lângă Domnul lor, ei L-au găsit absorbit în 
rugăciune.  Părând că nu a observat prezenţa lor, El a continuat să Se roage cu voce tare.  
Inimile ucenicilor erau adânc mişcate.  Când a încetat să Se roage, ei au exclamat: ‚Doamne, 
învaţă-ne să ne rugăm’.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 140) 
 

 „Inimile ucenicilor care ascultau au fost adânc mişcate.  Ei observaseră cât de des petrecea 
El ore multe în singurătate în comuniune cu Tatăl Său.  Zilele Sale erau consumate în lucrare 
pentru gloatele care se înghesuiau în jurul Lui şi în descoperirea sofismelor perfide ale 
rabinilor, iar această muncă neîncetată adesea Îl lăsa atât de complet extenuat, că mama şi 
fraţii Lui, ba chiar ucenicii Lui, se temeau că viaţa Lui va fi sacrificată.  Dar când Se întorcea 
de la orele de rugăciune care încheiau ziua de trudă, ei observau nota de pace de pe faţa 
Lui, simţul de împrospătare care părea că pătrundea prezenţa Sa.  De la orele petrecute cu 
Dumnezeu venea El, dimineaţă după dimineaţă, să le aducă oamenilor lumina din cer.  
Ucenicii ajunseseră să facă legătură între orele Lui de rugăciune şi puterea cuvintelor şi 
lucrărilor Sale.  Acum, când au ascultat rugăciunea Lui, inimile lor au fost uimite şi umilite.  
Când a încetat să Se roage, ei au exclamat, convinşi de profunda lor nevoie, ‚Doamne, 
învaţă-ne să ne rugăm’ (Luca 11,1).”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, paginile 102-103)  
 

 Cunoaştem prea bine din evanghelii rugăciunile Sale arzătoare din Grădina Ghetsimani.  Iată 
ce ne este raportat: „Apoi, a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, 
zicând: ‚Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta!  Totuşi, nu cum 
voiesc Eu, ci cum voieşti Tu’” (Mat 26,39).  „S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând: 
‚Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se 
voia Ta!’”  (Versetul 42).  „Apoi, S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a 
îngenunchiat şi a început să Se roage, zicând: ‚Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta 
de la Mine!  Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.’  A ajuns într-un chin ca de moarte şi a 
început să Se roage şi mai fierbinte şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, 
care cădeau pe pământ” (Luca 22,41.42.44).       
 

 „Întorcându-Se, Isus Şi-a căutat din nou locul retras şi S-a aruncat la pământ, copleşit de 
oroarea unui întuneric dens.  Natura umană a Fiului lui Dumnezeu tremura în acea oră a 
încercării.  Acum, El nu S-a rugat pentru ucenicii Săi, ca să nu se piardă credinţa lor, ci pentru 
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propriul Său suflet încercat, cuprins de agonie.”  ((The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 690) 
 

 Cât de intens şi de stăruitor S-a rugat Domnul nostru Isus Hristos când era pe pământ, se 
arată în Evrei 5,7.8: „El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi 
cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi, către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind 
ascultat, din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care 
le-a suferit.”  S-a rugat către Cel care putea să-L izbăvească de la moarte, adică Dumnezeu-
Tatăl; cred că este vorba, mai ales, despre rugăciunile din Ghetsimani pentru îndepărtarea 
paharului.  Dar cum a fost ascultat?  Hristos nu a fost izbăvit de la moartea pe cruce; aceea 
era absolut necesară pentru salvarea noastră, a păcătoşilor, şi a trecut prin ea până în 
dimineaţa învierii.  Dar a fost izbăvit de moartea veşnică, adică dispariţia pentru totdeauna.  
Moartea Sa pe cruce a fost, într-adevăr, a doua moarte, din care El ne-a scos prin jertfa Sa 
ispăşitoare, înlocuitoare.  Dar, aşa cum zicea Petru, datorită ascultării şi perfecţiunii Lui, 
„Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut 
de ea” (Fapte 2,24).  Dar păcătoşii ar fi fost ţinuţi de ea.  Pentru totdeauna.  
 

 Una din rugăciunile cele mai importante ale Mântuitorului a fost următoarea: „Dacă Mă 
iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.  Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, 
care să rămână cu voi în veac, şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, 
pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi” 
(Ioan 14,15-17).    
 

 Cea mai lungă rugăciune a lui Isus, raportată în Sfânta Scriptură, este aceea din capitolul 17 
al Evangheliei după Ioan.  El a cerut de la Tatăl, pentru ucenicii Săi, patru lucruri distincte: 
ocrotire, sfinţire, unire, proslăvire.  Rugăciunea Sa era limitată, aşa cum a zis în versetul 9: 
„Pentru ei Mă rog (pentru ucenici).  Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia, pe care Mi i-ai 
dat Tu, pentru că sunt ai Tăi.”  Acum nu se ruga pentru lume, dar putem să fim siguri că 
altădată, şi de multe ori, Se rugase şi pentru lume, a cărei mântuire venise să o urzească, aşa 
cum a zis El către Nicodim: „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 viaţa veşnică” (Ioan 3,16).  
Acum Se ruga, deci, pentru ucenicii din timpul Său, dar şi pentru cei din veacurile 
următoare, şi pentru noi: „Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în 
Mine prin cuvântul lor” (Ioan 17,20). 
 

 Lui Simon Petru, Mântuitorul i-a spus: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca 
grâul.  Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te vei 
întoarce la Dumnezeu, să-i întăreşti pe fraţii tăi” (Luca 22,31.32).  Isus S-a rugat pentru 
prevenirea căderii lui Petru, dar nu a împiedicat-o prin forţă.  Totuşi, El nu l-a părăsit pe 
ucenicul Său, ci S-a rugat pentru recuperarea lui, ceea ce a şi avut loc. 
 

 O ultimă rugăciune a lui Hristos înainte de moartea Sa, raportată în evanghelii, a fost pentru 
răstignitorii Săi; nu-i învăţase El pe oameni să se roage pentru vrăjmaşii lor?  (Vezi Matei 
5,44).  Aşa S-a rugat El pe cruce: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”  (Luca 23,34)     
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 Se roagă Mântuitorul şi acum?  Bineînţeles.  Aşa zice apostolul Pavel: „Cine-i va osândi?  
Hristos a murit!  Ba, mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru 
noi” (Rom 8,34).  Rugăciunea Sa de pe cruce pentru răstignitori, rugăciunile Sale din cer ca 
mijlocire pentru noi, păcătoşii, au fost profetizate de Isaia: „. . . pentru că a purtat păcatele 
multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi” (Isa 53,12).   
 

 Mijlocirea Sa pentru noi ca Mare Preot este rugăciune, aşa cum arată Spiritul Profetic: 
„Mijlocirea lui Hristos este ca un lanţ de aur prins de tronul lui Dumnezeu.  El a transformat 
meritele jertfei Sale în rugăciune.  Isus Se roagă şi prin rugăciune are succes.”  (Manuscrisul 
8 din 1892, publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a şaptea, volumul 7, pagina 914)  
 

 „Am văzut patru îngeri care aveau o lucrare de făcut pe pământ şi erau pe cale de a o 
înfăptui.  Isus era îmbrăcat în veşminte preoţeşti.  El a privit cu milă la rămăşiţă, apoi Şi-a 
ridicat mâinile şi, cu o voce de profundă îndurare, a strigat, ‚Sângele Meu, Tată, sângele 
Meu, sângele Meu, sângele Meu!’  Apoi am văzut o lumină extrem de strălucitoare venind 
de la Dumnezeu, care şedea pe marele tron alb, şi aceasta se revărsa peste tot în jurul lui 
Isus.”  (Early Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 38)   
 

 Acest adevăr a fost versificat în cuvintele frumoasei cântări de cor, din care redau mai jos 
prima strofă şi refrenul:  
 
„Hristos, Mare Preot, în ceruri Se roagă,                                                                                                                         
Un scump Salvator şi Prieten al meu;                                                                                                                    
El mi-e adăpost pentru viaţa întreagă,                                                                                                              
Ah, mult aş dori ca să fie şi-al tău! 
 
Refren: Mă rog pentru tine,                                                                                                                                     
Mă rog pentru tine,                                                                                                                                              
Mă rog pentru tine,                                                                                                                                          
Fierbinte Mă rog!”  (Cântarea „Hristos, Mare Preot”, numărul 134 din Imnuri creştine, ediţia 
2006)      
 

 Avem Modelul perfect al rugăciunii în Persoana Mântuitorului nostru.  Sa urmăm în 
permanență exemplul Său minunat!  Amin!  

* * * * 

Cântarea de deschidere, 219: „Cred în Domnul Isus”  

Cântarea de închidere, 136: „Noi avem un Domn în ceruri”     
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FAŢA DOMNULUI ISUS HRISTOS                                                                                                                            

(01) Feţe de oameni     

 Aşa cum putem învăţa din Sfintele Scripturi şi din experienţa vieţii, faţa este o oglindă a 
sufletului: în ea se reflectă frământările interioare, sentimentele, pornirile, intenţiile.  Pe 
faţă se observă mânia, mândria, frica, ruşinea, nedumerirea, neîncrederea; sau bucuria, 
liniştea, îndrăzneala, demnitatea.  Faţa arată şi starea sănătăţii; naturalistul german Louis 
Kuhne îi examina pe pacienţii săi prin ceea ce numea „ştiinţa expresiunii figurii”.   
 

 Este adevărat că ne putem şi înşela, pentru că oamenii sunt capabili să simuleze sentimente 
pe care nu le au.  De aceea a zis Dumnezeu către Samuel, când acesta gândea că Eliab este 
cel rânduit de Cer să fie împăratul următor: „Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se 
uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă” (1 Sam 16,7).  Zicând astfel, 
Domnul Se referea la întregul chip al omului: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii 
lui, căci l-am lepădat” (acelaşi verset).  Era vorba de impresia făcută de corpul individului.  
Dar Dumnezeu nu a exclus cu desăvârşire înţelegerea parţială a unei fiinţe omeneşti după 
felul cum arată fizionomia sa la un moment dat.                                                                                                                                                          

 

 Când sufletul lui Cain clocotea de invidie şi furie împotriva fratelui său Abel, lucrul acesta s-a 
văzut pe faţa lui posomorâtă: „Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui, dar 
spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere.  Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât 
faţa.  Şi Domnul i-a zis lui Cain: ‚Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa?’”  
(Gen 4,4-6).  Oricare din noi se poate manifesta aşa şi nu ne-ar conveni să fim fotografiaţi în 
clipele acelea.  

 

 Gelozia lui Laban pentru succesele materiale ale lui Iacov nu a putut rămâne ascunsă: „Iacov 
s-a uitat şi la faţa lui Laban şi iată că ea nu mai era ca înainte. . . .  Iacov a trimis de le-a 
chemat pe Rahela şi pe Lea la câmp la turma lui.  El le-a zis: ‚După faţa tatălui vostru, văd 
bine că el nu mai este ca înainte’” (Gen 31,2.4.5). 

 

 Solomon a constatat că „înţelepciunea omului îi luminează faţa şi asprimea feţei i se 
schimbă” (Ecl 8,1).  De aci rezultă că ne putem controla pornirile şi manifestările lor 
exterioare.  Cum?  Prin înţelepciune, prin educaţie, prin disciplină de sine.  Dar, mai ales, 
prin „înţelepciunea care vine de sus” şi care „este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor 
de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică” (Iac 3,17).   

 

 După rugăciunea fierbinte rostită la templu şi explicaţia pe care i-a dat-o marelui preot Eli, 
Ana s-a liniştit şi expresia feţei sale s-a schimbat: „Şi femeia a plecat.  A mâncat şi faţa ei n-a 
mai fost aceeaşi” (1 Sam 1,18).    

 

 Diaconul Ştefan era un „bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt” (Fapte 6,5).  Când 
acuzatorii nelegiuiţi l-au târât înaintea mai marilor norodului pentru judecată, se raportează 
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că „toţi cei ce şedeau în Sobor s-au uitat ţintă la Ştefan şi faţa lui li s-a arătat ca o faţă de 
înger” (versetul 15).  Era influenţa profundă a Duhului Sfânt, de care Ştefan era plin.  

(02) Făţărnicia 

 Au fost două împrejurări în care Mântuitorul i-a avertizat pe ucenicii Săi împotriva 
„aluatului” fariseilor.  Astfel, El le-a zis: „Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al 
saducheilor” (Mat 16,6).  Ucenicii au crezut că El zicea aşa pentru că nu se aprovizionaseră 
cu pâini, dar Isus a observat eroarea şi a corectat-o: „Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de 
pâini, ci v-am spus să vă păziţi de aluatul fariseilor şi al saducheilor?”  (Versetul 11).  
Evanghelistul ne informează mai departe că „atunci au înţeles ei că nu le zisese să se 
păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor” (versetul 12).  Dacă 
încă nu ni se pare evident, în Luca 12,1 ideea aceasta este clarificată mai bine: „În vremea 
aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, aşa că se călcau unii pe alţii, Isus a început să 
le spună ucenicilor Săi: ‚Mai întâi de toate, păziţi-vă de aluatul fariseilor, care este 
făţărnicia.’”   
 

 Ce este oare făţărnicia, acest aluat de care să ne ferim?  Iată o definiţie: „Lipsă de 
sinceritate (în purtare, atitudini etc.); purtare, atitudine prefăcută, ipocrită; prefăcătorie, 
ipocrizie, falsitate, făţărie” (Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 1975, pagina 
327). 

 

 Mântuitorul era gata să-l accepte şi să-l ajute pe orice păcătos, dar era profund tulburat de 
făţarnici, de cei care practicau o religie a formelor, pentru a impresiona, aş numi-o pietate 
facială.  Greşim şi noi, adoptând o mimică pioasă la serviciile divine, neurmată însă, de 
multe ori, de confirmarea ei în practică.  Făţărnicia poate opera în concepţia cuiva despre 
sine: „A mai spus şi pilda aceasta pentru unii, care se încredeau în ei înşişi că sunt 
neprihăniţi şi-i dispreţuiau pe ceilalţi” (Luca 18,9).  Neprihănire arogantă şi care răneşte.  
Fariseul s-a prezentat la templu ca să-şi expună cu înfumurare faptele, reale sau nu.  Isus a 
spus însă că nu el a plecat acasă socotit îndreptăţit, ci vameşul, pe care fariseul îl judeca 
(vezi versetele 10-14). 

 

 În Predica de pe Munte, Domnul Hristos a rostit avertismente energice împotriva făţărniciei 
în milostenie, rugăciune şi post.  El a zis: „Luaţi seama, să nu vă îndepliniţi neprihănirea 
voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl 
vostru, care este în ceruri.  Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, 
cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni.  Adevărat vă spun 
că şi-au luat răsplata.  Ci, tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, 
pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va 
răsplăti” (Mat 6,1-4). 

 

 Despre rugăciune, Mântuitorul a zis: „Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place 
să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de 
oameni.  Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata.  Ci, tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, 
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încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi 
va răsplăti” (Mat 6,5.6).  Iar despre post, El a zis: „Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare 
posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc.  
Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata.  Ci, tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, 
ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care 
vede în ascuns, îţi va răsplăti” (Mat 6,16-18).                                                                                                                                                  

(03) Feţe de demoni                                                                                                                                                                                  

 Demonii pot lua înfăţişări diferite, pentru că sunt îngeri căzuţi şi au capacităţi inexistente la 
oameni.  Satana sau unul din îngerii lui i s-a arătat lui Saul la vrăjitoarea din En-Dor, în 
asemănarea profetului Samuel: a imitat totul cu privire la el – statură, înfăţişare, 
îmbrăcăminte, modul de a vorbi (vezi 1 Samuel 28,3-25).  Dar era şi rămânea Satana.  Pavel 
avertizează împotriva acestui pericol: „Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface   
într-un înger de lumină” (2 Cor 11,14).   
 

 Demonii pot transfera înfăţişarea lor asupra oamenilor nelegiuiţi.  Iată ce ne spune 
Inspiraţia zilelor din urmă despre stările de lucruri din timpul când S-a născut Mântuitorul: 
„Înşelăciunea păcatului îşi atinsese apogeul.  Toate mijloacele de stricare a sufletelor 
oamenilor fuseseră puse la lucru.  Fiul lui Dumnezeu, privind asupra lumii, a văzut suferinţa 
şi mizeria.  Cu milă a văzut El cum oamenii deveniseră victime ale cruzimii satanice.  A privit 
cu compătimire asupra acelora care erau corupţi, asasinaţi şi pierduţi.  Ei aleseseră un 
conducător care îi legase cu lanţuri de carul său ca prizonieri.  Zăpăciţi şi înşelaţi, ei înaintau 
într-o procesiune lugubră spre ruină veşnică, spre o moarte în care nu există nădejde de 
viaţă, spre o noapte după care nu mai vine dimineaţa.  Agenţi satanici erau amestecaţi 
printre oameni.  Trupurile fiinţelor omeneşti, făcute să fie locaşuri ale lui Dumnezeu, 
deveniseră locuinţa demonilor.  Simţurile, nervii, pasiunile, organele oamenilor erau 
îndreptate de agenţi supranaturali către delăsarea în cele mai sălbatice patimi.  Însuşi chipul 
demonilor era imprimat pe feţele oamenilor.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 36)   
 

 Serva Domnului istoriseşte următoarele: „Mi-a fost arătat Satana aşa cum era el cândva, un 
înger fericit, glorios.  Apoi mi s-a arătat cum este el acum.  El încă posedă o înfăţişare 
regească.  Trăsăturile lui sunt încă nobile, pentru că el este un înger căzut.  Însă expresia 
feţei lui este plină de nelinişte, griji, nefericire, răutate, ură, ferocitate, înşelare şi orice rău.  
Am observat mai ales faţa aceea, care era cândva atât de nobilă.  Începând de la ochi, 
fruntea lui era trasă înapoi.  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 diabolică.  Acest zâmbet 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 152)    
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(04) Faţa Domnului Isus Hristos  

 Vom cerceta mărturiile Sfintelor Scripturi despre faţa Domnului nostru Isus Hristos, din 
două puncte de vedere – al accesibilităţii Sale şi al schimbării feţei Sale în timp:                                                                             

A.  Al accesibilităţii Sale:                                                                                                                                                                                                                                                                     

(01) privit de Adam în faţă înainte de căderea sa;                                                                                                                 
(02) imposibil de privit de către omul păcătos şi muritor;                                                                                     
(03) descoperindu-Se oamenilor credincioşi în anumite feluri;                                                                         
(04) întrupat, ca să poată fi văzut de oameni;                                                                                                            
(05) văzut în veci de oameni răscumpăraţi şi schimbaţi în nemurire.                                                                

B.  Al schimbării feţei Sale în timp: 

(01) din faţă divină în faţă de om muritor;                                                                                                                     
(02) din faţă umană vizibilă în una strălucind ca soarele, pe Muntele Schimbării la Faţă;                                                  
(03) din faţă normală, sănătoasă, în una desfigurată prin maltratare;                                                                                                              
(04) din faţă vie în una zăcând în mormânt;                                                                                                                                                                              
(05) din faţă de om care a trecut prin mormânt în una glorioasă pe veci.     

 În Geneza 2,7, este descrisă, în linii mari, crearea lui Adam: „Domnul Dumnezeu l-a făcut pe 
om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet 
viu.”  În capitolul întâi din Evanghelia lui Ioan, versetele 1-3.14, ni se spune că Hristos a 
existat întotdeauna împreună cu Dumnezeu-Tatăl, fiind El Însuşi Dumnezeu, numit 
Cuvântul; de asemenea, că „toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost făcut 
n-a fost făcut fără El” (versetul 3).  Calitatea şi activitatea Sa de Creator este confirmată de 
apostolul Pavel în Coloseni 1,15-17.  Astfel, Cel care S-a plecat la sol ca să ia pământ şi să-l 
creeze pe Adam a fost Cuvântul, mai târziu Hristos, Mântuitorul lumii.  El l-a făcut pe Adam 
din pământ şi, ca să devină un suflet viu, i-a suflat în nări suflare de viaţă. 
 

 Ce a văzut Adam când a deschis pentru prima dată ochii?  În primul rând, el a văzut faţa 
Creatorului, faţa Cuvântului etern.  L-a văzut de mai multe ori, a vorbit cu El, Creatorul îl 
vizita în mod constant.  Nu exista nicio problemă a accesibilităţii sau comunicării. 

 

 După ce a căzut în păcat, Adam a fugit de Domnul, ascunzându-se printre pomii Grădinii 
Edenului (Gen 3,7-9).  Acum, el nu mai putea să dea ochi cu Creatorul, nu mai putea privi 
faţa Lui şi nici nu mai dorea acest lucru.  Această legătură directă a devenit imposibilă.  A zis 
Domnul către Moise: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să 
trăiască” (Exod 33,20).                                              

 

 Domnul a zis către Aaron şi Maria despre Moise: „Eu îi vorbesc gură către gură, Mă 
descopăr lui nu prin lucruri greu de înţeles, ci el vede chipul Domnului” (Num 12,8).  După 
moartea lui Moise, cronicarul explică: „În Israel, nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care 
Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă” (Deut 34,10).  Era oare ca un dialog între Adam şi 
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Domnul înainte de cădere?  Nu, pentru că nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu şi să 
trăiască.  Era o modalitate necunoscută nouă în care Domnul i Se descoperea lui Moise.  
Cred că aşa i-a vizitat Domnul pe Adam şi pe Eva după căderea lor şi aşa a avut loc discuţia 
despre neascultare şi urmările ei, cum şi despre speranţa finală a mântuirii prin sămânţa 
femeii (vezi Geneza 3,9-19).                                                                                                                                     

 

 Potrivit cu Geneza 1,26.27, oamenii au fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, 
iar Spiritul Profetic precizează că „omul urma să poarte chipul lui Dumnezeu, atât în aspect 
exterior, cât şi în caracter” (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 45).  Că a 
fost creat după chipul lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu a fost modelul după care omul 
a fost creat; că a fost făcut după asemănarea Sa, înseamnă că nu este echivalenţă, că sunt 
deosebiri.   

 

 Astfel, Persoana a doua a Dumnezeirii avea o faţă divină din veşnicie; întrupându-Se, El a 
adoptat o faţă umană, pe care oamenii au putut-o privi tot timpul, fără riscul de a fi 
incineraţi.  Hristos a avut faţă de embrion, de nou-născut , de prunc, de preşcolar, de 
adolescent, de tânăr, de bărbat.     

 

 În Ioan 1,14, citim: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.  
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”  Aceasta era 
slava caracterului Său, despre care Pavel scrie: „Noi toţi privim, cu faţa descoperită, ca într-o 
oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin 
Duhul Domnului” (2 Cor 3,18).   

 

 „La festivitatea nunţii, ea (Maria) Îl întâlneşte, acelaşi Fiu grijuliu, gata să servească.  Totuşi, 
El nu este la fel.  Faţa Lui este schimbată.  Ea poartă urmele luptei Sale din pustie şi o nouă 
expresie de demnitate şi putere dovedeşte misiunea Sa cerească.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 145)  

 

 Despre nedumeririle ascultătorilor lui Isus cu privire la mesianitatea Sa, Spiritul Profetic 
arată: „Erau în mulţime unii care, la botezul lui Hristos, văzuseră slava divină şi auziseră 
vocea lui Dumnezeu.  Însă, de atunci, înfăţişarea Mântuitorului se schimbase mult.  La 
botezul Său, ei văzuseră faţa Sa transfigurată în lumina cerului; acum, palid, obosit şi slăbit, 
El fusese recunoscut numai de profetul Ioan.  Însă, în timp ce oamenii priveau la El, ei au 
văzut o faţă unde compasiunea divină era amestecată cu putere conştientă.  Fiecare privire 
a ochiului, fiecare trăsătură a feţei erau marcate de umilinţă şi arătau iubire inexprimabilă.”  
(Ibid., pagina 137)   

 

 „Compasiunea Sa duioasă cădea cu o atingere tămăduitoare asupra inimilor obosite şi 
tulburate.  Chiar în toiul agitaţiei duşmanilor furioşi, El era înconjurat cu o atmosferă de 
pace.  Frumuseţea înfăţişării Lui, drăgălăşenia caracterului Lui, mai presus de toate, iubirea 
exprimată în privire şi ton îi atrăgeau către El pe toţi aceia care nu erau împietriţi în 
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necredinţă.  Dacă nu ar fi fost spiritul dulce, înţelegător, care strălucea în fiecare privire şi 
cuvânt, El nu ar fi atras marile gloate aşa cum făcea.”  (Ibid., pagina 254)  

 

 Isus dormea odată într-o corabie, în timpul unei furtuni groaznice.  Ucenicii vâsleau din 
greu, erau obosiţi, înspăimântaţi şi disperaţi.  Atunci, ei au privit la Mântuitorul şi I-au cerut 
ajutor: „Doamne, scapă-ne, că pierim!”  (Mat 8,25).  „Când strălucirea fulgerului Îl expune, 
ei văd pacea cerului pe faţa Lui; ei citesc în privirea Lui iubire neegoistă, duioasă şi, 
îndreptându-şi inimile către El, strigă: ‚Doamne, scapă-ne, că pierim!’”  (Ibid., pagina 335)  

 

 Pe Muntele Schimbării la Faţă, Cuvântul devenit trup a dobândit spontan o înfăţişare 
neobişnuită: „El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele şi hainele I    
s-au făcut albe ca lumina” (Mat 17,2).  Au privit oare cei trei ucenici, Petru, Iacov şi Ioan, 
slava lui Hristos?  Petru a zis că da: „. . . ca unii care am văzut noi înşine, cu ochii noştri, 
mărirea Lui” (2 Pet 1,16).  Dar au văzut-o aevea?  Cum de nu au murit?  Probabil că nu au 
văzut faţa Lui, ci El li S-a arătat cumva ca lui Moise: „Când va trece slava Mea, te voi pune în 
crăpătura stâncii şi te voi acoperi cu mâna Mea, până voi trece.  Iar când Îmi voi trage mâna 
la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi, dar faţa Mea nu se poate vedea” (Exod 
33,22.23).  Poate aşa.  Sau altfel: „Când au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au 
înspăimântat foarte tare” (Mat 17,6).  Sau aşa: „Petru şi tovarăşii lui erau îngreuiaţi de 
somn; dar, când s-au deşteptat bine, au văzut slava lui Isus . . .” (Luca 9,32).  Un somn, 
observare limitată.  Nici Petru sau Ioan nu ne-au explicat mai mult.                                                                                                                                                                                                         
 

 După decenii, unul din cei trei ucenici L-a văzut pe Hristos îmbrăcat în slavă cerească; el 
scrie: „Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort” (Apoc 1,10-20; citat este 
versetul 17).  Căzut ca mort.  Omul muritor nu-L poate privi pe Dumnezeu în faţă şi să 
trăiască.  Ce am observat până acum este că Dumnezeu S-a descoperit unor oameni în aşa 
fel încât ei să aibă o anumită percepţie a Fiinţei divine, dar nu au văzut faţa Lui şi chiar ce au 
văzut i-a copleşit.                                                

 

 Când faţa Lui a devenit strălucitoare ca soarele, pe Muntele Schimbării la Faţă, aceasta era o 
evocare a slavei Sale din trecut şi o anticipare a slavei la care urma să revină în viitor.  
Necunoscute rămân destule şi niciun studiu nu le poate limpezi.  După înviere, S-a arătat 
ucenicilor în multe rânduri şi ei au vorbit cu El.  L-au privit, au mâncat împreună cu El.  Cum 
era posibilă acea interacţiune nu putem şti.  Poate că strălucirea orbitoare a adoptat-o 
numai după înălţare şi aşa i S-a arătat lui Ioan în prima viziune.   

 

 Să facem o comparaţie între cei şase indivizi prezenţi pe Muntele Schimbării la faţă:                                                   

(01) Dătătorul vieţii era faţă în faţă cu cinci din creaturile Sale;                                                                                                                             
(02) nemuritori (Moise şi Ilie) şi muritori (Petru, Iacov, Ioan şi chiar Isus);                                                  
(03) indivizi care au murit şi au fost înviaţi (unu, adică Moise);                                                                 
(04) indivizi care nu au murit niciodată şi care nici nu aveau să moară (unu, adică Ilie);                                                                      
(05) indivizi care urmau să moară şi să putrezească (trei, adică Petru, Iacov şi Ioan);                                            
(06) indivizi care aveau să moară, fără însă să putrezească (unu, adică Isus);                                                                                                  



 

 

P
ag

e2
0

7
 

(07) creaturi (cinci, adică ucenicii şi cei doi oaspeţi cereşti);                                                           
(08) necreaţi (unul singur, adică Isus, Dumnezeu şi Om).   

 Faţa aceea frumoasă a fost adorată de păstori, de magi, mângâiată şi sărutată de Maria.  A 
fost privită cu admiraţie de mii de oameni de-a lungul celor trei ani şi jumătate ai misiunii 
Sale după botez.  A văzut-o şi Satana şi a urât-o.  I-a determinat pe oameni să o maltrateze 
şi să o desfigureze în orele chinuirii premergătoare morţii.  La acele momente se referă 
profetul Isaia, când scrie: „După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de 
schimonosită Îi era faţa şi atât de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor . . .” 
(Isa 52,14).  De asemenea: „N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile şi 
înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă” (Isa 53,2).   
 

 Iată cum L-au tratat adversarii Săi după ce L-au arestat în Grădina Ghetsimani: „Atunci, L-au 
scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii şi L-au pălmuit” (Mat 26,67).  „Şi unii au început să-L 
scuipe, să-I acopere faţa, să-L bată cu pumnii . . .” (Marcu 14,65).  „L-au legat la ochi, Îl 
loveau peste faţă . . .” (Luca 22,64).   

 

 „Pilat s-a uitat la oamenii care-L deţineau pe Isus şi apoi privirea lui a zăbovit cercetătoare 
asupra lui Isus.  El avusese de a face cu tot felul de criminali; dar niciodată mai înainte nu 
fusese adus în faţa lui un om care să poarte semne de aşa bunătate şi nobleţe.  Pe faţa Lui, 
el nu a văzut niciun semn de vinovăţie, nicio expresie de teamă, nicio obrăznicie sau sfidare.  
El a văzut un om de o purtare calmă şi demnă, a cărui faţă nu arăta trăsăturile unui criminal, 
ci semnătura cerului.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 724)  

 

 „Cu teamă şi condamnare de sine, Pilat a privit la Mântuitorul.  În vasta mare de feţe 
răvăşite, numai faţa Lui era paşnică.  În jurul capului Lui părea să strălucească o lumină 
dulce.  Pilat a zis în inima sa, El e Dumnezeu.”  (Ibid., pagina 738)       

 

 „Fiul lui Dumnezeu stătea acolo, purtând mantia batjocurii şi cununa de spini.  Dezbrăcat 
până la brâu, spinarea Lui arăta vânătăile lungi, crude, din care sângele curgea încontinuu.  
Faţa Lui era pătată de sânge şi purta urmele epuizării şi ale durerii; dar niciodată nu apăruse 
ea mai frumoasă decât acum.  Fizionomia Mântuitorului nu era deteriorată înaintea 
duşmanilor Lui.  Fiecare trăsătură exprima blândeţe şi resemnare, cum şi cea mai duioasă 
milă pentru cruzii Lui vrăjmaşi.  În comportarea Lui nu era nicio slăbiciune laşă, ci tăria şi 
demnitatea îndelungii răbdări.  În contrast izbitor era deţinutul de lângă El.  Fiecare aspect 
al privirii lui Baraba îl declara ca fiind ticălosul care era.  Contrastul era grăitor pentru oricine 
privea.  Unii dintre observatori plângeau.  Când priveau la Isus, inimile lor erau pline de 
compătimire.  Până şi preoţii şi conducătorii erau convinşi că El era tot ce pretindea a fi.”  
(Ibid., pagina 735) 

 

 Cum a putut Mântuitorul să suporte aceste înjosiri?  Dacă studiem viaţa Sa de rugăciune, 
vom şti că în permenenţă primea putere de sus ca să întâmpine toate greutăţile.  A suportat 
aceste umiliri aşa cum a îndurat chinurile răstignirii, rămânând calm, iubitor şi iertător.  El   
S-a rugat astfel: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”  (Luca 23,34).  Petru precizează: „Când era 
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batjocorit, nu răspundea cu batjocuri şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea 
dreptului Judecător” (1 Pet 2,23).  Profetul Isaia ne arată şi disciplina de Sine extraordinară a 
Mântuitorului: „Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea şi nu M-am împotrivit, nici nu     
M-am tras înapoi.  Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau şi obrajii înaintea celor   
ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.  Dar Domnul Dumnezeu 
M-a ajutat; de aceea, nu M-am ruşinat, de aceea, Mi-am făcut faţa ca o cremene, ştiind că 
nu voi fi dat de ruşine” (Isa 50,5-7).   

 

 Nimeni din toţi cei ce s-au născut vreodată pe această planetă nu a avut o influenţă pozitivă 
atât de puternică, de binecuvântată şi de durabilă asupra omenirii cum a avut Domnul 
nostru Isus Hristos.  Deşi a părăsit demult Pământul, istoria continuă să fie dominată de 
Persoana Sa şi faţa Lui continuă să strălucească în lume, pentru că El este, aşa cum a 
declarat în Ioan 8,12, Lumina lumii.  Noi putem contribui la această influenţă binecuvântată, 
putem face să strălucească mai departe şi tot mai mult faţa Domnului Hristos, aşa cum a zis 
Pavel: „Căci Dumnezeu, care a zis, ‚Să lumineze lumina din întuneric’, ne-a luminat inimile, 
pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus 
Hristos” (2 Cor 4,6).  Aceasta este lucrarea de răspândire a evangheliei mântuitoare – şi 
astfel faţa Mântuitorului este văzută, admirată, iubită şi proslăvită de cât mai mulţi oameni.  

 

 Binecuvântarea preoţească repetată mereu în vremuri vechi avea în vedere această 
reflectare a feţei divine pe pământ şi în vieţile oamenilor: „Domnul să te binecuvinteze şi să 
te păzească!  Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!  Domnul 
să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!”  (Num 6,24-26).  Psalmistul reia ideea aceasta 
astfel: „Mulţi zic: ‚Cine ne va arăta fericirea?’  Eu însă zic: ‚Fă să răsară peste noi lumina feţei 
Tale, Doamne!’”  (Ps 4,6) 

 

 Rugăciunea noastră să fie: „Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească faţa Ta şi vom fi 
scăpaţi!”  (Ps 80,3) 

 

 Orice copil credincios al lui Dumnezeu tânjeşte după întâlnirea cu Domnul Său, asemenea 
psalmistului David: „Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea faţa Ta; cum mă voi trezi, mă voi 
sătura de chipul Tău” (Ps 17,15).  Oarecum, aşa cum s-a exprimat şi poetul în versurile 
imnului citat în continuare:  
 
„Dor mi-e, Isuse, de chipul Tău,                                                                                                        
Chip de Arhanghel, de Dumnezeu.                                                                                                                                                              

Refren: Vreau să-Ţi văd faţa, chip adorat,                                                                                                            
Chip de Arhanghel, sfânt şi preacurat.                                                                                                                         

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

Umple-mi privirea, sufletul meu,                                                                                                   
Inima, mintea de chipul Tău.                   
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În orice clipă, noapte şi zi,                                                                                                                     
Numai pe Tine Te voi privi.”  (Cântarea numărul 20 din Trâmbiţe de argint, Bucureşti, 1961) 

 În prezent, putem învăţa de la David importanţa umblării zilnice cu Domnul: „Am necurmat 
pe Domnul înaintea ochilor mei; când este El la dreapta mea, nu mă clatin. . . .  Îmi vei arăta 
cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta” (Ps 
16,8.11).  Această experienţă întăreşte convingerea că, în curând, credinţa va fi înlocuită de 
realitate: „Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea faţă în 
faţă” (1 Cor 13,12).    
 

 „Noi privim chipul lui Dumnezeu reflectat, ca într-o oglindă, în lucrările naturii şi în 
procedeele Sale cu oamenii; însă, atunci, Îl vom vedea pe El faţă în faţă, fără o măhramă 
obscurizantă între noi.  Vom sta în prezenţa Lui şi vom privi slava feţei Sale.”  (The Story of 
Redemption/Istoria mântuirii, pagina 432)                                                                                                                                                   
 

 Pe ultima pagină a Bibliei, citim că mântuiţii vor fi eliberaţi de imposibilitatea şi 
incapacitatea de a privi faţa Creatorului lor, pentru că ei sunt schimbaţi în nemurire: „Nu va 
mai fi nimic vrednic de blestem acolo.  Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor 
fi în ea.  Robii Lui Îi vor sluji.  Ei vor vedea faţa Lui şi numele Lui va fi pe frunţile lor” (Apoc 
22,3.4).                  
 

 Faţă în faţă cu Domnul Isus Hristos, având bucuria exprimată de Pavel în 1 Tesaloniceni 
4,17: „. . . şi, astfel, vom fi totdeauna cu Domnul.”  Ce perspective glorioase!  Cântaţi odată 
cu inspiratul compozitor: 
 
„Cu Isus, ah, faţă-n faţă,                                                                                                                              
Fericit mă voi simţi,                                                                                                                                          
Să privesc o veşnicie                                                                                                                                            
Pe Cel ce mă mântui!                                                                                                                                
 
Refren: Am să-L văd, da, faţă-n faţă,                                                                                                            
Să mă satur de privit!                                                                                                                                     
Sus, cu Domnul, pe vecie,                                                                                                                                  
Am să-L văd necontenit!                                                                                                                                      
 
Ah, de multe ori greşit-am,                                                                                                                             
Tare-am mai păcătuit . . .                                                                                                                               
Vreau să-L văd pe Cel ce-mi zice:                                                                                                                 
‚Eşti iertat şi eşti primit!’                                                                                                                                          
 
El murit-a pentru mine,                                                                                                                                     
El mult bine mi-a făcut,                                                                                                                                                                                                                                                        
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Dar nicicând eu pân-acuma                                                                                                                                
Faţa Lui nu am văzut.                                                                                                                                         
 
Te-am văzut doar ca-n oglindă,                                                                                                            
Scumpul meu Mântuitor,                                                                                                                                
Dar, să Te privesc în faţă,                                                                                                                             
Tare mult mi-e dor, mi-e dor!                                                                                                                              
 
Cu Isus, ah, faţă-n faţă,                                                                                                                                  
Ce-am să-I spun când L-oi vedea?                                                                                                                
Am să strig cu voce tare:                                                                                                                             
‚Mare e iubirea Ta!’”  Amin!  (Cântarea numărul 479 din Imnuri creştine, ediţia 2006)   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 233: „Lângă Isus”  

Cântarea de închidere, 263: „Privesc la Tine, Domnul meu!”     
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„DESPĂRŢIT DE PĂCĂTOŞI”  

 Întâlnim în Sfânta Scriptură caractere ireproşabile, ale unor oameni de aceeaşi fire ca şi noi.  
Iată câteva din ele:             

 
- Noe – despre el este spus: „Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: 
Noe umbla cu Dumnezeu” (Gen 6,9).                          

- Iov – după ce Satana l-a deposedat de toate averile şi i-a ucis copiii, omul acesta a zis: „Gol 
am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului.  Domnul a dat 
şi Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului!”  Scriitorul cărţii afirmă că, „în toate 
acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu” (Iov 
1,21.22).  La fel şi după ce Satana „l-a lovit cu o bubă rea din talpa piciorului până în 
creştetul capului” (Iov 2,7); soţia lui l-a îndemnat să-L blesteme pe Dumnezeu şi să moară, 
dar el a răspuns: „Vorbeşti ca o femeie nebună!  Ce!  Primim de la Dumnezeu binele şi să nu 
primim şi răul?”  (Versetul 10).  Din nou este zis despre el: „În toate acestea, Iov n-a păcătuit 
deloc cu buzele lui” (acelaşi verset). 

- Avraam – un om al păcii, care nu s-a lăsat implicat în certurile pentru păşuni şi care i-a 
îngăduit nepotului Lot să aleagă regiunile mai bune care îi conveneau; dar Dumnezeu l-a 
răsplătit din belşug (vezi Geneza 13,7-17).  Trimis să-l aducă jertfă pe singurul său fiu, fiul 
făgăduinţei, Avraam a ascultat fără şovăire.                                                                                                                                                                                                                               

- Iosif – când soţia lui Potifar a încercat să-l ademenească la păcat, el a protestat cu 
hotărâre: „Cum aşa putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui 
Dumnezeu?”  (Gen 39,9)                                                                                                                                                                      
 
- Moise – despre el se spune: „Moise era un om foarte blând, mai blând decât orice om de 
pe faţa pământului” (Num 12,3).  Când Maria, care vorbise împotriva lui, a fost lovită de 
Dumnezeu cu lepră, Moise s-a rugat pentru vindecarea ei (versetele 10-13).                                          
 
- David – când urmăritorul lui, care intenţiona să-l ucidă, regele Saul, i-a căzut în mână, el a 
zis: „Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o 
aşa faptă, ca să pun mâna pe el!  Căci el este unsul Domnului!”  (1 Sam 24,6)                                        
 
- Daniel – omul care „s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul 
pe care-l bea împăratul” (Dan 1,8), chiar dacă acest refuz îl putea costa viaţa; omul care nu a 
încetat să se închine Domnului, Dumnezeului său, şi numai Lui, zilnic, de trei ori, chiar dacă 
ştia că pentru această practică va fi aruncat în groapa cu lei, cum a şi fost (vezi Daniel 6,6-
24).  Nu degeaba, îngerul Gabriel l-a numit „Daniele, om preaiubit şi scump!”  (Dan 10,11)                                                     
 
- Părinţii lui Ioan Botezătorul – despre ei se spune că „amândoi erau neprihăniţi înaintea lui 
Dumnezeu şi păzeau fără pată toate poruncile şi toate rânduielile Domnului” (Luca 1,6).   
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 Ce avem de zis?  Iată oameni care ascultau de poruncile lui Dumnezeu: Noe „era un om 
neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui”; „Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui”; 
Avraam era omul păcii, al ascultării neşovăitoare şi al credinţei; Iosif accepta închisoare şi 
moarte, dar nu întinarea sufletului cu păcat; Moise, omul mai blând decât toţi ceilalţi 
locuitori ai pământului, iertător, om al rugăciunii; David, urmărit ca să fie ucis, refuză să-l 
ucidă pe prigonitorul său; Daniel ascultă de legea lui Dumnezeu în orice împrejurări, cu orice 
riscuri şi orice sacrificii; Zaharia şi Elisabeta „păzeau fără pată toate poruncile şi toate 
rânduielile Domnului.” 
 

 Au fost toţi aceştia pe picior de egalitate cu Mântuitorul, care „n-a făcut păcat şi în gura Lui 
nu s-a găsit vicleşug” (vezi 1 Petru 2,22), care era „sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de 
păcătoşi” (Evr 7,26)?  Nu, absolut deloc!  Toţi ceilalţi născuţi din Adam „au păcătuit şi sunt 
lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Rom 3,23).  „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar” 
(Rom 3,10).  Descrierile date de Biblie în dreptul indivizilor citaţi vizează comportarea lor în 
diferite împrejurări, umblarea lor cu Dumnezeu, ducerea unei vieţi de credincioşie, dar ei 
erau oameni, născuţi din părinţi păcătoşi şi erau, de aceea, păcătoşi.   
 

 Credincioşia lor, cu toată puritatea, autenticitatea şi frumuseţea ei, nu-i putea mântui, 
pentru că, aşa cum a scris profetul, „toţi am ajuns ca nişte necuraţi şi toate faptele noastre 
bune sunt ca o haină mânjită” (Isa 64,6).  „Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, 
are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu” (Rom 4,2).  Dar nu a fost socotit 
neprihănit prin fapte, ci prin credinţă (vezi Geneza 15,6 şi Galateni 3,6).  Iar faptele bune ale 
lui Avraam, ale tututor celor amintiţi şi ale altora ca ei, nu sunt pricină de laudă înaintea lui 
Dumnezeu.  Iov s-a apărat în faţa prietenilor care îl şicanau, dar şi-a pierdut glasul când a 
vorbit Dumnezeu: „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine, dar acum ochiul meu Te-a 
văzut.  De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă” (Iov 42,5.6).            
 

 Orice fiinţă omenească este născută în păcat, de aceea are o natură păcătoasă, aşa cum 
reiese din multe texte ale Sfintelor Scripturi.  Citez câteva din ele:                                                                                                                           

 
- „Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea” (Ps 51,5).                         
- „Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat?  Nu poate să iasă niciunul”  (Iov 
14,4).                                                                                                                                                                              
- „De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat 
moartea şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit   
. . .” (Rom 5,12).   
 

 „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.”  (Scrisoarea 8 din 1895, 
publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 5, pagina 1128)  
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 „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)   
 

 Mântuitorul a adoptat natură omenească, dar El nu S-a născut în păcat.  Cum a fost posibil 
acest lucru?  Probabil pentru că, deşi era în întregime Dumnezeu şi în întregime om, 
întruparea Sa a fost diferită de apariţia pe lume a unei noi fiinţe omeneşti.  El era Fiul 
Mariei, dar nu al lui Iosif.  El nu a avut un tată pământesc.  El S-a născut când Duhul Sfânt S-a 
pogorât peste Maria şi puterea Celui Preaînalt a umbrit-o (vezi Luca 1,35).  El era Fiul lui 
Dumnezeu, ca nimeni altul din acest punct de vedere.  Noi putem deveni fii şi fiice ale lui 
Dumnezeu prin convertire: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele 
Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuţi nu din sânge, nici din voia firii 
lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1,12.13).   

 

 „Isus Hristos a fost unicul Fiu născut al lui Dumnezeu.  El a luat asupra Sa natură 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 El, în vreun fel, ar fi cedat stricăciunii.”  
(Scrisoarea 8 din 1895, publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul 
biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 1128)  
 

 „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 orice 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)    
 

 „Hristos a fost tratat aşa cum merităm noi, pentru ca noi să putem fi trataţi aşa cum merită 
El.  El a fost osândit pentru păcatele noastre, la care El nu a avut nicio parte, pentru ca noi 
să putem fi îndreptăţiţi prin neprihănirea Lui, la care noi nu am avut nicio parte.  El a suferit 
de moartea care era a noastră, pentru ca noi să putem primi viaţa care era a Lui.  ‚Prin rănile 
Lui suntem vindecaţi.’”  (Ibid., pagina 25)  
 



 

 

P
ag

e2
1

4
 

 „De aceea şi poate să-i mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin 
El, pentru că trăieşte pururea, ca să mijlocească pentru ei.  Şi tocmai un astfel de Mare 
Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai pe sus de 
ceruri, care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru 
păcatele Sale şi apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut o dată pentru 
totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine Însuşi” (Evr 7,25-27).   
 

 Avem un Mare Preot exact aşa cum ne trebuia, cum e înfăţişat în următorul septet:                                                                                                 

(01) Unul care are milă de slăbiciunile noastre (Evr 4,15);                                                                                                                                                                                                       
(02) Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat (acelaşi text);                                        
(03) sfânt, nevinovat, fără pată (Evr 7,26);                                                                                                    
(04) despărţit de păcătoşi (acelaşi text);                                                                                                                                         
(05) S-a jertfit pe Sine Însuşi (Evr 7,27);                                                                                                      
(06) înălţat mai pe sus de ceruri (Evr 7,26);                                                                                                                 
(07) Unul milos şi vrednic de încredere (Evr 2,17).                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cineva cu o descriere inferioară acesteia nu ne-ar fi putut ajuta cu nimic, nu ne-ar fi putut fi 
Mare Preot.  Nu că nu se găsesc „înlocuitori semeţi”, sunt destui, dar toţi aceştia sunt 
şarlatani.  Mântuire nu există în nimeni altul decât în Hristos (vezi Fapte 4,12).   

 „,Despărţit de păcătoşi’ sau ‚care a fost despărţit de păcătoşi’.  Unii cred că aceasta se referă 
la capacitatea lui Hristos de a Se întâlni cu păcătoşii şi totuşi de a fi despărţit de ei în timpul 
existenţei în trup.  Alţii cred că descrierea este despre Hristos, nu în întruparea Sa, ci în rolul 
Său de Mare Preot şi că, de aceea, ‚despărţit de păcătoşi’ se referă la încheierea lucrării Sale 
pentru păcătoşi atât cât priveşte moartea Sa ca sacrificiu (vezi Evrei 9,28).  Ei cred că 
expresia trebuie interpretată în lumina expresiei care urmează şi care se referă la plecarea 
lui Hristos din această lume şi, astfel, de la contactul literal cu păcătoşii, ca să fie chiar în 
prezenţa lui Dumnezeu.  Cei ce susţin al doilea punct de vedere cred, exact ca şi cei ce-l 
susţin pe primul, că Hristos a fost întotdeauna ‚sfânt, nevinovat, fără pată’.”  (Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 7, 
pagina 442)  
 

 Comentariul doar expune aceste două puncte de vedere, dar nu ia atitudine.  Să 
recapitulăm aceste două interpretări:                                                                                                           

 
(01) Hristos era capabil să umble între păcătoşi, fără a Se întina cu păcatele lor;                               
(02) cele două construcţii – „despărţit de păcătoşi” şi „înălţat mai pe sus de ceruri” – 
formează un tot unitar, însemnând că Hristos a fost despărţit de păcătoşi prin plecarea de la 
ei, prin înălţarea la cer.   
 

 Eu cred că amândouă aceste interpretări sunt corecte şi voi arăta de ce.  Cât timp a fost pe 
pământ, Domnul nostru Isus Hristos nu S-a ferit de păcătoşi, ci, aşa cum vom vedea mai 
departe, Se întâlnea cu ei, vorbea cu ei, mânca împreună cu ei, dar nu era ca ei, ci cu totul 



 

 

P
ag

e2
1

5
 

diferit de ei.  Apoi, plecând din lumea aceasta, aşa cum a zis, „am ieşit de la Tatăl şi am venit 
în lume; acum las lumea şi Mă duc la Tatăl” (Ioan 16,28), El nu a mai fost împreună cu 
păcătoşii, pentru că acolo unde S-a dus, în cer, nu există niciun păcătos.  A fost cu păcătoşii 
treizeci şi trei de ani şi jumătate, apoi a plecat de la ei şi S-a dus în cer. 
  

 Şi, totuşi, cu toată această separare fizică, Hristos nu i-a abandonat pe păcătoşi.  El a venit 
„să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (vezi Luca 19,10), dar continuă să facă acest lucru 
şi de la distanţă.  El i-a asigurat pe ucenici: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului” (Mat 28,20).  Păcătoşii căiţi şi salvaţi au un Mare Preot acolo în cer, 
mijlocind pentru ei la Tatăl.  Dar şi păcătoşii neconvertiţi beneficiază, fără să-şi dea seama, 
de mila şi îndurarea Lui, de lucrarea Lui prin Duhul Sfânt, ca să-i aducă „din întuneric la 
lumina Sa minunată” (1 Pet 2,9).   

 

 Ca să nu aibă nimic de a face cu păcătoşii, pentru a evita influenţa lor, Hristos ar fi trebuit să 
rămână în cer, dar atunci lumea ar fi fost pierdută.  A trebuit să coboare pe pământ, să Se 
apropie de păcătoşi şi să umble printre ei, pentru a-i putea ajuta şi salva.  Nu a folosit 
mănuşi şi mască, dar a rămas ceresc, de aceea a putut să zică: „Nu voi mai vorbi mult cu voi, 
căci vine stăpânitorul lumii acesteia.  El n-are nimic în Mine” (Ioan 14,30).  Satana nu a putut 
contamina sufletul Lui, pentru că Mântuitorul nu S-a lăsat nici măcar o clipă mânjit.  Era pe 
pământ, dar viaţa Lui rămânea ca a acelora care trăiesc în afara acestei planete infectate de 
păcat; El a zis către Nicodim: „Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorât din cer, 
adică Fiul omului, care este în cer” (Ioan 3,13).  Fiul omului este în cer!    
 

 Separarea de păcat şi de influenţa vătămătoare a celor stricaţi nu trebuie să conducă însă la 
un aer de superioritate şi dispreţ, ca acela manifestat de unii israeliţi: „Mi-am întins mâinile 
toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui! . . .  Şi 
care, totuşi, zice: ‚Dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt!’  Asemenea lucruri 
sunt un fum în nările Mele, un foc, care arde necontenit” (Isa 65,2-5; citate sunt versetele 2 
şi 5).   
 

 Fariseii şi alţii cu spiritul lor căutau să stea la distanţă de toţi aceia pe care îi considerau 
păcătoşi.  Preotul şi levitul s-au ferit să se apropie de cel căzut între tâlhari (vezi Luca 
10,31.32); Isus a spus o pildă „pentru unii, care se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi 
şi-i dispreţuiau pe ceilalţi” (Luca 18,9).  Hristos nu făcea aşa, de aceea făţarnicii Îl criticau 
aspru.  Când şedea la masă în casa lui Matei, „fariseii au văzut lucrul acesta şi le-au zis 
ucenicilor Lui: ‚Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?’”  (Matei 
9,9-13; citat este versetul 11).  Hristos le-a răspuns: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, 
ci cei bolnavi . . ., căci n-am venit să-i chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi” 
(versetele 12 şi 13).   

 

 Când Isus a fost invitat la masă în casa fariseului Simon, „o femeie păcătoasă din cetate a 
aflat că El era la masă în casa fariseului; a adus un vas de alabastru cu mir mirositor şi stătea 
înapoi lângă picioarele lui Isus şi plângea.  Apoi a început să-I stropească picioarele cu 
lacrimile ei şi să le şteargă cu părul capului ei; le săruta mult şi le ungea cu mir” (Luca 
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7,37.38).  Nu tuturor le-a plăcut ce făcea ea: „Când a văzut lucrul acesta, fariseul, care-L 
poftise, şi-a zis: ‚Omul acesta, dacă ar fi un prooroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea 
care se atinge de El: că este o păcătoasă’” (versetul 39).  Ceea ce însemna, în mentalitatea şi 
filosofia fariseilor, că Hristos trebuia să o alunge, să nu-i permită să se atingă de El.  Dar 
Hristos a spus o pildă şi apoi a asigurat-o pe păcătoasă de iertare (versetele 40-50).    
 

 Când I-a întâlnit pe Zacheu şi i-a spus că va rămâne în ziua aceea în casa lui, „toţi cârteau şi 
ziceau: ‚A intrat să găzduiască la un om păcătos!’”  (Luca 19,5-7; citat este versetul 7).  Isus a 
răspuns: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.  Pentru că 
Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (versetele 9 şi 10).  Singura 
învinuire adevărată pe care I-o aduceau lui Isus fariseii şi cărturarii era aceasta: „Omul 
acesta îi primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei” (Luca 15,2).  Atunci, Hristos le-a spus pildele 
cu cele pierdute – oaia, drahma şi fiul – ca să le arate misiunea salvatoare pentru care El 
venise în această lume.  
 

 Iată un om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, care era torturat la vederea şi auzirea 
păcatului: „. . . şi, dacă l-a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa 
destrăbălată a acestor stricaţi (căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, îşi chinuia 
în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor 
nelegiuite) . . .” (2 Pet 2,7.8).   

 

 Şi unul din Noul Testament: „Pe când îi aştepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea 
acestei cetăţi pline de idoli” (Fapte 17,16).  Aceasta este reacţia normală a unui suflet 
consacrat lui Dumnezeu, care umblă pe calea adevărului.  El nu se complace în mizeriile 
păcatului, ci acestea îl deranjează, îl tulbură, îl dezgustă.  Un mediu stricat este pentru el 
insuportabil şi îl evită cu hotărâre.  Cine nu simte aşa nu va fi fericit în atmosfera cerului; 
locul lui nu este acolo şi nici nu va fi nedreptăţit sau chinuit oferindu-i-se acel loc.   
 

 M-am referit la urmaşi ai lui Adam, dornici a rămâne credincioşi adevărului divin, şi am 
văzut cum se chinuiau în medii destrăbălate.  Cum S-a simţit oare Dumnezeu descoperit în 
trup, venind din curăţia cerului pe o planetă plină de silnicie?  Iată cum este descrisă starea 
de lucruri existentă în naţiunea favorizată, când a avut loc întruparea Cuvântului: „Agenţi 
satanici erau amestecaţi printre oameni.  Trupurile fiinţelor omeneşti, făcute să fie locaşuri 
ale lui Dumnezeu, deveniseră locuinţa demonilor.  Simţurile, nervii, pasiunile, organele 
oamenilor, erau influenţate de forţe supranaturale pentru lăsarea în voia celor mai sălbatice 
pofte.  Chiar pecetea demonilor era imprimată pe fizionomiile oamenilor.   Feţele umane 
reflectau expresia legiunilor răului de care erau posedaţi.  Aşa era scena asupra căreia 
privea Răscumpărătorul lumii.  Ce privelişte pentru Infinita Puritate!”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 36)   
 

 Să ţinem cont şi de faptul că Hristos nu a crescut între oameni pioşi, într-o societate care se 
temea de Dumnezeu.  Întreba Natanael, când Filip i-a spus că L-au găsit pe Mesia, care era 
„Isus din Nazaret, Fiul lui Iosif” (Ioan 1,45): „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?”  (Versetul 46).  
Şi ştia Natanael ce ştia.  Mai târziu, după prima predică a lui Isus în sinagoga din Nazaret, 
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„toţi cei din sinagogă . . . s-au umplut de mânie.  Şi s-au sculat, L-au scos afară din cetate şi 
L-au dus până în sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce jos în 
prăpastie.  Dar Isus a trecut prin mijlocul lor şi a plecat de acolo” (Luca 4,28-30).  Poate ieşi 
ceva bun din Nazaret?  
  

 Biblia ne învaţă cu claritate că aceia care vor să moştenească împărăţia cerurilor trebuie să 
să ferească de tot ce întinează: „Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în 
spurcăciune şi în minciună, ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului” (Apoc 21,27).  Dar nu 
este suficientă doar curăţia personală, ci chiar relaţiile cu cei întinaţi trebuie să fie verificate 
şi controlate: „Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii?  Căci noi suntem templul 
Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: ‚Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi 
fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.’  De aceea: ‚Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de 
ei’, zice Domnul; ‚nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi.  Eu vă voi fi Tată şi voi Îmi 
veţi fi fii şi fiice’, zice Domnul cel atotputernic” (2 Cor 6,16-18).   

 

 „Aici, Pavel combină diferite pasaje din Vechiul Testament precum Isaia 52,11.12, Ieremia 
51,6.45.  Referinţa istorică este la plecarea captivilor israeliţi din Babilonul antic, la care 
Pavel se referă aici ca o ilustraţie a separării poporului lui Dumnezeu de lume şi de Babilonul 
spiritual (vezi Apocalipsa 18,4).”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul 
biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 6, pagina 878)  
 

 „Prin asociere cu idolatri şi participare la festivităţile lor, evreii au fost făcuţi să calce legea 
lui Dumnezeu şi să aducă judecăţile Lui asupra naţiunii.  La fel acum, făcându-i pe urmaşii lui 
Hristos să se asocieze cu cei nelegiuiţi şi să se unească în distracţiile lor, Satana are mare 
succes în ademenirea lor la păcat.  ‚Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei’, zice Domnul, 
‚nu vă atingeţi de ce este necurat’ (2 Corinteni 6,17).  Dumnezeu cere de la poporul Său 
acum o deosebire tot atât de mare faţă de lume, în obiceiuri, practici şi principii, cum a 
cerut de la Israel în vechime.  Dacă ei urmează cu credincioşie învăţăturile Cuvântului Său, 
această distincţie va exista; nu poate fi altfel.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, 
pagina 458)       
 

 Dar ce se întâmplă dacă oamenii refuză acest apel?  Iată consecinţele: „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).  
Părtaşi la păcate şi la urgii: poate fi ceva mai rău?  Aceasta înseamnă pieire pe veci. 
 

 „Urmaşii lui Hristos trebuie să se separe de păcătoşi, alegând societatea lor numai când 
există ocazie de a le face bine.  Nu putem fi prea decişi în legătură cu evitarea părtăşiei cu 
aceia care exercită o influenţă ca să ne îndepărteze de Dumnezeu.  În timp ce ne rugăm ‚şi 
nu ne duce pe noi în ispită’, noi trebuie să evităm ispita, atât cât este posibil.”  (Patriarchs 
and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 459)  

  

 Cum putem armoniza aceste două necesităţi – evitarea societăţii păcătoşilor, foarte clar 
promovată de Biblie şi de Spiritul Profetic, şi interacţiunea misionară cu ei?  Se cere o 
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permanentă legătură cu Dumnezeu, o hrănire zilnică şi substanţială cu Cuvântul Său, o viaţă 
de rugăciune şi de consacrare, pentru a putea lucra cu cei nelegiuiţi, influenţându-i în bine şi  
conducându-i la pocăinţă, dar fără a fi afectaţi de stricăciunea lor.  Orice medic lucrează cu 
bolnavi, el nu poate sta numai în societatea celor sănătoşi, altfel profesia lui ar fi nulă.  
Totuşi, el nu trebuie să fie unul dintre bolnavi, ci trebuie să-şi păstreze sănătatea şi să se 
ferească cu grijă de contaminare, altfel va suferi în mod inutil, nu-i va ajuta prin aceasta cu 
nimic pe cei suferinzi şi va deveni incapabil de a mai lucra pentru ei.   

 

 Hristos era pe pământ, dar ca viaţă spirituală era în cer; aşa era El despărţit de păcătoşi.  
Apostolul Pavel arată că aceasta trebuie să fie condiţia spirituală a urmaşilor Mântuitorului: 
„Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos 
şade la dreapta lui Dumnezeu.  Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.  Căci 
voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” (Col 3,1-3).  O, Doamne, 
nu ne lăsa nici măcar o clipă pradă vrăjmașului sfințeniei și mântuirii noastre!  Păstrează 
viața noastră în siguranță deplină în mâna Ta!  Amin!       

* * * * 

Cântarea de deschidere, 200: „Am venit la Tine, Doamne!”   

Cântarea de închidere, 78: „Prin altul nu poţi fi scăpat!”       
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„DUMNEZEU ERA ÎN HRISTOS”   

 Titlul acesta este extras din a doua epistolă a apostolului Pavel către biserica din Corint, 
capitolul 5.  Aici sunt prezente toate Persoanele Dumnezeirii: Tatăl (de exemplu: versetele 
18, 19, 20), Fiul (de exemplu: versetele 10, 14, 16, 17), Duhul Sfânt (versetul 5).  Tot ce ni se 
spune aici, tot ce s-a făcut de Cer şi se face în favoarea noastră este opera Trinităţii.   
 

 În acest capitol superb, putem identifica următoarele 18 adevăruri fundamentale ale 
creştinismului, organizate şi grupate în trei categorii:                                                                                         

A.  Temporar şi etern  

(01) Ca oameni, suntem muritori, avem un trup în care gemem apăsaţi.                                                                          
(02) Dorim înnoire, îmbrăcare în nemurire, în trup etern şi fără slăbiciuni.                                                           
(03) Câtă vreme ne aflăm în actuala condiţie, suntem departe de casă, departe de Domnul.                                                                                                                                                          
(04) Noi, creştinii, nu umblăm prin vedere, ci prin credinţă.                                                                                                            
(05) Duhul Sfânt ne-a fost oferit ca arvună, pentru a hrăni în noi această nădejde a 
schimbării.                      

B.  Mântuire şi judecată 

(06) Hristos este Mântuitorul unic, fără păcat, dar care a purtat păcatele şi a apărut ca 
responsabil pentru păcat.                                                                                                                                                                 
(07) Hristos a murit pentru noi, păcătoşii, moartea Sa însemnând că toţi am murit.                                         
(08) Şi de ce am murit?  Ca să putem fi făpturi noi în Hristos.                                                                                      
(09) Dacă cineva este o făptură nouă în Hristos, lucrurile vechi, păcătoase, din viaţa sa au 
dispărut.                                                                                                                                                                      
(10) Neprihănirea de care avem parte provine din jertfa Mântuitorului şi este tot ce poate 
face Dumnezeu pentru noi.                                                                                                                                          
(11) Obiectivul nostru trebuie să fie să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu – garanţia fericirii veşnice.                                                                                                                                                                                       
(12) Toţi vom trece prin judecata lui Hristos, în care toate faptele noastre, bune sau rele, vor 
fi analizate şi răsplătite în mod corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                         

C.  Misiune creştină   

(13) În viaţa de credinţă, dragostea lui Hristos este motivul tuturor acţiunilor.                                                                                
(14) Numai pe baza acestor convingeri şi experienţe putem fi folosiţi de Dumnezeu în 
lucrarea Sa.                                                                                                                                                                     
(15) Dumnezeu ne-a împăcat cu El şi ne-a încredinţat imediat slujba împăcării.                                                                                                                                                                                           
(16) Împăcarea oamenilor cu Dumnezeu s-a făcut prin misiunea divină a lui Hristos.                                            
(17) Noi nu-i împăcăm pe oameni cu Dumnezeu, dar propovăduim această împăcare.                                                                                                                
(18) Această activitate se bazează pe o împuternicire divină de a-i îndemna pe oameni să se 
împace cu Dumnezeu.                                                                                                                                                              

 Textul de aur al Sfintelor Scripturi, care a fost pentru prima dată rostit de Hristos şi pentru 
prima dată auzit de un fariseu, Nicodim, ne spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
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lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică” (Ioan 3,16).   
 

 Dumnezeu a dat.  El nu cere nimic înainte de a da.  Şi a dat mult.  A dat totul.  Să 
contemplăm puţin parabola mântuirii, aşa cum apare în experienţa lui Avraam, prietenul lui 
Dumnezeu.  Era omul ascultării, omul credinţei depline.  Aşa a emigrat, a peregrinat, a 
suferit, a mărturisit pentru Dumnezeu.  A aşteptat timp de decenii venirea fiului făgăduit, 
Isaac.  Acum era acolo, creştea, ajunsese un tânăr frumos, energic, spiritual.  Şi, tocmai 
atunci,  Dumnezeu i-a cerut să-l aducă jertfă, ardere de tot, pe un munte ce urma a-i fi 
arătat (vezi Geneza 22,1.2).   

 

 Dumnezeu nu i-a cerut lui Avraam să sacrifice:                                                                                                           

- un animal – făcuse lucrul acesta de multe ori, avea de unde şi nu era greu;                                                                                                                  

- un sclav – avea mulţi şi putea dispune de ei după plăcere, aşa era sistemul antichităţii;                                

- pe Ismael – era, în ordine cronologică cel puţin, primul lui născut, îl iubea, dar, oricum, era 
născut dintr-o sclavă şi nu ar fi fost cea mai mare durere;                                                                                  

- pe Sara – un lucru de neconceput, dar, oricum, femeia era în vârstă, iar după moartea ei 
Avraam s-a recăsătorit, luând-o ca soţie pe Chetura, cu care a avut şase fii.   

 Pe Isaac!  Şi Dumnezeu a ţinut să sublinieze toate elementele unicităţii lui Isaac, pentru ca 
durerea supremă simţită de Avraam să fie evidentă: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe 
care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care 
ţi-l voi spune” (Gen 22,2).   
 

 Avraam a făcut-o – a mers până acolo unde l-a oprit brusc mâna „Îngerului Domnului”, a lui 
Dumnezeu.  Deşi parabolă, deşi nefinalizată, jertfa era ca şi reală.  Era jertfa lui Isaac, era 
jertfa lui Avraam.  Când viaţa lui Isaac se stingea acolo, pe altar, pe lemne, în foc, se stingea 
însăşi viaţa lui Avraam.  A murit cândva un mare scriitor; autorul unui articol de revistă 
literară scria, printre altele: „Prin dispariţia lui M. R., o parte din existenţa mea coboară în 
mormânt.”  Dar nu o parte, ci toată existenţa lui Avraam părea să se termine concomitent 
cu terminarea vieţii lui Isaac.  Avraam era în Isaac şi Isaac fusese în Avraam.   

 

 Durerea din parabolă este ilustrativă, însă departe de realitatea universală care s-a 
manifestat şi s-a consumat aici pe pământ.  Pavel zice, textual: „Dumnezeu era în Hristos, 
împăcând lumea cu Sine” (2 Cor 5,19).  Potrivit textului de aur, Dumnezeu a dat, L-a dat pe 
singurul Lui Fiu, şi nu L-a dat la o plimbare, la o festivitate, ci L-a dat la moarte.  De la 
plecare se ştia precis unde merge, unde ajunge, ce se va înfăptui.   

 

 Dumnezeu nu a dat:                                                                                           
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- Tot universul – El îl crease şi putea crea altul doar prin cuvânt: „Tu ai întemeiat în vechime 
pământul şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.  Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se 
vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veşmânt şi se vor schimba.  Dar Tu rămâi 
acelaşi şi anii Tăi nu se vor sfârşi” (Ps 102,25-27).                                                                      

- Aur sau argint – avea destul şi putea să o facă fără dificultate; El a zis: „Al Meu este 
argintul şi al Meu este aurul” (Hag 2,8).  Nu ar fi folosit, aşa cum remarcă Petru: „. . . căci 
ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi . . .” (1 Pet 1,18).                                                                   

- Un înger – El i-a creat şi poate crea alţii; şi sunt atât de mulţi: „M-am uitat şi, împrejurul 
scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri.  
Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii” (Apoc 5,11).  Dar nici viața unui 
înger și nici viețile tuturor îngerilor nu puteau face ispășire pentru păcat.   

- Un animal – El le crease pe toate, se înmulţesc şi ascultă de porunca Lui.  E adevărat că 
Dumnezeu le-a poruncit oamenilor să folosească animale curate pentru jertfe de diferite 
tipuri, dar mântuirea oamenilor nu se putea realiza, în nici un fel, prin ele, ci ele erau doar 
umbre ale Celui ce avea să vină ca Mântuitor al lumii: „. . . căci este cu neputinţă ca sângele 
taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele” (Evr 10,4).   

 Dumnezeu L-a dat pe singurul Lui Fiu!  Dar sacrificiul nu se termină aici, pentru că Pavel 
zice: „Dumnezeu era în Hristos!”  Nu L-a trimis în mod nepăsător: „Du-Te şi sacrifică-Te 
pentru păcătoşi!  Eu stau aici şi să vedem ce iese!”  Când a doua Persoană a Dumnezeirii a 
acceptat dezbrăcarea de slavă cerească (vezi Filipeni 2,5-8), întruparea şi jertfirea de Sine, 
ca Miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii (vezi Ioan 1,29), Dumnezeirea în întregime 
Se jertfea.   
 

 „A zis îngerul: ‚Credeţi că Tatăl L-a dat pe Fiul Său mult iubit fără nicio luptă?  Nu, nu.’  A fost 
o luptă chiar pentru Dumnezeul cerului, anume să-l lase pe omul vinovat să piară sau să-L 
dea pe scumpul Său Fiu să moară pentru ei.  Îngerii erau aşa de interesaţi în mântuirea 
omului, încât s-ar fi putut găsi printre ei unii care ar fi renunţat la slava lor şi şi-ar fi dat viaţa 
pentru omul pieritor.  ‚Însă’, a zis îngerul care mă însoţea, ‚aceasta nu ar folosi la nimic.’  
Călcarea de lege era atât de mare, încât viaţa unui înger nu ar fi plătit datoria.  Nimic altceva 
decât moartea şi mijlocirea Fiului lui Dumnezeu nu ar fi plătit datoria şi nu l-ar fi salvat pe 
omul pierdut din suferinţa şi mizeria lipsite de nădejde.”  (Early Writings/Experienţe şi 
viziuni, pagina 127)   

 

 Că „Dumnezeu era în Hristos” se poate înţelege şi altfel.  Pruncul născut în Betleem, crescut 
în Nazaret, călător neobosit prin ţara sfântă, vindecându-i pe bolnavi, învăţând mulţimile, 
hrănindu-le, era Omul-Dumnezeu.  Apostolul Pavel recunoaşte lucrul acesta, când zice: „Şi, 
fără îndoială, mare este taina evlaviei.  Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit 
în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a 
fost înălţat în slavă” (1 Tim 3,16).  Acesta era Mântuitorul, fără nicio îndoială sau 
incertitudine.  Propoziţia „Cel ce a fost arătat în trup” apare în manuscrise greceşti şi în 
această formă: Theos ephanerothe en sarchi, adică „Dumnezeu descoperit în trup”.   
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 Astfel, privind la Hristos, văzând lucrările Sale și observând caracterul Său, vedem nu un 
simplu om, ci avem în faţa noastră un Dumnezeu.  Aşa a văzut şi păgânul Pilat, cu toată lipsa 
lui de dreptate şi de instruire religioasă: „Cu teamă şi condamnare de sine, Pilat a privit la 
Mântuitorul.  În vasta mare de feţe răvăşite, numai faţa Lui era paşnică.  În jurul capului Lui 
părea să strălucească o lumină dulce.  Pilat a zis în inima sa, El e Dumnezeu.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 738)     

 

 Hristos era Dumnezeu prin origine şi prin identitate.                                                                                           
 

- Prin origine: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era 
Dumnezeu.  El era la început cu Dumnezeu. . . .  Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre 
noi, plin de har şi de adevăr.  Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului 
născut din Tatăl” (Ioan 1,1.2.14).                                                                                                                            
 
- Prin identitate: „. . . patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai pe sus de 
toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci.  Amin!”  (Rom 9,5).  De asemenea: „Drept 
răspuns, Toma I-a zis: ‚Domnul meu şi Dumnezeul meu!’”  (Ioan 20,28).  Sau: „Şi noi suntem 
în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui.  El este Dumnezeul adevărat şi viaţa 
veşnică” (1 Ioan 5,20).   
 

 Niciodată, în cursul a nouă luni de viaţă embrionară şi treizeci şi trei de ani şi jumătate de 
copilărie, adolescenţă, tinereţe şi misiune pe pământ, Hristos nu a fost deconectat de Tatăl.  
Iată cum a exprimat El această interdependenţă:                                                                                                                                                        

- „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe?  Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut 
pe Tatăl.  Cum zici tu dar: ‚Arată-ne pe Tatăl’?  Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în 
Mine?”  (Ioan 14,9.10)                                                                                                                                                               

- „Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi.  Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă 
credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că 
Tatăl este în Mine şi Eu sunt în Tatăl” (Ioan 10,37.38).                                                                                                                  

- „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine. . . .  Eu în ei şi Tu în 
Mine . . .” (Ioan 17,21.23). 

 „Hristos declară că El a fost trimis în lume ca reprezentant al Tatălui.  În nobleţea Sa de 
caracter, în mila şi îndurarea Sa duioasă, în iubirea şi în bunătatea Sa, El stă în faţa noastră 
ca întruparea perfecţiunii divine, chipul Dumnezeului nevăzut.  Zice apostolul: ‚Dumnezeu 
era în Hristos, împăcând lumea cu Sine.’  Numai când contemplăm marele plan de mântuire 
putem avea o apreciere dreaptă a caracterului lui Dumnezeu.  Lucrarea creaţiunii a fost o 
menifestare a iubirii Sale; însă numai darul lui Dumnezeu pentru a salva neamul vinovat şi 
ruinat dă pe faţă adâncimile infinite ale grijii şi îndurării divine.”  (Testimonies for the 
Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 739)  
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 „Acolo era, în lume, Unul care era reprezentant desăvârşit al Tatălui, Unul al cărui caracter şi 
ale cărui practici dezminţeau imaginea falsă despre Dumnezeu susţinută de Satana.  Satana 
Îi atribuise lui Dumnezeu caracteristica pe care o poseda el însuşi.  Acum, în Hristos, el L-a 
văzut pe Dumnezeu descoperit în caracterul Său adevărat – un Tată îndurător, milostiv, care 
nu doreşte ca vreunul să piară, ci toţi să vină la pocăinţă şi să aibă viaţă veşnică.”  (Signs of 
the Times/Semnele timpurilor din 9 iunie 1898, citat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 6, paginile 1101-1102)  

 

 „Dumnezeu era în Hristos în formă umană şi a suportat toate ispitele de care omul era 
asaltat; în folosul nostru, El S-a împărtăşit de suferinţele şi încercările naturii omeneşti 
expuse necazurilor.”  (Southern Watchman/Străjerul sudic din 10 decembrie 1907, citat în 
Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, 
volumul 7, pagina 930)  
 

 „Hristos avea să ia asupra Sa vina şi ruşinea păcatului – păcat atât de insultător pentru un 
Dumnezeu sfânt, încât trebuia să producă despărţire între Tatăl şi Fiul Său.  Hristos va 
merge până în adâncimile mizeriei pentru a salva omenirea ruinată.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 63)      
 

 „Prin manifestarea vrăjmăşiei lui împotriva lui Hristos până când El a atârnat pe crucea de 
pe Golgota, cu trupul rănit, plin de vânătăi, şi inima frântă, Satana s-a dezrădăcinat complet 
din simpatia universului.  S-a văzut atunci că Dumnezeu Se tăgăduise pe Sine în Fiul Său, 
dându-Se pe Sine pentru păcatele lumii, pentru că a iubit omenirea.  Creatorul a fost 
descoperit în Fiul Dumnezeului nemărginit.  Prin aceasta, întrebarea, ‚poate exista lepădare 
de Sine la Dumnezeu?’, a primit pentru totdeauna răspuns.  Hristos era Dumnezeu şi, 
coborându-Se ca să devină trup, El Şi-a însuşit natura omenească şi S-a făcut ascultător până 
la moarte, ca să poate trece printr-un sacrificiu infinit.”  (Manuscrisul 50 din 1900, publicat 
în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, 
volumul 7, pagina 974)  
 

 Chiar în strigătul disperat al Mântuitorului pe cruce, „Eli, Eli, Lama Sabactani?”, adică 
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”, putem vedea confirmarea 
adevărului rostit de Pavel în 2 Corinteni 5,19, că „Dumnezeu era în Hristos”.  Niciodată până 
atunci nu scosese Isus strigătul acela, pentru că nu era cazul.  Niciodată nu Se simţise El fără 
prezenţa în Sine a Tatălui Său.  Dar acum, da.  Întrebarea este dacă în acele momente, 
premergătoare încetării din viaţă a lui Hristos, Dumnezeu-Tatăl chiar Îl părăsise pe Fiul Său, 
adică dacă acum s-ar fi putut zice: „Dumnezeu nu mai era în Hristos.”   
 

 Chiar Îl părăsise Dumnezeu?  În niciun caz.  Era, într-un fel, o manifestare a gândului cuprins 
în textul din Isaia 54,7: „Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare 
dragoste.”  Câteva clipe mai degrabă de aparentă părăsire, cu toată oroarea provocată 
astfel, dar nu abandonare.  Tatăl Însuşi suferea împreună cu Fiul Său.  Iată ce spune în acest 
sens Spiritul Profetic: „Şi tot ce a îndurat – picăturile de sânge care curgeau din capul Său, 
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din mâinile şi din picioarele Sale, agonia care I-a zguduit corpul şi groaza de nedescris care   
I-a umplut sufletul când Tatăl Său Şi-a ascuns faţa – vorbeşte fiecărui copil al neamului 
omenesc . . . .”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 755) 

 

 Un Hristos fără locuirea lăuntrică a lui Dumnezeu nu mai este Hristos, ci, aşa cum zicea 
Samson despre pierderea semnului legământului său: „Dacă aş fi ras, puterea m-ar părăsi, 
aş slăbi şi aş fi ca oricare alt om” (Jud 16,17).  Hristos ar fi fost ca oricare alt om şi nu ar fi 
mai fost în stare să ne fie Mântuitor.  Ar fi fost o situaţie groaznică, dar şi absurdă, de 
neînchipuit.  Prin urmare, datorită încărcării Sale de bună voie cu păcatele omenirii, păcate 
dezgustătoare şi insuportabile pentru un Dumnezeu drept, Tatăl Şi-a întors faţa de la El.  
Acea întoarcere L-a îngrozit şi a perceput-o ca părăsire, ceea ce I-a smuls strigătul disperat, 
care I-a sfâşiat inima.   
 

 „În toiul întunecimii îngrozitoare, în aparenţă părăsit de Dumnezeu, Hristos sorbise ultimele 
drojdii din cupa blestemului omenesc.  În acele ore înspăimântătoare, El Se bizuise pe 
dovada acceptării de către Tatăl Său, care I se dăduse până atunci.  El cunoştea caracterul 
Tatălui Său; înţelegea dreptatea Lui, mila Lui şi marea Lui iubire.  Prin credinţă S-a odihnit El 
în Acela de care Se bucurase întotdeauna să asculte.  Şi, când în supunere S-a încredinţat lui 
Dumnezeu, simţul pierderii favorii Tatălui Său a fost retras.  Prin credinţă, Hristos era 
biruitor.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 756)  
 

 Ar fi putut oare realitatea „Dumnezeu era în Hristos” să fie desfiinţată?  Numai dacă Isus 
păcătuia.  „El n-are nimic în Mine”, a zis Mântuitorul despre Satana, „stăpânitorul lumii 
acesteia” (Ioan 14,30).  Dar dacă ar fi avut?  Atunci nu ar fi mai fost valabilă constatarea că 
„Dumnezeu este în Hristos”, ci contrariul, pe care ne îngrozim chiar să-l exprimăm.  Şi care 
era condiţia acelora în care Satana „avea ceva”?  Citim în evanghelii despre indivizii stăpâniţi 
de spiritele rele.  Satana a făcut tot ce a putut, atât în cadrul ispitirilor din pustie după 
botez, cât şi în restul timpului până la crucificare, ca să-L despartă pe Isus de Tatăl Său.  A 
făcut eforturi disperate ca să-L conducă la păcat.   
 

 „Dacă Satana ar fi putut, în cel mai mic amănunt, să-L ispitească pe Hristos să păcătuiască, el 
ar fi zdrobit capul Mântuitorului.  Aşa cum a fost, el I-a putut atinge numai călcâiul.  Dacă ar 
fi fost atins capul lui Hristos, nădejdea neamului omenesc ar fi pierit.  Mânia divină ar fi 
venit asupra lui Hristos aşa cum a venit asupra lui Adam.  Hristos şi biserica ar fi fost fără 
nădejde.”  (Selected Messages/Solii alese, cartea 1, pagina 256)         
 

 „Un singur act nesfânt din partea Mântuitorului nostru ar fi ruinat modelul şi El nu ar fi 
putut să fie un exemplu perfect pentru noi.”  (The Youth’s Instructor/Instructorul tineretului 
din 13 octombrie 1892, citat în Sons and Daughters of God/Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, 
pagina 148)  
 

 „Dacă El ar fi răspuns printr-o vorbă sau o privire nerăbdătoare, dacă ar fi cedat fraţilor Săi 
chiar printr-o faptă rea, El nu ar fi fost un exemplu perfect.  Astfel, El ar fi eşuat în aducerea 
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la îndeplinire a planului pentru mântuirea noastră.  Chiar dacă El ar fi fost de acord că poate 
exista o scuză pentru păcat, Satana ar fi triumfat şi lumea ar fi fost pierdută.  De aceea S-a 
străduit ispititorul să-I facă viaţa cât mai dificilă cu putinţă, ca El să poată fi făcut să 
păcătuiască.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 88)     
 

 Visul suprem al forţelor iadului era să producă o înstrăinare, o separare, o ruptură între 
Tatăl şi Fiul, aşa cum citim în Psalmul 2,2.3: „Împăraţii pământului se răscoală şi domnitorii 
se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând: ‚Să le rupem 
legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!’”  

 

 Lupta teribilă începuse deja în Grădina Ghetsimani.  Iată ce ne spune Inspiraţia: „Când 
simţea unitatea cu Tatăl ruptă, Hristos Se temea că în natura Sa umană nu va fi în stare să 
suporte conflictul iminent cu puterile întunericului.  În pustia ispitei, destinul neamului 
omenesc fusese în cumpănă.  Hristos a fost atunci biruitorul.  Acum, ispititorul venise 
pentru ultima luptă îngrozitoare.  Pentru aceasta, el se pregătise în timpul celor trei ani ai 
lucrării lui Hristos.  Pentru el, totul era în cumpănă.  Dacă eşua aici, nădejdea lui de 
autoritate era pierdută; împărăţiile lumii aveau să ajungă în cele din urmă ale lui Hristos; el 
însuşi urma să fie înfrânt şi aruncat afară.  Însă, dacă Hristos putea fi biruit, pământul avea 
să ajungă împărăţia lui Satana şi neamul omenesc pe veci sub puterea lui.  Cu problemele 
conflictului în faţa Lui, sufletul lui Hristos era plin de groaza separării de Dumnezeu.  Satana 
Îi spunea că, dacă El devine garant pentru o lume păcătoasă, despărţirea va fi veşnică.  El va 
fi identificat cu împărăţia lui Satana şi nu va mai fi niciodată una cu Dumnezeu.”  (The Desire 
of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 686-687) 
 

 Dar nu a fost aşa!  Slavă Domnului!  Hristos a pornit biruitor şi ca să biruiască.  El a dus lupta 
până la capăt şi biruinţa Sa este biruinţa noastră.  Dumnezeu era în Hristos, este şi va fi în 
vecii vecilor.  Unitatea Dumnezeirii nu a putut fi perturbată, chiar dacă Unul din Ei a devenit 
şi Om şi va păstra noua natură pentru totdeauna.   

 

 Dumnezeu poate fi prezent şi în noi, prin locuirea Mântuitorului în inimile noastre.  Această 
experienţă a fost menţionată de Pavel de multe ori, de exemplu: „. . . aşa încât Hristos să 
locuiască în inimile voastre prin credinţă” (Efes 3,17).  „. . . care este bogăţia slavei tainei 
acestea între neamuri şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei” (Col 1,27).  Iată ţinta şi 
perspectiva strălucită care se află în faţa noastră: „. . . ca să ajungeţi plini de toată plinătatea 
lui Dumnezeu” (Efes 3,19).  Aceasta să fie experiența fiecăruia dintre noi!  Amin!      

* * * * 

Cântarea de deschidere, 391: „O, cât iubit-a Dumnezeu!”       

Cântarea de închidere, 183: „Nu mă trece cu vederea!”     
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„CEL CE A FOST ARĂTAT ÎN TRUP”  

 Scriindu-i colaboratorului său mai tânăr, Timotei, apostolul Pavel încheia capitolul al treilea 
din prima epistolă cu această declaraţie superbă, de mare valoare teologică:                                       

 
„Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei.  Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit 
neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut 
în lume, a fost înălţat în slavă” (1 Tim 3,16).   
 

 Ce este o taină?  Un dicţionar defineşte noţiunea aceasta astfel: „Lucru, fapt etc. nepătruns, 
neînţeles, nedescoperit de mintea omenească; mister” (Mic dicţionar enciclopedic, 
Bucureşti, 1972, pagina 922).  Există taine pretutindeni în jurul nostru.  Chiar lucrurile şi 
fenomenele pe care cercetătorii le consideră explicate sunt explicate numai parţial; nu cred 
că există ceva în natură, în univers, pe care mintea omenească să-l poată înţelege în 
întregime şi în mod perfect.  Ca să nu mai spunem că multe interpretări sunt eronate şi 
înlocuite apoi cu altele sau în mod conştient false şi menţinute aşa cu încăpăţânare. 
 

 Există taine şi în Cuvântul lui Dumnezeu?  Dacă în prima carte scrisă de Dumnezeu, natura, 
oamenii se poticnesc în mod frecvent de lucruri care le depăşesc înţelegerea, şi întotdeauna 
va fi aşa, atunci de ce ne-am mira că Biblia conţine taine?  Iată ce zice apostolul Pavel: „O, 
adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu!  Cât de nepătrunse sunt judecăţile 
Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!  Şi, în adevăr, ‚cine a cunoscut gândul Domnului?’  Sau 
cine a fost sfetnicul Lui?”  (Rom 11,33.34)                                                                                                                                            

 

 „Nu avem niciun motiv să ne îndoim de Cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu putem înţelege 
tainele providenţei Sale.  În lumea naturală, noi suntem încontinuu înconjuraţi de minuni 
dincolo de priceperea noastră.  Să fim atunci surprinşi că găsim şi în lumea spirituală mistere 
pe care nu le putem pătrunde?  Dificultatea stă numai în slăbiciunea şi îngustimea minţii 
omeneşti.”  (Education/Educaţie, pagina 170)   

 

 „Misterele Bibliei, departe de a fi un argument împotriva ei, sunt printre cele mai puternice 
dovezi ale inspiraţiei ei divine.  Dacă n-ar conţine nimic altceva despre Dumnezeu decât ce 
putem înţelege noi, dacă măreţia şi maiestatea Sa ar putea fi pricepute de minţi mărginite, 
atunci Biblia nu ar purta, ca acum, dovada fără greş a originii ei divine.  Măreţia temelor ei 
ar trebui să inspire credinţă în ea ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu.”  (Ibid.)    

 

 „Este imposibil pentru orice minte omenească să epuizeze chiar un adevăr sau o făgăduinţă 
din Biblie.  Unul prinde slava dintr-un punct de vedere, altul din alt punct; totuşi, noi 
discernem numai spicuiri.  Strălucirea deplină se află dincolo de perspectiva noastră.  Când 
contemplăm marile lucruri ale Cuvântului lui Dumnezeu, noi privim într-o fântână care se 
lărgeşte şi se adânceşte sub privirile noastre.  Lărgimea şi adâncimea ei depăşesc cunoştinţa 
noastră.  În timp ce privim, viziunea se amplifică; privim în faţa noastră, întinsă, o mare 
nesfârşită, fără ţărmuri.”  (Ibid., pagina 171)        
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 În unele biserici, se vorbeşte mult despre taine şi se preferă un anumit număr al lor.  Între 
ele sunt cuprinse însă taine şi netaine.  De altfel, Biblia vorbeşte despre două taine 
fundamentale, în afară de nenumăratele lucruri pe care mintea noastră nu le poate pricepe:  

 
(01) Taina evlaviei, aşa cum apare în textul citat, adică în 1 Timotei 3,16.  Despre ea vom 
vorbi în mod amănunţit în cursul acestei teme.                                                                                           
 
(02) Taina fărădelegii: „Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce 
o opreşte acum să fie luat din drumul ei” (2 Tes 2,7).  Era vorba de apostazia de la 
adevărurile creştinismului, care a dus la formarea bisericii imperiale pe ruinele imperiului 
roman, forţa care trebuia să fie luată din drum, să dispară, pentru ca acest om al fărădelegii 
să se poată ridica.  Seminţele acelei apostazii au început să se arate deja în timpul 
apostolilor.                                                                                                                                                       
 
Taina fărădelegii, a păcatului, era însă mult mai veche: „Nimic nu este mai clar arătat în 
Scriptură decât că Dumnezeu nu a fost în niciun fel răspunzător pentru apariţia păcatului; că 
nu a fost nicio retragere arbitrară a harului divin, nicio deficienţă în guvernarea divină, care 
a dat ocazie izbucnirii rebeliunii.  Păcatul este un intrus, pentru existenţa căruia nu poate fi 
prezentat niciun motiv.  El este misterios, nejustificat; a-l scuza înseamnă a-l apăra.  Dacă    
s-ar putea găsi pentru el o scuză sau dacă s-ar putea arăta o cauză pentru existenţa lui, ar 
înceta să fie păcat.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, paginile 492-493)     
 

 Ce este taina evlaviei?  Evlavie înseamnă, în fond, temere de Dumnezeu.   Este viaţa de 
credinţă în forma ei autentică, fără care nimeni nu va moşteni împărăţia cerurilor.  Cum la 
aşa biruinţă şi schimbare spirituală se ajunge numai prin Mântuitorul, apostolul se referă 
chiar la originea oricărei spiritualităţi dumnezeieşti – apariţia Celui ce urma a înfăptui, prin 
viaţa şi moartea Sa, obiectivele planului de mântuire. 
 

 Definiţia acestei taine a evlaviei nu este formulată, ci descrisă în restul versetului.  Trebuie 
să izolăm elementele constitutive ale acestei descrieri.  Acestea sunt şase:                                    

 
(01) Cel ce a fost arătat în trup                                                                                                                       
(02) a fost dovedit neprihănit în Duhul,                                                                                                                                    
(03) a fost văzut de îngeri,                                                                                                                                                                    
(04) a fost propovăduit printre neamuri,                                                                                                                                                                 
(05) a fost crezut în lume,                                                                                                                                                                
(06) a fost înălţat în slavă.   
 

 Propoziţia „Cel ce a fost arătat în trup” apare în manuscrise greceşti şi în această formă: 
Theos ephanerothe en sarchi, adică „Dumnezeu descoperit în trup”.  Din acest motiv, „taina 
evlaviei” poată fi înţeleasă şi ca taină a întrupării.  A fost minunea minunilor şi unică în 
existenţa universului, când Dumnezeu S-a putut manifesta în trup, nemărginitul Suveran al 
universului prezent într-o fiinţă umană micuţă, care a crescut în trupul unui fecioare: „De 
aceea, Domnul Însuşi vă va da un semn: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu 
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şi-I va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)” (Isa 7,14).  Acesta a fost un semn dat 
de Dumnezeu!  Şi fariseii mai cereau „să le arate un semn din cer”?  (Vezi Matei 16,1).  
Acesta era semnul cel mai grăitor al iubirii divine, pe care Cerul îl putea oferi.   
 

 Aşa a zis îngerul către păstori: „Astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care 
este Hristos, Domnul.  Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în 
scutece şi culcat într-o iesle” (Luca 2,11.12).  Pruncul abia născut, înfăşat şi pus într-o iesle, 
era un semn, semn din cer, pentru că de acolo venise.  Mai mult, bătrânul şi evlaviosul 
Simeon a zis către Maria şi Iosif: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi 
ridicarea multora în Israel şi să fie un semn, care va stârni împotrivire” (Luca 2,34).  Aici se 
împart spiritele: pentru Hristos sau împotriva Lui – oamenii pot alege o direcţie sau alta, cu 
consecinţe eterne, de la care nu mai există dare înapoi şi nici schimbare. 
 

 „Semnul” ceresc a umblat printre oameni timp de treizeci şi trei de ani şi jumătate – 
Dumnezeu nu putea şi nu era cazul să facă mai mult pentru oameni: „Şi Cuvântul S-a făcut 
trup şi a locuit printre noi, plin  de har şi de adevăr.  Şi noi am privit slava Lui, o slavă 
întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1,14).   

 

 Semnul viu al Cerului, adică Dumnezeu înfăţişat în trup omenesc, i-a eliberat pe oameni de 
teroarea pieirii: „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi 
a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să-l nimicească pe cel ce are puterea 
morţii, adică pe diavolul, şi să-i izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi 
robiei toată viaţa lor” (Evr 2,14.15).  

 

 Să-l nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, însă mai mult decât atât: 
„Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3,8).  Înainte de 
a-l nimici în final pe diavol, Hristos urma să nimicească lucrările diavolului.  El putea face 
lucrul acesta numai astfel:                                                                                                                          

 
(01) trăind o viaţă fără păcat, desăvârşită;                                                                                               
(02) dându-Şi viaţa ca jertfă desăvârşită pentru cei păcătoşi. 
 

 „Dovedit neprihănit în Duhul”, în greacă: edicaiothe en pneumati.  Ultimul cuvânt, 
pneumati, care este dativ singular de la substantivul pneuma, „duh”, „spirit”, se poate referi 
atât la Duhul Sfânt, cât şi la duhul omenesc.  Ca fiinţă umană, Hristos avea un duh, aşa cum 
citim în Ioan 11,33: „Isus, când a văzut-o plângând, pe ea şi pe iudeii care veniseră cu ea, S-a 
înfiorat în duhul Lui şi S-a tulburat.”  Aici, cuvântul „duhul” se scrie cu literă iniţială mică şi 
nu se referă la Duhul Sfânt, ci este vorba despre psihologia Mântuitorului, despre un 
sentiment apăsător.   
 

 Astfel, chiar dacă ştim prea bine că Duhul Sfânt L-a uns pe Domnul Isus la botez şi L-a însoţit 
în tot timpul lucrării Sale pe pământ, propoziţia în discuţie, extrasă din 1 Timotei 3,16, 
„dovedit neprihănit în duhul”, vrea să spună că Mântuitorul a fost neprihănit în caracter şi 
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în viaţă.  În 1 Corinteni 6,20, suntem îndemnaţi: „Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în 
duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”  Duhul nostru este al lui Dumnezeu.  Acest lucru 
era adevărat şi despre Mântuitorul ca om.  Aşa se exprimă şi comentariul citat în 
continuare: „Sau ‚în spirit’, adică, privitor la lucruri spirituale.  Mântuitorul a întâmpinat 
viaţa cu un spirit de completă dedicare faţă de voinţa lui Dumnezeu şi această atitudine L-a 
ferit de păcat.  Hristos a venit ca să fie substitutul omului, iar raportul vieţii Sale ca fiinţă 
umană a dovedit că Dumnezeu este absolut corect în cerinţele şi în judecăţile Sale.”  
(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, 
volumul 7, pagina 301)  
 

 Hristos a trăit o viaţă fără păcat.  La El, ideea de desăvârşire nu se limitează la maturitate 
sau întregime, ci înseamnă totală lipsă de păcat.  El a avut curajul să întrebe: „Cine din voi 
Mă poate dovedi că am păcat?”  (Ioan 8,46).  Acest adevăr a fost confirmat în repetate 
rânduri: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor 5,21).  „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă 
milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără 
păcat” (Evr 4,15).  „El n-a făcut păcat şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug” (1 Pet 2,22).  „Şi ştiţi 
că El S-a arătat ca să ia păcatele şi în El nu este păcat” (1 Ioan 3,5).    
 

 Un predicator a întrebat într-o predică: „Câţi dintre dumneavoastră au păcătuit mai puţin 
decât de o mie de ori?”  Cum era şi de aşteptat, nimeni nu a ridicat mâna.  Apoi a întrebat: 
„De câte ori trebuia să păcătuiască Isus ca să fie pierdut?”  Toţi au fost de acord că o dată ar 
fi fost de ajuns.  Vorbitorul a arătat mai departe cât de greşiţi sunt cei ce se tem că Isus a 
avut vreun avantaj asupra noastră prin faptul că venea din cer şi era, în acelaşi timp, 
Dumnezeu.  În timp ce noi, care am păcătuit de atâtea ori, avem salvare, avem iertare în 
sângele lui Hristos, El nu ar fi avut absolut nicio salvare.  Avantaj sau imens dezavantaj?   

 

 Iată ce zice în această privinţă Spiritul Profetic: „Un singur act nesfânt din partea 
Mântuitorului nostru ar fi ruinat modelul şi El nu ar fi putut să fie un exemplu perfect pentru 
noi.”  (The Youth’s Instructor/Instructorul tineretului din 13 octombrie 1892, citat în Sons 
and Daughters of God/Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pagina 148).  Dar El a fost neprihănit în 
duhul Său şi ne îmbracă şi pe noi cu această neprihănire, ca şi noi să fim ca El, neprihăniţi în 
duhul nostru.    
 

 Viaţa Sa de ascultare deplină faţă de legea divină figurează nu numai ca model pentru noi, ci 
şi ca împuternicire: „Prin natura Sa umană, Hristos a venit în contact cu omenirea; prin 
divinitatea Sa, El atinge tronul lui Dumnezeu.  Ca Fiu al omului, El ne-a dat exemplu de 
ascultare; ca Fiu al lui Dumnezeu, El ne dă putere să ascultăm.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 24).  Astfel, aceeaşi Persoană ne este exemplu şi ne dă putere să 
urmăm acel exemplu perfect. 
 

 A urmat jertfa Sa desăvârşită, fără care am fi pierduţi: „Prin această ‚voie’ am fost sfinţiţi noi 
şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna” (Evr 10,10).  „El, 
dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la 
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dreapta lui Dumnezeu” (versetul 12).  „. . . cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin 
Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul 
vostru de faptele moarte, ca să-I slujiţi Dumnezeului celui viu!”  (Evr 9,14).  „. . . tot aşa, 
Hristos, după ce S-a adus jertfă, o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a 
două oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă” (Evr 9,28).      
 

 „A fost văzut de îngeri”, a zis apostolul Pavel.  Deşi nu pot mântui şi nu au însărcinarea de a 
propovădui oamenilor evanghelia, lucrare rezervată de Dumnezeu pentru păcătoşii salvaţi, 
îngerii au un mare rol în lucrarea Cerului pentru pământeni.  Iată un caz: „Sutaşul Corneliu, 
om drept şi temător de Dumnezeu şi vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înştiinţat 
de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui şi să audă cuvintele pe care i le 
vei spune” (Fapte 10,22).  Iată exact cuvintele îngerului: „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au 
suit înaintea lui Dumnezeu şi El Şi-a adus aminte de ele.  Trimite acum nişte oameni la Iope 
şi cheamă-l pe Simon, zis şi Petru. . . .  Acela îţi va spune ce trebuie să faci” (versetele 4-6).  
Adică: „Eu nu-ţi spun ce trebuie să faci, eu te pun în legătură cu apostolul; restul este 
misiunea lui.” 
 

 De ce a procedat îngerul acela aşa?  De ce au participat şi alţi îngeri, în rolurile lor, la 
lucrarea lui Dumnezeu?  Ni se explică prin următoarea întrebare: „Nu sunt oare toţi (îngerii) 
duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?”  
(Evr 1,14) 

 

 Până să-i ajute pe propovăduitorii evangheliei şi pe destinatarii ei, îngerii au făcut alte 
servicii: în timpul cât a umblat pe pământ, Hristos a fost însoţit şi asistat de îngeri.  Era 
aceasta o îndepărtare de condiţiile planului de mântuire?  Deloc.  Că era ajutat de îngeri nu 
înseamnă că Se folosea de puterea Lui dumnezeiască pentru Sine, pentru că orice fiinţă 
omenească se bucură de asistenţa îngerilor.  Acestor fiinţe cereşti nu le-a fost însă permis 
să-L ferească de arestare, de schingiuire şi de crucificare.  El trebuia să poarte singur povara 
păcatelor omenirii şi să sufere pentru ele.   
 

 Că a fost văzut de îngeri înseamnă şi că îngerii au urmărit cu profund interes viaţa şi lucrarea 
Sa.  Ei L-au admirat când a biruit ispitele şi au venit să-I slujească (Mat 4,11).  Ei au privit cu 
bucurie la tot ce a făcut El în favoarea păcătoşilor; îi interesa lucrarea Sa şi evanghelia pe 
care o propovăduia: „Lor (proorocilor) le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru 
voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit 
evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer, şi în care chiar îngerii doresc să privească” (1 Pet 
1,12).  Îngerii doresc să privească în evanghelie şi au văzut desfăşurarea ei în timp şi în 
spaţiu, sprijinind ca duhuri slujitoare răspândirea ei de către cei credincioşi.                                                                                                                                                                         
 

 „A fost propovăduit printre neamuri”, pentru că aceasta a fost porunca Mântuitorului: 
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh” (Mat 28,19).  „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt 
peste voi, şi-Mi veţi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile 
pământului” (Fapte 1,8).  Plecarea Maestrului la cer nu i-a descurajat pe ucenici: „Pe când îi 
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binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer.  După ce I s-au închinat, ei s-au întors 
în Ierusalim cu o mare bucurie” (Luca 24,51.52).   

 

 Hristos a fost propovăduit în lume!  Apostolii nu se predicau pe ei înşişi şi nici poveşti: „Căci 
noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus.  Noi suntem robii voştri, 
pentru Isus” (2 Cor 4,5).  „În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea şi venirea Domnului 
nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care 
am văzut noi înşine, cu ochii noştri, mărirea Lui” (2 Pet 1,16).   

 

 Ucenicii nu considerau vestirea evangheliei o povară, ci un privilegiu şi o satisfacţie: „Căci 
mie nu mi-e ruşine de evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului” (Rom 1,16).  Da, şi o 
datorie, dar una sacră şi plăcută: „Fac totul pentru evanghelie, ca să am şi eu parte de ea” (1 
Cor 9,23).  „Dacă vestesc evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să 
o vestesc; şi vai de mine dacă nu vestesc evanghelia” (versetul 16). 
 

 Hristos a fost şi este propovăduit: „Şi am văzut un alt înger (= sol, mesager, trimis), care 
zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor 
pământului: oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod” (Apoc 14,6).  
„Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de 
mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârşitul” (Mat 24,14).                                                                                                                                                                    

 

 „A fost crezut în lume”.  Este adevărat că majoritatea covârşitoare a locuitorilor 
pământului, în fiecare secol, s-a opus evangheliei şi a respins-o.  Mântuitorul a identificat 
două căi: una îngustă, pe care merg puţini, dar care duce la viaţă, şi una largă, pe care merg 
mulţi, dar care duce la pierzare (vezi Matei 7,13.14).  Cei mai mulţi oameni merg pe calea 
cea largă şi se vor pierde.  Aşa a fost întotdeauna.  Toţi aceşti indivizi vor pieri: „. . . la 
descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să-i 
pedepsească pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de evanghelia 
Domnului nostru Isus Hristos” (2 Tes 1,7.8).  Şi iată care va fi situaţia lor după încheierea 
mileniului: „Numărul lor va fi ca nisipul mării.  Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au 
înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită.  Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a 
mistuit” (Apoc 20,8.9).   

  

 Şi, totuşi, Hristos a fost crezut în lume.  În timpul activităţii Sale mesianice, mulţimi veneau 
să-L asculte cu plăcere: „În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, aşa că se 
călcau unii pe alţii, Isus a început să spună . . .” (Luca 12,1).  „După ce a sfârşit Isus 
cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui, căci El îi învăţa ca unul 
care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor” (Mat 7,28.29).   
 

 E adevărat că mulţi L-au părăsit sau chiar s-au întors împotriva Lui, dar sămânţa evangheliei 
nu s-a pierdut şi nici jertfa Lui pentru cei păcătoşi nu a fost zadarnică.  Iată care a fost 
rezultatul primei propovăduiri udate de ploaia timpurie a Duhului Sfânt: „Cei ce au primit 
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propovăduirea lui au fost botezaţi şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat 
aproape trei mii de suflete” (Fapte 2,41).  Iar după a doua predică a lui Petru, „mulţi din cei 
ce auziseră cuvântarea au crezut şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci 
mii” (Fapte 4,4).   

 

 În cele din urmă, apostulul Pavel putea raporta: „. . . din pricina nădejdii care vă aşteaptă în 
ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului evangheliei, care a ajuns 
până la voi şi care este în toată lumea” (Col 1,5.6).  De asemenea: „. . . fără să vă abateţi de 
la nădejdea evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub 
cer” (versetul 23).  Dumnezeu a garantat întotdeauna succesul cuvântului Său: „Căci, după 
cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac 
să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce 
mănâncă, tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci 
va face voia Mea şi va împlini planurile Mele” (Isa 55,10.11).                                                                                                                                                                   
 

 „A fost înălţat în slavă”.  Nici nu putea fi altfel.  Deşi, iniţial, diavolul sperase că Îl va birui pe 
Mântuitorul venit din cer şi că aici va rămâne, ba chiar în mormânt, pentru totdeauna, de 
aceea a pus acolo o gardă şi încă una romană, el a pierdut toate bătăliile.  Iată-l descris în 
ultima carte a Bibliei: „Balaurul a stătut înaintea femeii, care sta să nască, pentru ca să-i 
mănânce Copilul, când Îl va naşte.  Ea a născut un Fiu, un Copil de parte bărbătească.  El are 
să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier.  Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la 
scaunul Lui de domnie” (Apoc 12,4.5).  Toiagul de fier reprezintă domnia fermă, sigură şi 
eternă a Copilului născut în Betleem (Mica 5,2), care este „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu 
tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii” (Isa 9,6).   

 

 Copilul de parte bărbătească, adică Mihail, Dumnezeu manifestat în trup, S-a înălţat în slavă.  
Această proslăvire nu a putut fi împiedicată de Satana, care a fost biruit.  Îngerii care-L 
escortau pe Mântuitorul în cursul înălţării Sale au garantat că „acest Isus, care S-a înălţat la 
cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1,11). 
 

 Avem motive să jubilăm, pentru că „cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca 
Mântuitor pe Domnul Isus Hristos” (Filip 3,20).  Înălţarea Sa la cer a avut un scop glorios 
pentru urmaşii Săi: „Să nu vi se tulbure inima.  Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă 
în Mine.  În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri.  Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.  Eu Mă duc 
să vă pregătesc un loc.  Şi, după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă 
voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi” (Ioan 14,1-3).  Îl aşteptăm cu dor şi ne 
mângâiem „unii pe alţii cu aceste cuvinte” (vezi 1 Tesaloniceni 4,18); adică aşteptăm 
„fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus 
Hristos” (Tit 2,13).  Slavă în veci Celui pe care-L așteptăm!  Amin!        

* * * * 

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

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

(01) Oamenii creaţi după chipul                                                                                                                            
şi asemănarea lui Dumnezeu 

 În ultima zi de lucru a săptămânii creaţiunii, „Dumnezeu a zis: ‚Să facem om după chipul 
Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările 
cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.’  
Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu.  Parte 
bărbătească şi parte femeiască i-a făcut” (Gen 1,26.27).   
 

 Zis şi făcut, plan şi înfăptuirea planului.  Omul nu „a apărut” printr-o îndelungată evoluţie 
biologică, de la simplu la complex, de la inferior la superior, cum povestesc darwiniştii.  Pur 
şi simplu, l-a creat Dumnezeu.  Nu se poate altfel.  Orice alternativă este absurdă, falsă, 
imposibilă. 

 

 În primul verset al Bibliei, citim că „la început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”  
Cuvântul „Dumnezeu”, care este folosit aici, este traducerea numelui ebraic Elohim, care 
are formă de plural, textual fiind „Dumnezei”, adică „la început, Dumnezeii au făcut cerurile 
şi pământul”.  Cum Biblia şi religia creştină predică monoteismul şi nu politeismul, concluzia 
logică este că Dumnezeirea este grup, un grup de trei Persoane divine, atotputernice, 
eterne.  Ele sunt menţionate în mai multe părţi ale Bibliei, de exemplu: „Duceţi-vă şi faceţi 
ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” 
(Mat 28,19).  Sau: „Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea 
Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!  Amin!”  (2 Cor 13,14) 

 

 Iată mărturii ale Sfintelor Scripturi care arată implicarea în lucrarea creaţiunii a tuturor 
Persoanelor Dumnezeirii:                                                                                                                                     

 
- Dumnezeu-Tatăl: „N-avem toţi un singur Tată?  Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu?”  (Mal 
2,10).  „. . . totuşi, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate 
lucrurile” (1 Cor 8,6).  „. . . cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea pe 
scaunul de domnie şi se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile 
înaintea scaunului de domnie şi ziceau: ‚Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să 
primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă 
şi au fost făcute’” (Apoc 4,10.11).  În primul verset al capitolului următor, „Cel ce şedea pe 
scaunul de domnie” este identificat ca fiind Dumnezeu-Tatăl.                                                                               
 
- Dumnezeu-Fiul: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era 
Dumnezeu.  El era la început cu Dumnezeu.  Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din 
ce a fost făcut n-a fost făcut fără El” (Ioan 1,1-3).  „Pentru că prin El au fost făcute toate 
lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, 
fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri.  Toate au fost făcute prin El şi pentru El” (Col 1,16).                                              
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- Dumnezeu-Duhul Sfânt: „Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era 
întuneric şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor” (Gen 1,2).  „Duhul lui 
Dumnezeu m-a făcut şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă” (Iov 33,4).   
 

 E absolut clar că Dumnezeu-Fiul, Domnul nostru Isus Hristos, a participat în mod activ la 
lucrarea creaţiunii.  Cum El a făcut toate lucrurile şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut 
fără El, atunci El este Cel care a acţionat în Geneza 2,7: „Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om 
din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu” 
(Gen 2,7).  Fiul lui Dumnezeu l-a făcut pe Adam după chipul şi asemănarea Lui (Gen 
1,26.27).  Iată ce zice Iacov, fratele Mântuitorului: „Cu ea (limba) Îl binecuvântăm pe 
Domnul, Tatăl nostru, şi tot cu ea îi blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după 
asemănarea lui Dumnezeu” (Iac 3,9). 
 

 Spiritul Profetic afirmă că „omul urma să poarte chipul lui Dumnezeu, atât în asemănarea 
exterioară, cât şi în caracter” (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 45).    
 

 Se apreciază că există aici o deosebire între chip şi asemănare: că a fost făcut după chipul lui 
Dumnezeu înseamnă că El a fost modelul; că a fost făcut după asemănarea Lui înseamnă că 
nu este vorba de identitate absolută, că există deosebiri, pentru că asemănarea nu 
înseamnă coincidenţă.  Numai despre Hristos se spune în Scripturi că Se aseamănă în mod 
perfect cu Tatăl: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată 
zidirea” (Col 1,15).  „El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui . . .” (Evr 1,3).  
„Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl” (Ioan 14,9). 

 

 Prin urmare, omul a fost făcut după asemănarea Fiului lui Dumnezeu – asemenea Lui.  
Solomon afirmă în Eclesiastul 7,29 că „Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană, dar ei 
umblă cu multe şiretenii.”  Făcuţi fără prihană, ca Fiul lui Dumnezeu, Creatorul lor, dar au 
ajuns să fie şireţi, să umble „cu multe şiretenii”.  Cum s-a produs această schimbare?  În 
Geneza 3,1, citim că „şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului . . .”.  În Apocalipsa 
12,9, vrăjmaşul este descris ca fiind „balaurul cel mare, şarpele cel vechi, care este Diavolul 
şi Satana, acela care înşală întreaga lume”; în Apocalipsa 20,1-3, se arată că un înger „a pus 
mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie 
de ani, . . . ca să nu mai înşele neamurile”.   

 

 Oamenii au învăţat şiretenia de la vrăjmaşul cel şiret care i-a amăgit la păcat.  Au fost creaţi 
asemenea Creatorului, dar au ajuns să-i semene într-o măsură amăgitorului.  Se poate face 
ceva pentru revenire la starea iniţială?  Da, acesta este obiectivul planului de mântuire, aşa 
cum vom vedea mai departe.                 

(02) Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,                                                                                                                                                                                                                  
făcut asemenea oamenilor 

 Căderea oamenilor în păcat a pus Dumnezeirea în situaţia de a accepta, de a opera o 
schimbare în existenţa eternă a uneia dintre Persoanele Dumnezeirii; nu era vorba de o 



 

 

P
ag

e2
3

5
 

surpriză şi o improvizaţie, pentru că Dumnezeu avea pregătit un plan de mântuire: „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’ (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)   
 

 Drept urmare, „a doua Persoană” a Dumnezeirii S-a întrupat: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a 
locuit printre noi plin de har şi de adevăr.  Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava 
singurului născut din Tatăl” (Ioan 1,14).  „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos 
Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie 
deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se 
asemenea oamenilor.  La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător 
până la moarte şi încă moarte de cruce” (Filip 2,5-8). 

 

 „S-a făcut asemenea oamenilor”.  „Avea chipul lui Dumnezeu”, dar „S-a dezbrăcat pe Sine 
Însuşi şi a luat un chip de rob”.  El îi crease pe Adam şi pe Eva după chipul şi asemănarea Sa.  
Acum, El Se dezbracă de slava (nu de calitatea sau de titlul) de Dumnezeu, acceptând un 
trup ca al oamenilor: „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).  Asemenea oamenilor, un chip de rob, un trup.  
„Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce 
priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă 
ispăşire pentru păcatele norodului” (Evr 2,17).  „Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă 
milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără 
păcat” (Evr 4,15).   

 

 Asemănare?  Da, dar asemănare!  Iar asemănare nu înseamnă egalitate.  În geometrie, se 
vorbeşte despre triunghiuri egale şi despre triunghiuri asemenea.  Triunghiurile asemenea 
nu sunt egale, au formă asemănătoare, dar dimensiuni diferite, unul din ele este redus la 
scară.  Unghiurile sunt egale, dar laturile nu sunt egale, ci proporţionale (cele 
corespunzătoare).    

 

 Isus S-a făcut „asemenea” oamenilor.  Omul nu este egal cu Isus, nu a fost creat egal cu 
Dumnezeu.  Satana a făgăduit că, prin păcătuire, această diferenţă se va elimina, dar a 
devenit mai mare, catastrofală, micşorându-se diferenţa în caracter dintre oameni şi 
demoni.   

 

 Fiul lui Dumnezeu a făcut un sacrificiu colosal devenind om, făcându-Se asemenea 
oamenilor: cine ar fi de acord, dacă s-ar putea, să se întrupeze într-un câine, adică să 
înceteze să fie om şi să devină câine?  Dar această transfigurare ar fi încă foarte departe de 
ce a făcut Fiul lui Dumnezeu prin întrupare, Creatorul să ajungă să fie asemenea creaturii 
Sale.  Zice Spiritul Profetic: „Ar fi fost o umilire aproape nemărginită pentru Fiul lui 
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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)                                                                                                                 

 

 Prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu a pierdut, de bună voie, capacitatea omniprezenţei.  El nu 
mai poate fi oriunde în acelaşi timp, ca mai înainte, decât în mod mijlocit, prin intermediul 
Duhului Sfânt.  Pe baza aceasta a promis El: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului” (Mat 28,20).  De ce?  Este limitat din cauza trupului Său fizic, omenesc, cu 
care S-a înălţat la cer şi pe care-l va păstra în vecii vecilor!  Ce umilire!  Ce sacrificiu enorm!  
Handicapat de bună voie!  Având în vedere această limitare, El a făgăduit: „Totuşi, vă spun 
adevărul: vă este de folos să Mă duc Eu, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la 
voi, dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite” (Ioan 16,7).   

 

 Asemenea nouă, dar nu egal cu noi: „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.”  (Scrisoarea 8 din 1895, publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 1128) 

 

 Iată suspinul profetului: „O, de ai despica cerurile şi Te-ai pogorî . . .” (Isa 64,1).  Chiar a 
făcut acest lucru – S-a pogorât, şi ce pogorâre!  Iată cum poate fi descrisă:                                             

 
- S-a născut în condiţii umile, afară, ca un sinistrat (Luca 2,4-7.12).                                                                                  
- A fost refugiat, ca Prunc, în Egipt (Mat 2,13-15.19-21).                                                                                                                       
- A fost muncitor cu braţele, practicând o meserie grea şi murdară, dulgheria (Marcu 6,3).                                     
 
- A fost botezat, intrând astfel în rândurile păcătoşilor (Mat 3,13-17).                                                                                
- „A fost ispitit în în toate lucrurile, ca şi noi, dar fără păcat” (Evr 4,15).  Cred că mult mai 
mult decât noi.                                                                                                                                                                          
 
- A fost flămând (Mat 4,2).                                                                                                                                                   
- A fost însetat (Ioan 4,7; 19,28).                                                                                                                       
- A fost obosit (Ioan 4,6; Mat 8,24).                                                                                                                                                
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- A plâns (Ioan 11,35; Luca 19,41).                                                                                                                   
- A fost fără adăpost, fără adresă (Mat 8,20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
- A fost urmărit de adversari în permanenţă (Luca 20,19; 11,53.54).                                                          
- A fost insultat (Ioan 8,48.52; 10,20).                                                                                                                                                                                                                                                   
- A fost scuipat (Marcu 10,34; 14,65).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- A fost pălmuit (Ioan 19,3).                                                                                                                                                                                                             
- A fost batjocorit (Mat 27,39-44).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
- A fost bătut cu nuiele sau biciuit (Luca 23,22; Ioan 19,1).                                                                         
- A fost acuzat şi osândit pe nedrept (Luca 23,14-16.41).                                                                                    
- A fost jefuit (Ioan 19,23.24).                                                                                                                                    
- A fost omorât (Luca 23,33; Fapte 2,23; 3,15).             
 

 Urmărind această lungă listă de privaţiuni, suferinţe şi nedreptăţi, prin care a trecut în 
cursul vieţii Sale ca om, ne putem da seama că „asemenea oamenilor” este o descriere 
limitată şi blândă.  Cine a mai parcurs o traiectorie atât de cumplită şi ruşinoasă?  Asemenea 
nouă, dar nu egal cu noi, la două capete ale comparaţiei:                                                                                               
 
- deşi fiind ca noi, era, totuşi, Dumnezeu, ca întotdeauna până atunci;                                                           
- fiind ca noi, a avut de îndurat dificultăţi incomparabil mai aspre şi mai teribile decât ale 
noastre.  

(03) Noi, oamenii, făcuţi asemenea Lui 

 Asemănarea noastră cu Dumnezeu prin creaţiune a fost mutilată prin păcat, deşi nu ştearsă 
pe deplin şi în mod definitiv.  Fiul lui Dumnezeu S-a făcut asemenea nouă, ca să ne poată 
duce pe noi înapoi, la asemănarea originală, ideală cu Dumnezeu. 
 

 Naşterea din nou realizează această restaurare, mai întâi morală, apoi şi fizică: „Adevărat, 
adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în 
împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3,5).  „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în 
numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuţi nu din sânge, nici din 
voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1,12.13).   

 

 Restabilirea este absolut posibilă prin aplicarea planului de mântuire: „Omul dintâi este din 
pământ, pământesc; omul al doilea este din cer.  Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei 
pământeşti; cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti.  Şi, după cum am purtat chipul celui 
pământesc, tot aşa vom purta şi chipul Celui ceresc” (1 Cor 15,47-49).   

 

 Asemănarea cu Mântuitorul era aspiraţia fierbinte a apostolului Pavel: „Şi să-L cunosc pe El 
şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să 
ajung, cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi” (Filip 3,10.11).  Asemănarea cu 
Hristos presupune mergerea pe urmele Lui, inclusiv suferinţă pentru numele Lui: „De altfel, 
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toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi” (2 Tim 3,12).  „Am fost 
răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.  Şi 
viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit 
şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Gal 2,20).   

 

 Trebuie să ajungem asemenea Mântuitorului, pentru că El este modelul nostru desăvârşit:  
 

(01) în blândeţe şi smerenie (Mat 11,29);                                                                                                         
(02) în umilire (vezi spălarea picioarelor – Ioan 13,15);                                                                                     
(03) în slujire (Mat 20,26-28);                                                                                                                                 
(04) în iubire (Ioan 13,34);                                                                                                                                                                                                                  
(05) în cunoştinţă, înţelepciune, îndrăzneală (Fapte 4,13).  
 

 Ca şi în cazul ucenicilor Petru şi Ioan, care au vorbit cu înţelepciune în faţa Sinedriului, iar 
aceştia „au priceput că fuseseră cu Isus” (Fapte 4,13), noi toţi putem învăţa de la 
Mântuitorul, atât în privinţa caracterului, cât şi a modului de a lucra pentru oameni.  Iată ce 
a zis El: „Ajunge ucenicului să fie ca (= asemenea) învăţătorul lui şi robului să fie ca domnul 
lui” (Mat 10,25).  „Ucenicul nu este mai pe sus de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit 
va fi ca învăţătorul lui” (Luca 6,40).   
 

 Creşterea în credinţă conduce în direcţia asemănării cu Mântuitorul: „. . . cu privire la felul 
vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi, care se strică după poftele 
înşelătoare, să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut 
după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care le dă adevărul” (Efes 4,22-
24).  „V-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce 
l-a făcut” (Col 3,10).   

 

 Experienţa asemănării cu Hristos nu este un salt, ci un proces care se desfăşoară în timp: 
„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi 
în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Cor 3,18).  „Suntem 
schimbaţi” traduce verbul la diateza pasivă din limba greacă metamorphoumetha, de unde 
substantivul „metamorfoză”, care este definit ca „a căpăta sau a face să capete altă figură, 
altă înfăţişare; a-şi schimba caracterul, firea, comportarea” (Dicţionarul explicativ al limbii 
române, Bucureşti, 1975, pagina 543).   

 

 Apostolul Ioan nutrea sentimente măreţe privind spre viitor şi într-acolo a îndreptat şi 
privirile noastre: „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu!  
Şi suntem.  Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.  Prea iubiţilor, acum 
suntem copii ai lui Dumnezeu.  Şi ce vom fi nu s-a arătat încă.  Dar ştim că, atunci când Se va 
arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este” (1 Ioan 3,1.2). 

 

 Vom fi ca El!  Egali cu El?  Nu, ci asemenea Lui.  Evităm capcana de gândire şi practică, în 
care Satana a reuşit să-i atragă pe Eva şi pe Adam, când a zis: „Hotărât, că nu veţi muri, dar 
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Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca 
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul” (Gen 3,4.5).  Aşa visase el, Satana, când era încă 
Lucifer: „Tu ziceai în inima ta: ‚Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus 
de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul 
miazănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.’  Dar ai fost aruncat în 
locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!”  (Isa 14,13-15) 

 

 Nu asemănarea cu Dumnezeu visată de Lucifer şi promisă primilor noştri părinţi.  Aceea este 
rebeliune, cădere, nebunie, catastrofă.  Asemănarea cu El aşa cum e promovată de 
evanghelie, cum este prevăzută în planul divin de mântuire.  „Vom fi ca El, pentru că Îl vom 
vedea aşa cum este!”  Ca El, în sens de asemănare, dar nu de egalitate, de uzurpare.  Ca El, 
dar întotdeauna oameni, creaturi, robi ai Săi: „Robii Lui Îi vor sluji.  Ei vor vedea faţa Lui şi 
numele Lui va fi pe frunţile lor” (Apoc 22,3.4). 

 

 După toată metamorfoza creştină pe care o experimentăm, iată ce perspectivă ni se va 
oferi: „El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, 
prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile” (Filip 3,21). 

 

 De la asemenea, la neasemenea!  Prin asemănarea cu noi a Salvatorului, aduşi înapoi la 
asemănarea fericită cu Dumnezeu!  Ce glorioasă direcţie!  Domnul să ne conducă pe toți 
cei de față la această binecuvântată și vitală experiență!  Amin!    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 245: „Bine e să crezi în Domnul”   

Cântarea de închidere, 94: „Isus, ce mult Tu m-ai iubit”     
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DOCTORUL MOARTE ŞI DOCTORUL VIAŢĂ  

 Când primii noştri părinţi au călcat porunca divină de a nu mânca din pomul cunoştinţei 
binelui şi răului, blestemul şi moartea au cuprins pentru multă vreme planeta aceasta.  
Dumnezeu le spusese în mod clar: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, 
dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din 
el, vei muri negreşit” (Gen 2,16.17).  Satana deghizat în frumoasa creatură numită şarpe L-a 
contrazis pe Dumnezeu, asigurând-o pe Eva şi prin ea pe Adam că lucrul acesta nu este 
adevărat: „Hotărât, că nu veţi muri; dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mînca din el, vi 
se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul” (Gen 3,4.5). 
 

 Femeia a privit la pom şi a avut impresia că şarpele are dreptate, deoarece fructele pomului 
erau frumoase şi promiteau „să-i deschidă cuiva mintea” (versetul 6).  Având de ales între 
afirmaţia lui Dumnezeu şi cea a şarpelui, dincolo de care era balaurul cel mare, numit 
Diavolul şi Satana, Eva şi Adam au decis să ignore avertismentul divin şi să asculte de glasul 
şarpelui.   

 

 Aşa au făcut şi urmările au fost dezastruoase.  Domnul i-a vizitat şi le-a spus care vor fi acele 
urmări.  Apostolul Pavel arată relaţia dintre păcat şi moarte precum urmează: „De aceea, 
după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea şi astfel 
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit . . .” (Rom 5,12).  
„Fiindcă plata păcatului este moartea” (Rom 6,23).  „Căci, dacă moartea a venit prin om . . .; 
şi, după cum toţi mor în Adam . . .” (1 Cor 15,21.22).   

 

 Dumnezeu nu i-a abandonat pe vinovaţii amăgiţi, ci a pus în funcţie planul Său de mântuire, 
trimiţându-L în lume pe unicul Său Fiu, „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică” (Ioan 3,16).  „Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea 
cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi” (Rom 5,6).  „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă 
de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (versetul 
8).  „Acum dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după 
îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului” (Rom 8,1).   

 

 Când Ioan L-a văzut în viziune pe Hristos cel înviat, a fost pe dată copleşit de prezenţa Sa 
maiestuoasă.  Iată ce zice el: „Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort.  El Şi-a 
pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: ‚Nu te teme!  Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel 
viu.  Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor!  Eu ţin cheile morţii şi ale locuinţei 
morţilor’” (Apoc 1,17.18).   

 

 Viaţă şi moarte!  Viaţa este minunată, moartea este înspăimântătoare.  Când locuiam în 
Australia, am citit în ziare despre doctorul Jack Kevorkian, un patolog american pensionar, 
devenit celebru în toată lumea prin ceea ce numea „assisted suicide”, adică „sinucidere 
asistată”.  El a conceput o maşină care i-a injectat doamnei Janet Adkins, o femeie în vârstă 
de 54 de ani, bolnavă de Alzheimer, un drog mortal, clorură de potasiu.  Doctorul Kevorkian 
i-a arătat cum să apese un buton electric care a activat o injecţie care să-i producă mai întâi 
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inconştienţa şi, apoi, drogul mortal.  Astfel, gândea el, ce a făcut el nu era o ucidere, ci 
asistenţă pentru sinucidere, un ajutor umanitar.  Era în 1990; de atunci, Jack Kevorkian, 
supranumit „Doctorul Moarte”, a asistat, potrivit declaraţiei lui, la peste 130 de sinucideri, 
sfidând toate controversele şi procesele. 

 

 Până la urmă, acest doctor a fost prins pe o videocasetă, înregistrată chiar de el, cum i-a 
administrat el însuşi, la 17 septembrie 1998, unui bolnav, Thomas Youk, în vârstă de 52 de 
ani, o injecţie mortală.  Cu opt ani mai înainte, i se revocase brevetul de a practica medicina.  
Sigur pe sine, Kevorkian a refuzat ajutorul avocaţilor, preferând să se apere singur, decizie 
pe care a regretat-o mai târziu.  Judecătoarea Jessica Cooper l-a condamnat, pentru 
omucidere, la 10-25 ani de închisoare, din care a servit 8 ani şi două luni şi jumătate.  După 
eliberare, nu a continuat practica de a ajuta la sinucideri, dar a susţinut-o prin conferinţe.  A 
murit la 3 iunie 2011, din cauza unei tromboze, fiind în vârstă de 83 de ani.  Interesant este 
că el nu şi-a încheiat viaţa prin sinucidere, aşa cum le recomandase altora şi îi ajutase să o 
comită.         

 

 Jack Kevorkian susţinea că prima lui pacientă la sinucidere, Janet Adkins, înainte de a apăsa 
butonul, s-a uitat recunoscătoare în ochii lui şi a zis: „Îţi mulţumesc, îţi mulţumesc, îţi 
mulţumesc!”  El pretinde că a acceptat să o ajute numai „după ce s-a convins în mod absolut 
că ea era întreagă la minte şi era în totul conştientă de ceea ce dorea să facă”.  Acest lucru 
contrazice ideea multora că toţi oamenii care se sinucid sunt bolnavi mintal.  În unele cazuri 
este adevărat, dar în multe nu este.  Juda Iscarioteanul ştia foarte bine ce face când „s-a dus 
de s-a spânzurat” (Mat 27,5).   

 

 Această moarte provocată se numeşte eutanasie, adică, în traducere literală din limba 
greacă, „moarte bună”; definiţia dată într-un dicţionar este: „Moarte uşoară, fără suferinţă; 
provocare de către medic a morţii unui bolnav incurabil” (Dicţionar de neologisme, 
Bucureşti, 1978, pagina 415).  Se crede că mulţi doctori o practică; de exemplu, Judith Ross, 
profesoară de etică medicală la Universitatea de California, a zis că nu este un lucru 
neobişnuit pentru medici să spună: „Aici este un medicament; fii sigur că nu iei mai multe 
decât 22 de pastile, pentru că 22 te vor omorî.”   

 

 Doctorul Kevorkian prevedea un viitor când personal nemedical va opera „clinici de 
sinucidere”, unde oamenii se vor duce ca să moară.  El îşi justifica acţiunile zicând: „Avem 
naşteri planificate, de ce nu şi decese planificate?”  Şi, pentru apărarea practicii sale, el 
zicea: „A muri nu este o crimă.”   

 

 Au avut şi au loc multe dezbateri şi votări în legătură cu ceea ce numesc unii „dreptul de a 
muri în mod decent”, „dreptul de a hotărî cu privire la propria viaţă”.  Există oare un astfel 
de lucru – dreptul de a hotărî să mori?  Când viaţa nu mai este viaţă, ci respiraţia pacientului 
este produsă de un aparat, întreruperea acelei „menţineri” artificiale în viaţă nu cred că este 
un păcat.  Când nu există vindecare de o anumită boala, când toate eforturile sunt 
zadarnice, cred că bolnavul nu trebuie chinuit.  Există, într-adevăr, un drept de a încheia 
viaţa când acea încheiere vine de la sine.  Dar nu există un drept de a produce moartea, de a 
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întrerupe în mod voit viaţa.  Oricât de dificilă ar fi viaţa, pe picioare sau în pat, fără suferinţă 
trupească sau chinuit de ea, trebuie trăită până la capăt.  David a zis: „. . . în cartea Ta erau 
scrise toate zilele care-mi erau rânduite” (Ps 139,16), şi nimeni nu are dreptul să împuţineze 
acele zile nici cu una, nici măcar cu ore sau secunde.  Nici individul în cauză, nici alţii pentru 
el sau împreună cu el.   

 

 Credincioşii, şi mai ales predicatorii evangheliei, nu ar trebui niciodată să stea în cumpănă în 
această privinţă, sau să dea sfaturi contrare Sfintelor Scripturi.  Sinuciderea este crimă, 
atunci când persoana este conştientă, ştiind ce face.  Este o crimă împotriva propriei vieţi, 
mai rea decât împotriva altei vieţi, pentru că nu mai există timp de pocăinţă.  Dumnezeu  
ne-a dat viaţa şi trebuie să o trăim până la sfârşit, indiferent cât de săracă, aspră, dificilă sau 
insuportabilă ar fi ea.  Nu înseamnă a judeca pe cineva, ci a da un clar semnal din trâmbiţă 
într-o chestiune atât de importantă cum este aceea a vieţii şi a morţii.   

 

 Doctorul Moarte, de fapt şi în ultimă analiză, nu a fost Jack Kevorkian, cu toate acţiunile 
criminale pe care le-a comis.  Există altcineva care este Doctorul Moarte, acela care a adus 
moartea pe lume.  „El de la început a fost ucigaş . . .” (Ioan 8,44) – Satana, el inspiră toată 
această campanie în favoarea sinuciderilor asistate sau neasistate.  Niciodată nu este 
Dumnezeu, ci vrăjmaşul, cel care şopteşte în urechea omului: „Ia-ţi viaţa!”   

 

 Viaţa este atât de preţioasă!  Fugiţi de Doctorul Moarte, fie că este unul văzut sau cel 
invizibil!  Nu-i daţi ascultare!  Veniţi la Doctorul Viaţă!  Dacă doctorul Kevorkian a inventat 
un aparat care să-i ajute pe oameni să-şi ia viaţa, vă putem recomanda un OM care, în urmă 
cu circa douăzeci de veacuri, a inventat un sistem prin care oamenii pot trăi, pot trăi în veci: 
acel sistem este jertfa de ispăşire de pe Golgota.  Numele Inventatorului este: Mesia, Isus 
Hristos, Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al Păcii, Emanuel.  Îl 
putem numi DOCTORUL VIAŢĂ – El nu ne învaţă cum să murim, ci cum să trăim.  Pentru 
veşnicie. 

 

 DOCTORUL VIAŢĂ a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.  Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine” (Ioan 14,6).  Dar nu toţi oamenii au acceptat viaţa pe care El o oferea; acestora, El    
le-a zis cu profund regret: „Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!”  (Ioan 5,40).  A zis 
apostolul Pavel: „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa . . .” (Fapte 17,28).  Şi Ioan: „În El 
era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1,4).  Tot Ioan: „Şi mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său.  Cine are pe Fiul are viaţa; 
cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa” (1 Ioan 5,11.12).  

 

 Din nou, Domnul nostru Isus Hristos a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa.  Cine crede în Mine, 
chiar dacă ar fi murit, va trăi” (Ioan 11,25).  De asemenea: „Eu sunt Pâinea vie, care S-a 
pogorât din cer.  Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea, pe care 
o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii” (Ioan 6,51).  „Adevărat, 
adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui,          
n-aveţi viaţa în voi înşivă.  Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică şi 
Eu îl voi învia în ziua de apoi” (versetele 53 şi 54).  „Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o 
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aibă din belşug.  Eu sunt Păstorul cel Bun.  Păstorul cel Bun îşi dă viaţa pentru oi” (Ioan 
10,10.11). 

 

 Spiritul Profetic afirmă: „Morţii lui Hristos îi datorăm noi chiar această viaţă pământească.  
Pâinea pe care o mâncăm este cumpărată prin trupul Său frânt.  Apa pe care o bem este 
cumpărată prin sângele Său vărsat.  Nimeni, sfânt sau păcătos, nu mănâncă vreodată 
mâncarea sa zilnică, fără să fie hrănit de trupul şi de sângele lui Hristos.  Crucea de pe 
Golgota este imprimată pe fiecare pâine.  Este reflectată în fiecare izvor de apă.  Toate 
acestea au fost predicate de Hristos prin instituirea simbolurilor marelui Său sacrificiu.  
Lumina strălucind de la serviciul Sfintei Cine din camera de sus face ca articolele necesare 
pentru viaţa noastră zilnică să fie sacre.  Masa familiei devine la fel ca masa Domnului şi 
fiecare ospătare un sacrament.  Şi cu cât mai mult sunt adevărate cuvintele lui Hristos în 
legătură cu natura noastră spirituală. . . .  Primind viaţa vărsată pentru noi pe crucea de pe 
Golgota putem noi să trăim viaţa de sfinţenie.  Şi noi primim această viaţă prin acceptarea 
cuvântului Său, făcând acele lucruri pe care El le-a poruncit.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 660)  

 

 DOCTORUL VIAŢĂ trăieşte şi este gata să ne dea viaţă – viaţă spirituală din belşug pe toate 
căile stabilite de El – şi, în curând, la revenirea Sa în slavă, viaţa veşnică, a cărei arvună şi 
garanţie o avem acum în suflet: „. . . aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei 
marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13).  

 

 Vizitând sinagoga din Nazaret, oraşul copilăriei Sale, imediat după ce fusese botezat, Isus a 
fost invitat să predice, ceea ce El a făcut cu plăcere, citind din cartea profetului Isaia despre 
ungerea şi despre misiunea Sa.  Apoi, El a zis către ascultătorii Săi uimiţi: „Fără îndoială, Îmi 
veţi spune zicala aceea: ‚Doctore, vindecă-Te pe Tine Însuţi!’”  (Luca 4,23).  Cu siguranţă, 
veţi spune lucrul acesta către Mine!   

 

 Au zis iudeii vreodată aşa?  Da, când Isus era pe cruce, „preoţii cei mai de seamă, împreună 
cu cărturarii şi bătrânii, îşi băteau şi ei joc de El şi ziceau: ‚Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu 
Se poate mântui!  Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce şi vom 
crede în El!’”  (Mat 27,41.42).  Aţi observat?  Pe alţii i-a vindecat, pe Sine nu Se poate 
vindeca.  Doctore, vindecă-Te pe Tine Însuţi, nu numai pe alţii!   

 

 O soluţie de compromis a fost propusă de către tâlharul nepocăit, în timp ce se afla pe cruce 
(vezi Luca 23,39-43).  Ştiţi, acolo se aflau trei cruci, pe care erau răstigniţi trei bărbaţi: Omul 
care nu avea nevoie de pocăinţă, pentru că El nu păcătuise niciodată, singurul Om care era 
fără păcat; păcătosul care s-a pocăit de păcatele sale şi a fost vindecat, mântuit; şi păcătosul 
care nu s-a pocăit şi nu a putut fi vindecat sau mântuit.  Acest ultim om, unul din cei doi 
păcătoşi crucificaţi, a zis către Isus: „Nu eşti Tu Hristosul?  Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi 
mântuieşte-ne şi pe noi!”  (Versetul 39).  Ceea ce însemna: „Doctore, vindecă-Te pe Tine 
Însuţi şi apoi vindecă-ne pe noi!”   
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 Acest lucru era valabil în legătură cu marii preoţi iudei, dar nu pentru Marele Preot 
desăvârşit.  Aşa se spune în Evrei 7,26.27: „Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: 
sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai pe sus de ceruri, care n-are 
nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale şi apoi 
pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut, o dată pentru totdeauna, când S-a 
adus jertfă pe Sine Însuşi.”   

 

 Soluţia corectă şi formularea corectă le găsim la cei doisprezece ucenici, când au strigat 
disperaţi în toiul furtunii teribile pe Marea Galileii: „Doamne, scapă-ne, că pierim!”  (Mat 
8,25).  În cele patru evanghelii, cuvintele „mântuire” şi „vindecare” apar în egală măsură, de 
exemplu: „Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: ‚Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a tămăduit!’”  
(Mat 9,22).  Când unul din cei zece leproşi vindecaţi s-a întors ca să-I mulţumească, 
Mântuitorul a întrebat: „Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece?  Dar ceilalţi nouă unde sunt?  
Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să-I dea slavă lui Dumnezeu?”  Apoi i-a zis 
samariteanului: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit” (Luca 17,17-19).  Reţineţi 
aceste declaraţii ale Mântuitorului: „Credinţa ta te-a tămăduit”, „credinţa ta te-a mântuit”; 
în ambele cazuri, era vorba de vindecare fizică – hemoragie şi lepră.  Credinţa a produs 
tămăduire, a produs mântuire. 

 

 Naţiunea iudaică L-a respins pe Doctorul care-i putea vindeca: „Şi nu vreţi să veniţi la Mine, 
ca să aveţi viaţa!”  (Ioan 5,40).  Putem înţelege astfel: să fiţi vindecaţi, să aveţi viaţă; voi 
refuzaţi serviciile singurului Medic în stare să vă ajute.  Nu doar atât, dar ei L-au ucis pe 
Medic, ca fiind inutil şi periculos.   

 

 Noi avem nevoie de doctor, de Doctorul cel mare?  Să-L întrebăm chiar pe Isus dacă avem 
nevoie.  Vă amintiţi că vameşul Matei, după ce a fost chemat la ucenicie, a organizat o masă 
în cinstea Marelui Medic şi Învăţător.  Isus a venit cu ceilalţi ucenici.  „Pe când şedea Isus la 
masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi au şezut la masă cu El şi cu 
ucenicii Lui” (Matei 9,9-13; citat este versetul 10).  Pe unii i-a deranjat scena aceea: „Fariseii 
au văzut lucrul acesta şi au zis ucenicilor Lui: ‚Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu 
vameşii şi cu păcătoşii?’”  Iată reacţia Domnului Isus: „Isus i-a auzit şi le-a zis: ‚Nu cei 
sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.  Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: ‚Milă 
voiesc, iar nu jertfă!’  Căci n-am venit să-i chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei 
păcătoşi’” (versetele 12 şi 13).   

 

 În situaţia aceea, Isus nu S-a referit la boli fizice, nu era acolo, de data aceea, niciun pacient 
care cerea vindecare, sau cel puţin nu ni se spune lucrul acesta.  Dacă ar fi fost, El l-ar fi 
vindecat fără îndoială.  Dar erau prezenţi păcătoşi, lepădaţi de societate, bolnavi, da!  
Tocmai ei, bolnavii, aveau trebuinţă de doctor şi Marele Doctor era acolo.  Pentru păcătoşi, 
pentru cei bolnavi spiritual.  Ca să-i vindece.  Şi putea face lucrul acesta.  De aceea venise 
din cer.   
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 Noi toţi suntem bolnavii, noi avem nevoie de doctor, pentru că nu ne putem vindeca singuri.  
Hristos nu va ezita să ne vindece, ci va zice: „Credinţa ta te-a mântuit, te-a tămăduit!”  
Profetul Isaia prezicea misiunea Sa tămăduitoare în astfel de termeni: „Totuşi, El suferinţele 
noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui . . .” (Isa 53,4).  Descriind lucrarea 
medicală a Domnului Hristos, evanghelistul Matei zice: „Seara, i-au adus la Isus pe mulţi 
demonizaţi.  El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate şi i-a tămăduit pe toţi 
bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: ‚El a luat asupra 
Lui neputinţele noastre şi a purtat boalele noastre!’”  (Mat 8,16.17) 

 

 Fariseii nu se considerau păcătoşi, ci neprihăniţi.  Ei nu erau bolnavi, nu aveau trebuinţă de 
doctor.  Cel puţin aşa gândeau ei şi se înşelau.  Dar noi toţi avem nevoie de DOCTORUL 
VIAŢĂ.  Trebuie să ţinem cont, cu toată seriozitatea, de cuvintele lui Ioan: „Dacă zicem că     
n-avem păcat (sau: dacă zicem că nu suntem bolnavi), ne înşelăm singuri şi adevărul nu este 
în noi” (1 Ioan 1,8).   

 

 Avem nevoie de doctor.  Orice bolnav doreşte să aibă de a face cu un doctor bun, dacă se 
poate cu cel mai bun doctor, nu cu un cârpaci sau cu un începător.  Nici în umblarea noastră 
spirituală nu trebuie să ne mulţumim cu orice doctor, ci să mergem la DOCTORUL VIAŢĂ.  De 
ce avem, noi oamenii, nevoie de un doctor?  Pentru mai multe scopuri:                                                                                                                                                  

 
(01) să ne spună starea în care ne aflăm, să stabilească diagnosticul; trebuie să-l ştim, altfel 
ne putem înşela;                                                                                                                                            
 
(02) să ne vindece de suferinţele noastre;                                                                                                                        
 
(03) să ne instruiască, să ne spună cum să trăim ca să rămânem sănătoşi şi puternici;                                             
 
(04) să ne dea un certificat de sănătate, negativ faţă de orice boală.  
 

 Nu există nicio scuză, nicio justificare să fim bolnavi, atâta vreme cât există un Doctor, 
DOCTORUL VIAŢĂ, care pe gratis ne poate vindeca de toate bolile noastre şi este dornic să o 
facă.  El ne oferă nu numai vindecare, sănătate, ci mult mai mult: viaţă veşnică! 
 

 Şi avem nevoie de certificatul de vindecare, de sănătate, din partea DOCTORULUI VIAŢĂ, 
fără care nu suntem primiţi în cer.  Acolo nu vor fi decât oameni sănătoşi, nicio boală nu 
este transportată în cer.  Putem fi absolut siguri de lucrul acesta, aşa cum ne învaţă Spiritul 
Profetic: „Neprihănirea prin care suntem îndreptăţiţi ne este atribuită; neprihănirea prin 
care suntem sfinţiţi ne este împărtăşită.  Prima este titlul nostru pentru cer, a doua este 
calificarea noastră pentru cer.”  (Review and Herald din 4 iunie 1895, citat în Messages to 
Young People/Solii pentru tineret, pagina 35).  Să ne rugăm Domnului atât pentru titlul cât 
şi pentru calificarea care se cer pentru împărăţia Sa!  Amin!    

* * * * 
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Cântarea de deschidere, 72: „Domnu-i iubirea”   

Cântarea de închidere, 75: „Doar Tu ne eşti cale, adevăr şi viaţă!”                        
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ISUS HRISTOS, FRATELE NOSTRU MAI MARE  

I.  Introducere 

 Uneori, e bine să ai un frate mai mare, indiferent de ce gen eşti.  Îmi aduc aminte de copiii 
noştri, băiatul fiind întâi născut, apoi fata.  Când erau preşcolari sau în primele clase ale 
şcolii elementare, fetiţa era mândră să meargă cu el de mână pe stradă.  Din când în când, 
privea la faţa lui şi era încântată: avea un frate mai mare!  Ce mai vreţi?   
 

 Fratele mai mare poate fi de folos pentru protecţie, pentru sfat sau pentru ajutor.  El poate 
ajuta la lecţii sau la cărat ceva greu.  Fratele mai mare poate fi admirat şi lăudat. 

II.  Triste experienţe 

 Dar nu întotdeauna.  Uneori, şi nu de puţine ori, un frate mai mare poate fi egoist, rău sau 
primejdios.  Iată exemple biblice:                                                                                                                

 
(01) Ismael: „Copilul (Isaac) s-a făcut mare şi a fost înţărcat.  Avraam a făcut un ospăţ mare 
în ziua când a fost înţărcat Isaac.  Sara l-a văzut râzând pe fiul pe care-l născuse lui Avraam 
egipteanca Agar.  Şi i-a zis lui Avraam: ‚Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei; căci fiul 
roabei acesteia nu va moşteni împreună cu fiul meu, cu Isaac’” (Gen 21,8-10).  Pavel a 
interpretat „râsul” lui Ismael ca batjocură sau chiar ca prigoană: „Şi, cum s-a întâmplat 
atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot aşa se 
întâmplă şi acum” (Gal 4,29).                                                                                                                                                                                         
 
(02) Esau – e nevoie de dovezi?  Citiţi în Geneza 27,41-46, 32,3-23, 33,1-7 şi veţi vedea câte 
greutăţi i-a făcut fratelui său Iacov, deşi nici acesta nu era chiar nevinovat.  Dar, oricum, 
Esau i-a pus gând rău, propunându-şi să-l ucidă după moartea lui Isaac şi ar fi făcut-o, dacă 
ar fi avut ocazie.  Noi vorbim de „noaptea strâmtorării lui Iacov”, sau de „groaza lui Iacov” – 
toate acestea din cauza fratelui său mai mare, întâi născut, de care se temea.  El s-a rugat cu 
disperare: „Izbăveşte-mă, Te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau!  Căci mă tem de 
el, ca să nu vină şi să mă lovească, pe mine, pe mame şi pe copii” (Gen 32,11).                                      
 
(03) Fraţii lui Iosif – zece mai mari decât el; iată ce raportează scriitorul inspirat: „Israel îl 
iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrâneţe; şi i-a 
făcut o haină pestriţă.  Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi şi au 
început să-l urască.  Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească” (Gen 37,3.4).  
Cunoaştem istoria: fraţii mai mari l-au vândut pe Iosif ca sclav ismaeliţilor, care, la rândul 
lor, l-au vândut în Egipt.                                                                                                                                   
 
(04) Eliab, fratele cel mai mare al lui David; cel mai tânăr fiu a fost uns împărat, după ce cel 
mai în vârstă, fratele mai mare, fusese lepădat (vezi 1 Samuel 16,7.11-13).  Cu câteva ore 
sau chiar minute înainte ca David să-l învingă pe uriaşul Goliat, Eliab, fratele mai mare, l-a 
mustrat în public: „Eliab, fratele lui cel mai mare, care-l auzise vorbind cu oamenii aceştia,   
s-a aprins de mânie împotriva lui David.  Şi a zis: ‚Pentru ce te-ai pogorât tu şi cui ai lăsat 
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acele puţine oi în pustie?  Îţi cunosc eu mândria şi răutatea inimii.  Te-ai pogorât ca să vezi 
lupta.’  David a răspuns: ‚Ce-am făcut oare?  Nu pot să vorbesc astfel?’”  (1 Sam 17,28.29)                                 
 
(05) Adonia, fiul lui David, care, sfidând hotărârea Cerului ca Solomon să fie împărat, când 
David era încă în viaţă, dar bătrân, s-a proclamat pe sine împărat: „Adonia, fiul Haghitei, s-a 
semeţit până acolo, încât a zis: ‚Eu voi fi împărat!’”  (1 Împ 1,5).  Şi a organizat o petrecere 
pentru inaugurare.  David a fost însă înştiinţat de profetul Natan şi de alţii, şi, astfel, 
Solomon a fost uns împărat (vezi versetele 11-40).  Adonia s-a recunoscut înfrânt, dar a 
continuat cu intrigi, ultima fiind aceea de a o cere pe Abişag, sunamita, ca soţie.  Bat-Şeba, 
la rugămintea lui Adonia, s-a dus la Solomon şi i-a transmis această rugăminte.  Iată 
răspunsul lui Solomon: „Împăratul Solomon i-a răspuns mamei sale: ‚Pentru ce ceri numai 
pe Abişag, sunamita, pentru Adonia?  Cere şi împărăţia pentru el, căci este fratele meu mai 
mare decât mine . . .’” (1 Împ 2,13-25; citat este versetul 22).  Rezultatul a fost cel decis de 
împărat: „Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă nu-l vor costa viaţa pe 
Adonia cuvintele acestea!”  (Versetul 23).  A urmat executarea lui Adonia.                                                                               
 
(06) Ioram, fiul lui Iosafat – despre care se spune: „Ioram avea ca fraţi, fii ai lui Iosafat, pe: 
Azaria, Iehiel, Zaharia, Azaria, Micael şi Şefatia, toţi fii ai lui Iosafat, împăratul lui Israel.  
Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur şi în lucruri scumpe, împreună cu cetăţi 
întărite în Iuda; dar împărăţia i-a lăsat-o lui Ioram, pentru că el era întâiul născut.  Când a 
luat Ioram în stăpânire împărăţia tatălui său şi când s-a întărit, i-a omorât cu sabia pe toţi 
fraţii săi şi pe vreo câţiva din capii lui Israel” (2 Cron 21,2-4).  Iată ce a putut face „fratele 
mai mare”!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
(07) Fratele mai mare al fiului risipitor; când, după terminarea tuturor fondurilor, risipitorul 
s-a întors acasă flămând, jerpelit şi obosit, bunul tată l-a primit cu bucurie, l-a îmbrăcat, a 
tăiat viţelul cel îngrăşat şi a organizat o mare petrecere.  Citim mai departe: „Fiul cel mai 
mare era la ogor.  Când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit muzică şi jocuri.  L-a chemat 
pe unul din robi şi a început să-l întrebe ce este.  Robul acela i-a răspuns: ‚Fratele tău a venit 
înapoi şi tatăl tău a tăiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a găsit iarăşi sănătos şi bine.’  El s-a 
întărâtat de mânie şi nu voia să intre în casă.  Tatăl său a ieşit afară şi l-a rugat să intre.  Dar 
el, drept răspuns, i-a zis tatălui său: ‚Iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani şi niciodată nu 
ţi-am călcat porunca; şi mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii 
mei; iar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat 
viţelul cel îngrăşat!’”  (Luca 15,11-32; citate sunt versetele 25-30)  

III.  Singurul născut 

 Vorbind către Nicodim, Domnul Isus a zis că Dumnezeu L-a dat „pe singurul Lui Fiu” (Ioan 
3,16).  În această ipostază, Isus nu are fraţi.  Dar cei din Nazaret, în mijlocul cărora a 
crescut?  Iată ce ni se spune în evanghelii:                                                                                                                                     

 
- „Oare nu este acesta Fiul tâmplarului?  Nu este Maria mama Lui?  Şi Iacov, Iosif, Simon şi 
Iuda, nu sunt ei fraţii Lui?  Şi surorile Lui nu sunt toate printre noi?”  (Mat 13,55.56)                                                                                                                                                   
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- „Fraţii Lui I-au zis: ‚Pleacă de aici şi du-Te în Iudea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe 
care le faci.’ . . .  Căci nici fraţii Lui nu credeau în El” (Ioan 7,3.5).                                                                      
 
Faptul că, atârnând pe cruce, Isus i-a încredinţat-o pe mama Sa lui Ioan spre îngrijire arată 
că ea nu avea alţi copii (vezi Ioan 18,25-27).  Iată ce zice Spiritul Profetic despre ei: „Fraţii 
Săi, aşa cum erau numiţi fiii lui Iosif, ţineau cu rabinii.  Ei insistau că tradiţiilor trebuie să li se 
dea atenţie, ca şi când ar fi fost cerinţele lui Dumnezeu.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 86).  „Fiind mai în vârstă decât Isus, ei considerau că El trebuie să fie 
sub comanda lor.  Îl acuzau că Se crede superior lor şi Îl mustrau pentru că Se aşeza mai 
presus de învăţătorii, preoţii şi conducătorii poporului.”  (Ibid., pagina 87).  În Luca 2,7, se 
spune despre Maria că „L-a născut pe Fiul ei cel întâi născut,” adică pe Isus. El fiind întâiul ei 
născut şi ceilalţi fiind mai în vârstă decât El, ei nu puteau să fie fiii Mariei, ci fii ai lui Iosif   
dintr-o căsătorie anterioară.  Dacă citim cu atenţie evangheliile, observăm că Iosif dispare 
curând, ultima dată fiind menţionat cu ocazia pierderii Copilului Isus în Ierusalim (Luca 2,41-
52), iar la nunta din Cana nu este menţionat (Ioan 2,1-11). 
  

 Astfel, Isus nu avea fraţi biologici, nici de tată şi nici de mamă.  Dar El era Fratele tuturor 
locuitorilor pământului, din toate timpurile, prin naşterea Sa din Maria, o descendentă a lui 
Adam (vezi Luca 3,23-38).   

IV.  Fiul omului 

 Domnul nostru Isus Hristos prefera să Se numească Fiul omului.  Dacă cercetăm cele patru 
evanghelii, vom constata că El a folosit expresia aceasta despre Sine de 83 de ori (în ce s-a 
scris despre El).  Iată însă o statistică mai completă în legătură cu felul cum Se numea 
Mântuitorul pe Sine:                       
 

Matei  Marcu  Luca  Ioan                                           

Total general: 112                                                                                                                                                              

Fiul omului: 83      33       15      25     10                                                                                                                                                                                        
Fiul lui Dumnezeu: 5               -                         -                        -                        5                                                    
Fiul: 24          5                        1                       3                     15  

Total al acestor trei apelative                                                                                                                             
pe evanghelii: 112 
 
 Matei: 38                                                                                                                                                          
 Marcu: 16                                                                                                                                                        
 Luca: 28 
 Ioan: 30 
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 După cum putem observa uşor, Domnului Isus Hristos Îi plăcea să Se refere la Sine prin 
expresia „Fiul omului”, care apare în toate evangheliile, mult mai mult decât „Fiul lui 
Dumnezeu”, expresie pe care, din înţelepciune, o evita, şi chiar mai mult decât „Fiul”.  Ar 
trebui să ne bucurăm, pentru că, deşi era „Fiul lui Dumnezeu”, câtă vreme Se afla între 
oameni prefera să-Şi zică „Fiul omului”.  Şi de ce?  Pentru că, aşa cum scrie Ioan, „Cuvântul 
S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.  Şi noi am privit slava Lui, o 
slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1,14).  Lui nu-I era ruşine să Se 
considere „Fiu al omului”, adică om, pentru că aşa alesese să devină: „El, măcar că avea 
chipul lui Dumnezeu, totuşi, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu 
Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea 
oamenilor.  La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la 
moarte şi încă moarte de cruce” (Filip 2,6-8).        

V.  Frate al pământenilor 

 Iată texte care Îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca Frate al pământenilor.  Aceste texte se 
pot împărţi în două categorii:                                                                                                                      
 
(01) În care El Însuşi Se exprima aşa:                                                                                                                         

 
- „Atunci, Isus le-a zis: ‚Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galilea: 
acolo Mă vor vedea’” (Mat 28,10).                                                                                                                      

 
- „‚Nu Mă ţine’, i-a zis Isus, ‚căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu.  Ci, du-te la fraţii Mei şi 
spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru’” 
(Ioan 20,17).                                                                                                                                                                 
  
- „Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‚Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste 
lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut. . . .  Adevărat vă 
spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi 
ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut’” (Mat 25,40.45). 
                                                                                                   
(02) În care scriitori inspiraţi L-au prezentat aşa:                                                   

- „Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul.  De aceea, Lui nu-I este ruşine    
să-i numească ‚fraţi’, când zice: ‚Voi vesti numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în 
mijlocul adunării’” (Evr 2,11.12). 

- „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce 
priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă 
ispăşire pentru păcatele norodului” (Evr 2,17).   

 
- „Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie 
asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi” (Rom 
8,29).   
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VI.  Un frate superior celorlalţi                                                                                                                                             

 Nu numai Frate al locuitorilor Pământului, ci Fratele lor mai mare, superior din următoarele 
puncte de vedere:                                                                                                                           

(01) Ca vechime 

 În româneşte, frate mai mare înseamnă frate mai în vârstă.  Hristos este mai în vârstă:                                           
 
- decât generaţia secolului al XXI-lea, decât toţi cei ce trăiesc astăzi pe pământ;                                           
- decât toate generaţiile precedente;                                                                                                              
- decât Avraam şi generaţia lui: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască 
Avraam, sunt Eu” (Ioan 8,58);                                                                                                                                     
- decât Adam: „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale 
lui Iuda, totuşi, din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie 
până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei” (Mica 5,2).  „Şi acum, Tată, proslăveşte-
Mă la Tine Însuţi cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea” (Ioan 17,5).   

(02) Ca statură                                 

 Frate mai mare poate însemna şi mai înalt.  Isus îndeplineşte şi această condiţie în timp.  
Iată ce ni se spune despre Adam: „Înălţimea lui Adam era mult mai mare decât aceea a 
oamenilor care locuiesc acum pe pământ.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, 
pagina 45).  „Aşa cum a ieşit din mâna Creatorului său, Adam era de înălţime nobilă şi de 
simetrie frumoasă.  Era de peste două ori mai înalt decât oamenii care trăiesc acum pe 
pământ şi era bine proporţionat.”  (The Story of Redemption/Istoria mântuirii, pagina 21) 
   

 Iată care va fi raportul de înălţime al celor înviaţi: „Toţi ies din mormintele lor la aceeaşi 
înălţime cu care au intrat în morminte.  Adam, care se află în mulţimea înviată, este de  
înălţime măreaţă şi de formă maiestuoasă, în statură numai puţin mai scund decât Fiul lui 
Dumnezeu.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 644)                                                 

(03) Ca putere 

 „Cu mult mai puternic decât duşmanul lor este Acela care, în această lume şi în natură 
umană, l-a întâmpinat şi l-a biruit pe Satana, împotrivindu-Se fiecărei ispite care îi încearcă 
pe tineri astăzi.  El este Fratele lor mai mare.  El nutreşte pentru ei un interes profund şi 
gingaş.  El veghează cu grijă asupra lor, în mod permanent, şi Se bucură când ei încearcă să-I 
fie plăcuţi.”  (Messages to Young People/Solii pentru tineret, paginile 95-96) 

(04) Ca importanţă  

 Hristos are dreptul de întâi născut: „Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte i-a şi 
hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut 
dintre mai mulţi fraţi” (Rom 8,29).   
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 El este considerat şi Cel întâi născut dintre cei morţi, deoarece învierea Sa este cu totul 
deosebită de a tuturor celorlalţi: a fost înviat de Tatăl (Gal 1,1), a fost înviat prin Duhul Sfânt 
(Rom 8,11), a participat El Însuşi la învierea Sa (Ioan 10,17.18).  De asemenea, învierea Sa 
este condiţie absolută pentru toate celelalte învieri (vezi 1 Corinteni 15,12-23).   
 

 Ca Fiu al omului, El a devenit, implicit, Frate al oamenilor, Fratele nostru.  Cum El este însă 
„Cel întâi născut din toată zidirea” (Col 1,15), El este Fratele nostru mai mare.  Şi nu ca în 
cele şapte cazuri de fraţi mai mari răutăcioşi, prigonitori sau chiar criminali.  De data 
aceasta, avem de a face cu un Frate mai mare perfect şi iubitor.   

(05) Ca înţelepciune     

 În ce priveşte înţelepciunea, ne putem referi la textul din Luca 2,40: „Şi Pruncul creştea şi Se 
întărea; era plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste El.”  De aceea se mirau 
oamenii: „De unde are El aceste lucruri?  Ce fel de înţelepciune este aceasta, care I-a fost 
dată?”  (Marcu 6,2).  Potrivit cu Pavel, Hristos este înţelepciunea întruchipată: „El a fost 
făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare” (1 Cor 
1,30).  De fapt, înţelepciune absolută: „. . . ca să cunoască taina lui Dumnezeu-Tatăl, adică 
pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei” (Col 2,2.3).   

(06) Ca frumuseţe 

 „Tu eşti Cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele Tale, de aceea Te-a 
binecuvântat Dumnezeu pe vecie” (Ps 45,2).  Autorul psalmului zice: „Lucrarea mea de 
laudă este pentru Împăratul!”  (Versetul 1).  Evanghelistul Luca arată că, în cursul primei 
predici a lui Isus în sinagoga din Nazaret, „toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline 
de har care ieşeau din gura Lui . . .” (Luca 4,22).  Da, El era Împăratul căruia I se cânta 
cântarea de laudă din psalmul 45, pe buzele căruia era turnat harul şi din gura căruia ieşeau 
cuvinte pline de har!  El era „Cel mai frumos dintre oameni”.  

 
VII.  Universalitatea acestei frăţii 

 

 „Toţi cei ce s-au născut în familia cerească sunt, într-un sens special, fraţii Domnului nostru.  
Iubirea lui Hristos îi leagă împreună pe membrii familiei Sale şi, oriunde se manifestă iubirea 
aceea, acolo legătura divină este revelată.  ‚Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L 
cunoaşte pe Dumnezeu’ (1 Ioan 4,7).”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 
638)  

 

 „Dar iubirea lui Hristos nu se limitează la nicio clasă.  El Se identifică cu orice copil al 
omenirii.  Pentru ca noi să putem deveni membri ai familiei cereşti, El a devenit membru al 
familiei pământeşti.  El este Fiul omului şi, astfel, un Frate pentru orice fiu şi fiică a lui Adam.  
Urmaşii Lui nu trebuie să se simtă detaşaţi de lumea care piere în jurul lor.  Ei sunt o parte 
din marea pânză a omenirii; şi Cerul priveşte la ei ca fraţi atât ai păcătoşilor cât şi ai sfinţilor.  
Iubirea lui Hristos îi îmbrăţişează pe cei căzuţi, greşiţi şi păcătoşi; şi orice faptă de 
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amabilitate făcută pentru a ridica un suflet căzut, orice act de milă este acceptat ca făcut 
pentru El.”  (Ibid.)   

VIII.  O legătură specială 

 Există însă şi o accepţiune mai restrânsă a noţiunii de „fraţi” (şi surori, bineînţeles) ai lui 
Isus.  Cine sunt aceştia?                                                                                                                                    
 
(01) Aceia care ascultă de Dumnezeu: „Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama şi 
fraţii Lui stăteau afară şi căutau să vorbească cu El.  Atunci, cineva I-a zis: ‚Iată, mama Ta şi 
fraţii Tăi stau afară şi caută să vorbească cu Tine.’  Dar Isus i-a răspuns celui ce-I adusese 
ştirea aceasta: ‚Cine este mama Mea şi care sunt fraţii Mei?’  Apoi, Şi-a întins mâna spre 
ucenicii Săi şi a zis: ‚Iată mama Mea şi fraţii Mei!  Căci oricine face voia Tatălui Meu care 
este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă’” (Mat 12,46-50).                                                           
 
(02) Cei nevoiaşi şi oprimaţi: „Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‚Adevărat vă spun că, ori 
de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi  
le-aţi făcut’” (Mat 25,40).  „Şi El, drept răspuns, le va zice: ‚Adevărat vă spun că, ori de câte 
ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi   
le-aţi făcut’” (versetul 45).  Foarte neînsemnaţi, neînsemnaţi, însemnaţi, foarte însemnaţi – 
oricum, ei sunt fraţii şi surorile Domnului Isus şi Lui Îi pasă de ei! 
 

 Ce lucruri au fost făcute sau nu au fost făcute?  Mâncare celui flămând, apă celui însetat, 
primirea celui străin, îmbrăcarea celui gol, vizitarea celui bolnav şi a celui întemniţat.  Când 
levitul din Efraim se întorcea acasă cu ţiitoarea lui din Betleemul Iudeii, a fost nevoie de un 
popas în Ghibea lui Beniamin.  Nimeni nu i-a primit în gazdă pentru noaptea aceea.  „Şi iată 
că un bătrân se întorcea seara de la munca câmpului; omul acesta era din muntele lui 
Efraim, locuia pentru o vreme la Ghibea şi oamenii din locul acela erau beniamiţi.  El a 
ridicat ochii şi l-a văzut pe călător în piaţa cetăţii.  Şi bătrânul i-a zis: ‚Încotro mergi şi de 
unde vii?’  El i-a răspuns: ‚Venim din Betleemul lui Iuda şi mergem până la marginea 
muntelui lui Efraim, de unde sunt.  Mă dusesem la Betleemul lui Iuda şi acum mă duc la casa 
Domnului.  Dar nu se găseşte nimeni să mă primească în casă.’ . . .  Bătrânul a zis: ‚Pacea să 
fie cu tine!  Toate nevoile tale le iau asupra mea, numai să nu rămâi în piaţă peste noapte’” 
(Jud 19,16-18.20).   

 

 Ce frumos angajament: „Toate nevoile tale le iau asupra mea!”  Aşa face Hristos.  Chiar 
suntem îndemnaţi: „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte 
de voi” (1 Pet 5,7).  Hristos Se identifică total cu cei lipsiţi şi necăjiţi, ia asupra Lui toate 
nevoile lor şi îi numeşte „fraţi ai Săi”.  Neînsemnaţi?  Nu cred că El îi consideră aşa, ci 
înţelesul este: „Oricât de neînsemnaţi ar fi ei consideraţi aici pe pământ, ei sunt fraţii Mei.” 
  

 „Isus le spusese ucenicilor Săi că ei vor fi urâţi de toţi oamenii, că vor fi prigoniţi şi asupriţi.  
Mulţi vor fi alungaţi din căminurile lor şi aduşi la sărăcie.  Mulţi vor fi chinuiţi prin boală şi 
lipsă.  Mulţi vor fi aruncaţi în închisoare.  Tuturor celor care au părăsit prieteni sau cămin 
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pentru El, El le promisese însutit în această viaţă.  Acum, El i-a asigurat de o binecuvântare 
specială pe toţi care vor sluji fraţilor lor.  În toţi cei ce suferă pentru numele Meu, a zis Isus, 
trebuie să Mă recunoaşteţi pe Mine.  Aşa cum aţi sluji pentru Mine, aşa trebuie să slujiţi 
pentru ei.  Aceasta este dovada că sunteţi ucenicii Mei.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, paginile 637-638) 

IX.  Responsabilităţi 

 Calitatea şi relaţia de fraţi nu se referă doar la o poziţie onorifică, ci implică obligaţii de 
ambele părţi, aşa cum se arată în continuare.                                                                                                                                               

(01) Fratele mai mare                                                                                                                                                   

(a) Şi-a dat viaţa pentru fraţii Săi mai mici: „Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se 
slujească, ci El să slujească, şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mat 20,28).  
„Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie 
să ne dăm viaţa pentru fraţi” (1 Ioan 3,16). 

(b) Se identifică realmente cu ei: „Cine vă primeşte pe voi Mă primeşte pe Mine şi cine Mă 
primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine” (Mat 10,40).  „Cine vă ascultă pe 
voi pe Mine Mă ascultă şi cine vă nesocoteşte pe voi pe Mine Mă nesocoteşte; iar cine Mă 
nesocoteşte pe Mine nesocoteşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine” (Luca 10,16).                                                                                                                           

(c) Se îngrijeşte de ei: „Apoi le-a zis: ‚Când v-am trimis fără pungă, fără traistă şi fără 
încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?’  ‚De nimic’, I-au răspuns ei” (Luca 22,35).  „Şi 
Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus 
Hristos” (Filip 4,19).  „Eu sunt Uşa.  Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va 
ieşi şi va găsi păşune” (Ioan 10,9).  „Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu 
le va smulge din mâna Mea” (versetul 28).                                                                                                                                          

„Ca Frate mai mare al neamului nostru, El cunoaşte nevoile acelora care, cuprinşi de 
slăbiciune şi trăind într-o lume a păcatului şi ispitei, doresc, totuşi, să-I servească.  El ştie că 
solii pe care îi consideră destoinici să-i trimită sunt oameni slabi, supuşi greşelii; însă, 
tuturor celor ce se predau cu totul în serviciul Său, El le promite ajutor divin.  Propriul Său 
exemplu este o asigurare că rugăciunea serioasă, stăruitoare către Dumnezeu prin credinţă 
– credinţă care duce la dependenţă totală de Dumnezeu şi consacrare fără rezerve în 
lucrarea Sa – va fi de folos, aducându-le oamenilor ajutorul Duhului Sfânt în lupta împotriva 
păcatului.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 56)  

(d) Le pregăteşte locuri în împărăţia cerurilor: „Să nu vi se tulbure inima.  Aveţi credinţă în 
Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.  În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri.  Dacă n-ar fi 
aşa, v-aş fi spus.  Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.  Şi, după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti 
un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi” (Ioan 14,1-
3).    

„Îngeri cereşti sunt însărcinaţi să vegheze asupra oilor păşunii lui Hristos.  Când Satana, prin 
cursele lui înşelătoare, i-ar amăgi, dacă se poate, chiar pe cei aleşi, aceşti îngeri pun în 
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funcţie influenţe care vor salva sufletele ispitite, dacă ele vor lua aminte la Cuvântul 
Domnului, vor pricepe pericolul şi vor zice: ‚Nu, eu nu voi intra în acel complot al lui Satana.  
Eu am un Frate mai mare pe tronul din cer, care a arătat că are un interes plin de grijă 
pentru mine şi eu nu voi întrista inima Sa iubitoare.  Ştiu şi sunt asigurat că El veghează 
asupra copiilor Săi, păstrându-i ca pe lumina ochiului Său.  Iubirea Lui nu s-a micşorat.  Eu nu 
voi întrista inima lui Hristos; voi încerca să nu devin un ispititor pentru alţii.’”  (Scrisoarea 52 
din 1906, publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a şaptea, volumul 7, pagina 922)  
 
„Fratele mai mare al neamului nostru se află la tronul cel veşnic.  El priveşte la orice suflet 
care-şi întoarce faţa către El ca Mântuitor.  El ştie din experienţă care sunt slăbiciunile 
naturii omeneşti, care sunt nevoile noastre şi în ce constă forţa ispitelor noastre; pentru că 
El a fost ispitit în toate lucrurile, ca şi noi, dar fără păcat.  El veghează asupra ta, copil 
tremurând al lui Dumnezeu.  Eşti ispitit?  El te va izbăvi.  Eşti slab?  El te va întări.  Eşti 
ignorant?  El te va lumina.  Eşti rănit?  El te va tămădui.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 329)  

(02) Fraţii mai mici                                                                                                                                                              

(a) Îl iubesc: „Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4,19).  „Dacă nu-L iubeşte 
cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema!”  (1 Cor 16,22).  „Harul să fie cu toţi 
cei ce-L iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie!  Amin!”  (Efes 6,24)                                                                                                                                                            

(b) Îi fac cinste: „Vă sfătuiesc dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un 
chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o” (Efes 4,1).  „Numai, purtaţi-vă într-un chip 
vrednic de evanghelia lui Hristos” (Filip 1,27).  „. . . pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip 
vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru” (Col 1,10).                                                                                                                                                

(c) Îl vestesc: „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva, decât pe Isus Hristos şi pe El 
răstignit” (1 Cor 2,2).  „Pe El Îl propovăduim noi şi-l sfătuim pe orice om şi-l învăţăm pe orice 
om în toată înţelepciunea, ca să-l înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus” (Col 1,28).  
„Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus.  Noi suntem robii 
voştri, pentru Isus” (2 Cor 4,5).   

X.  Încheiere 

 „Acela care era una cu Dumnezeu S-a legat pe Sine de copiii oamenilor prin legături care nu 
vor fi rupte niciodată.  Lui Isus ‚nu-I este ruşine să-i numească fraţi’ (Evr 2,11); El este Jertfa 
noastră, Avocatul nostru, Fratele nostru, purtând chipul nostru omenesc în faţa tronului 
Tatălui şi, de-a lungul veacurilor eterne, una cu neamul pe care l-a răscumpărat – Fiul 
omului.  Şi, toate acestea, pentru ca omul să poată fi ridicat din ruina şi degradarea 
păcatului, pentru a putea reflecta iubirea lui Dumnezeu şi a avea parte de bucuria 
sfinţeniei.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 14)         
 

 Gândiţi-vă la această imensă onoare: există o singură populaţie de creaturi inteligente care 
are un Frate în cercul Dumnezeirii – este omenirea de pe planeta Pământ, noi.  „În Hristos, 
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familia de pe pământ şi familia din cer sunt legate împreună.  Hristos cel proslăvit este 
Fratele nostru.  Cerul este încorporat în natură omenească şi natura omenească este 
cuprinsă în sânul Iubirii Infinite.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 25-26)  
 

 Se pare că Mântuitorul nostru, Fratele nostru mai mare, depăşeşte toate aşteptările, 
speranţele şi visurile.  Nu există cuvinte suficiente pentru a exprima tot ce este El pentru 
noi.  Chiar ipostaza de Frate, cu toată amploarea, semnificaţiile şi frumuseţea ei, este 
insuficientă; nu degeaba vorbeşte Solomon astfel: „Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în 
nenorocire ajunge ca un frate” (Prov 17,17).  „Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre 
nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate” (Prov 18,24). 

 

 Iată un Prieten care, în caz de nenorocire, ajunge ca un Frate: Hristos este acel Prieten.  Dar 
acel Prieten ţine la noi mai mult decât un frate!  Am descoperit în această predică, pe baza 
scrierilor inspirate şi a experienţei, că Hristos este Fratele nostru mai mare, al celor ce 
credem în El şi Îl iubim.  Dar şi aşa e puţin spus: Frate, Frate mai mare, mai mult decât un 
Frate . . .  Avem nevoie să-L întâlnim, pentru a şti şi a înţelege ceva mai mult despre El – la 
revenirea Sa glorioasă.  Şi ne trebuie ceva timp pentru completarea cunoştinţelor noastre 
despre El – veşnicia!!!  Sperăm cu toată inima că ne va fi dată!  Amin!      

* * * * 

Cântarea de deschidere, 625: „Varsă-Ţi marea bunătate!”   

Cântarea de închidere, 307: „Numai Tu, Isuse!”                       
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„MÂNAT DE DUHUL”  

 Apostolul Petru s-a referit, pe scurt, la modul în care o profeţie divină autentică se 
formează: „Căci nicio proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la 
Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21).  În înţelegerea mea, „mânaţi de Duhul 
Sfânt” înseamnă trei lucruri:                                                                                                                                                       
 
(01) îndemnaţi de Duhul Sfânt să scrie, nu a fost iniţiativa proorocilor, aşa cum este cazul cu 
oricare alt scriitor;                                                                                                                                               
 
(02) informaţi de Duhul Sfânt ce să scrie, materialul profetic nu a fost produsul minţii 
omeneşti;                                                                                                                                                                         
 
(03) controlaţi sau supravegheaţi de Duhul Sfânt, în timpul exprimării soliei inspirate, în 
cuvinte rostite sau scrise, pentru a se evita denaturarea mesajului divin. 
 

 Aşa a lucrat Duhul lui Dumnezeu în viaţa şi activitatea profeţilor.  Să observăm acum un alt 
mod în care Duhul Sfânt „îi poate mâna” pe oameni.  Evanghelistul Matei zice: „Atunci, Isus 
a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul” (Mat 4,1).  Reţineţi aceste cuvinte: 
ca să fie ispitit de diavolul.  Iată cum a scris Marcu: „Îndată, Duhul L-a mânat pe Isus în 
pustie, unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana” (Marcu 1,12.13).  Şi Luca se 
referă la experienţa aceea: „Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de 
Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile” (Luca 4,1.2).   
 

 Evangheliştii, fiind ei înşişi „mânaţi de Duhul Sfânt”, nu s-au contrazis între ei şi nu se puteau 
contrazice.  Ei au emis informaţii sau declaraţii nu contradictorii, ci complementare.  Să 
concretizăm spusele celor trei evanghelişti sinoptici, prezentându-le în ordine inversă:                                                                                   

 
- Isus, plin de Duhul Sfânt, a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp 
de patruzeci de zile (Luca).                                                                                                                                                            
 
- Duhul L-a mânat pe Isus în pustie, unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana 
(Marcu).                                                                                                                                                                  
 
- Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul (Matei).     
 

 Luca şi Marcu arată ce s-a întâmplat în pustie, cât timp Mântuitorul a fost acolo, timp de 
patruzeci de zile, imediat după botezul Său: a fost ispitit de diavolul; a stat acolo, fiind ispitit 
de Satana.  Este evident că Isus a petrecut cele patruzeci de zile în pustie şi este evident că 
Satana L-a ispitit în timpul acela.   
 

 Care a fost voinţa şi rolul Duhului Sfânt în toată această experienţă?  Luca afirmă că Isus era 
plin de Duhul Sfânt şi a fost dus de Duhul în pustie – atât.  Marcu zice că Duhul L-a mânat pe 



 

 

P
ag

e2
5

8
 

Isus în pustie.  Matei spune, textual: „Duhul L-a mânat pe Isus în pustie ca să fie ispitit de 
diavolul.”   

 

 Să ne concentrăm acum atenţia asupra declaraţiei lui Matei: aşa cum zice el, Duhul Sfânt L-a 
dus pe Isus în pustie „ca să fie ispitit de diavolul” sau cu scopul de a fi ispitit de diavolul.  
Unii cititori sau ascultători ar putea fi şocaţi: a avut Duhul Sfânt intenţia de a-L expune pe 
Isus ispitirii de către Satana?  Nu e greşită traducerea?  Nu, traducerea nu este greşită; iată 
textul în limba greacă:  

Tote    ho   Iesous    anechthe    eis    ten   eremon   upo   tou   pneumatos, 

Atunci     -         Isus          a fost dus        în         -         pustie         de        -             Duhul 

peirasthenai     upo   tou    diabolou. 

ca să fie ispitit          de        -           diavolul. 

(Cele patru locuri cu liniuţă conţin articolul hotărât.) 

 Aici avem o frază formată din 14 cuvinte.  Cuvântul al unsprezecelea, peirasthenai, este la 
aorist (o formă de trecut), infinitiv, pasiv; se traduce exact „spre a fi ispitit”, „pentru a fi 
ispitit”, „ca să fie ispitit” – în oricare formă este inclusă ideea de scop.  Deci, Duhul Sfânt L-a 
mânat, L-a dus pe Isus în pustie cu scopul de a fi ispitit acolo de Satana.  Dacă şocul limbii a 
dispărut, şocul teologic rămâne şi persistă: cum e posibil aşa ceva?  Colaborează Dumnezeu 
cu Satana?  Chiar aşa?  Duhul Sfânt face jocul Satanei, expunându-L pe Fiul lui Dumnezeu 
pericolului de a fi ispitit şi a cădea?  Nu, în niciun caz!   

 

 Mai întâi, trebuie să facem o clară şi totală distincţie între planul lui Dumnezeu cu privire la 
Isus, plan înţelept şi perfect, şi planul lui Satana, răutăcios şi criminal.  Dumnezeu urmărea 
ca Fiul Său să iasă din ispită întărit; Satana urmărea să-L doboare, ca să fie pierdut şi 
omenirea să piară în păcatele ei.  Este acelaşi antagonism care trebuie văzut şi în diferenţa 
dintre încercare din partea lui Dumnezeu şi ispitire.  Dumnezeu niciodată nu ispiteşte pe 
nimeni, aşa cum declară Iacov: „Nimeni, când este ispitit să nu zică: ‚Sunt ispitit de 
Dumnezeu’.  Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău şi El Însuşi nu ispiteşte pe 
nimeni” (Iac 1,13).   

 

 Dumnezeu îi încearcă pe oameni (vezi Avraam şi alţii); cu ce scop?  Ca să-i întărească în 
credinţă şi să-i pregătească pentru lupte mai mari.  Satana îi ispiteşte pe oameni; cu ce 
scop?  Ca să-i conducă la păcat şi să se piardă.  Scopul divin emană din iubire şi libertate de 
alegere, din voinţă liberă, scopul satanic porneşte din răutate criminală. 

 

 Pentru ce S-a dus Mântuitorul în pustie?  Nu ne putem imagina că Duhul Sfânt L-a forţat, că 
L-a dus împotriva voinţei Lui.  Isus a mers în pustie ca să postească şi să Se roage, 
pregătindu-Se astfel pentru lucrarea Sa mesianică.  Aşa zice şi Spiritul Profetic: „Când a fost 
dus în pustie ca să fie ispitit, Isus a fost condus de Duhul lui Dumnezeu.  El nu a invitat ispita.  
El S-a dus în pustie ca să fie singur, să mediteze asupra misiunii şi lucrării Sale.  Prin post şi 
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rugăciune, El urma să Se pregătească pentru calea sângeroasă pe care trebuia să treacă.  
Dar Satana a ştiut că Mântuitorul Se dusese în pustie şi a considerat că acesta era cel mai 
potrivit timp să se apropie de El.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 114)  

 

 Şi, totuşi, „Scriptura nu poate fi desfiinţată” (Ioan 10,35).  Matei afirmă cu toată claritatea 
că Duhul Sfânt L-a dus pe Isus în pustie ca să fie ispitit de diavolul.  Aşa zice şi Spiritul 
Profetic: „Nu trebuie să ne pierdem curajul când suntem asaltaţi de ispită.  Adesea, când 
suntem puşi într-o situaţie de încercare, ne îndoim că Duhul lui Dumnezeu ne-a condus.  
Însă condus de Duhul a ajuns Isus în pustie ca să fie ispitit de Satana.  Când Dumnezeu ne 
pune la încercare, El are un scop de atins pentru binele nostru.  Isus nu S-a încumetat să 
conteze pe făgăduinţele lui Dumnezeu, păşind de bună voie pe calea ispitei, nici nu S-a 
descurajat când ispita a venit asupra Lui.  Nici noi n-ar trebui să o facem.”  (Ibid., paginile 
126 şi 129)  

 

 Ca să înţelegem mai uşor cum a fost posibil ca Duhul Sfânt să-L ducă pe Hristos în pustie 
pentru a-L expune ispitirii, avem nevoie de o analogie şi anume analogia lui Iov.  O mare 
conferinţă universală a avut loc în cer: „Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat 
înaintea Domnului.  Şi a venit şi Satana în mijlocul lor” (Iov 1,6).  Cine erau aceşti fii ai lui 
Dumnezeu?  „Fiii lui Dumnezeu: Septuaginta (LXX) traduce expresia cu ‚îngerii lui 
Dumnezeu’.   E evident că e vorba de îngeri. . . .  Îngerii, ca şi oamenii, sunt fiinţe create (Col 
1,16) şi, în acest sens, fii ai lui Dumnezeu.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 3, pagina 500).  Dar ce înseamnă 
îngeri?  Înseamnă soli şi adesea termenul acesta este lărgit.   

 

 Iată ce spune Spiritul Profetic (citat sugerat în comentariul de mai sus): „Acolo este tronul şi, 
în jurul lui, curcubeul făgăduinţei.  Sunt heruvimi şi serafimi.  Conducătorii oştilor îngereşti, 
fiii lui Dumnezeu, reprezentanţii lumilor necăzute, sunt adunaţi.  Sfatul ceresc, în faţa căruia 
Lucifer Îi acuzase pe Dumnezeu şi pe Fiul Său, reprezentanţii acelor tărâmuri fără păcat 
peste care Satana gândise să-şi stabilească domnia – toţi sunt acolo ca să-I zică ‚Bun Venit’ 
Răscumpărătorului.  Ei aşteaptă cu dor să celebreze triumful Său şi să-L glorifice pe Regele 
lor.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 834) 

 

 Prin urmare, s-au înfăţişat înaintea lui Dumnezeu îngerii şi reprezentanţii lumilor necăzute.  
Normal ar fi fost ca Adam, reprezentantul Pământului, să fie acolo.  În timpul lui Iov însă, 
care a trăit la secole după potop, Adam era de mult în mormânt.  Satana avea obrăznicia de 
a se arăta acolo cu pretenţia de a reprezenta Pământul.  Aşa I-a spus el Mântuitorului, când 
„L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat, într-o clipă, toate împărăţiile pământului şi I-a zis: ‚Ţie 
Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii, căci mie îmi este dată şi o dau oricui 
voiesc.  Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta’” (Luca 4,5-7).   

 

 Satana pretindea că Pământul este al său, că lui i-a fost dat.  De cine?  El este tot atât de 
stăpân pe această planetă cum este hoţul stăpân pe banul furat.  Adam primise stăpânire 
asupra Pământului, dar pierduse această stăpânire în favoarea amăgitorului, care l-a condus 
la păcat.  Până la răstignirea Domnului Isus, când, înaintea întregului univers, s-a dat pe faţă 
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caracterul criminal al lui Satana, răzvrătitului i se mai permitea să aibă acces la acele 
întruniri.  Ce făcea el acolo?  Îi acuza pe oameni şi Îl acuza pe Dumnezeu că este nedrept. 

 

 A făcut-o chiar în cazul lui Iov.  Dumnezeu l-a întrebat: „L-ai văzut pe robul Meu Iov?  Nu 
este nimeni ca el pe pământ.  Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de 
Dumnezeu şi se abate de la rău” (Iov 1,8).  Satana nu s-a lăsat, ci „a răspuns Domnului: ‚Oare 
degeaba se teme Iov de Dumnezeu?  Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui?  Ai 
binecuvântat lucrul mâinilor lui şi turmele lui acoperă ţara’” (versetele 9 şi 10).  Ideea era că 
Iov Îi slujeşte lui Dumnezeu din interes, nu din iubire, ceea ce ar însemna că Dumnezeu îi 
mituieşte pe oameni ca să asculte de El.  O nouă acuzaţie împotriva integrităţii lui 
Dumnezeu şi a credincioşiei slujitorilor Săi.   

 

 Întrebarea este care era realitatea: asculta Iov de Dumnezeu pentru că era binecuvântat sau 
era binecuvântat pentru că asculta?  Oricare ar fi direcţia, ambele laturi sunt adevărate, în 
fond este o reacţie în lanţ: Dumnezeu răsplăteşte credincioşia, iar credincioşia aduce 
binecuvântare. 

 

 Satana L-a provocat atunci pe Dumnezeu: „Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de tot ce are 
şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă” (versetul 11).  Adică: „Atâta vreme cât Tu 
continui să-i înmulţeşti averile, el o face, se teme de Tine; retrage-Ţi însă mâna şi vei vedea 
Tu atunci cine este adevăratul Iov!”  Dumnezeu nu putea ignora provocarea, fără ca 
universul să fie în pericol de a se îndoi de caracterul Său.  De aceea, El a răspuns la 
provocare cu o permisiune: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi 
mâna” (versetul 12).  Satana nu a aşteptat mai mult: el a fost sigur că Iov se va revolta 
împotriva lui Dumnezeu şi că Îl va blestema. 

 

 Ştiţi prea bine ce a făcut Satana când a avut voie să se atingă de tot ce avea Iov: în materie 
de ore, tot ce avea omul lui Dumnezeu a dispărut, prin jaf sau distrugere:                                                                                

 
- a trimis nişte sabeeni, care au luat boii (500 de perechi) şi măgăriţele (500 de capete), iar 
pe slujitori i-au trecut prin ascuţişul sabiei, cu o singură excepţie, un sol care să-l informeze 
pe Iov de păţanie;                                                                                                                                                  
 
- a trimis un foc din văzduh, care a aprins oile (7.000) şi pe slujitori, i-a ars de tot, cu o 
singură excepţie, un sol care să-l înştiinţeze pe Iov de cele întâmplate;                                                                
 
- a trimis nişte haldeeni, înşiraţi în trei cete, care s-au aruncat asupra cămilelor (3.000),      
le-au luat şi i-au trecut pe slujitori prin ascuţişul sabiei, cu o singură excepţie, un sol care să-l 
anunţe pe Iov de pagubă;                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
- a stârnit un vânt puternic de dincolo de pustie, care a izbit în cele patru colţuri ale casei 
fiului întâi născut al lui Iov, unde erau adunaţi pentru o masă cei zece copii; casa a căzut 
peste ei şi i-a omorât pe toţi, dar un slujitor a scăpat şi i-a adus lui Iov tragica veste. 
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 La auzul acestei avalanşe de ştiri dezastruoase, Iov şi-a exprimat tristeţea, sfâşiindu-şi 
mantaua şi tunzându-şi capul; s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat şi a zis: „Gol am 
ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului.  Domnul a dat şi 
Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului” (Iov 1,21).  Iată cum este caracterizat în 
Biblie răspunsul lui Iov la toate aceste pagube şi nenorociri: „În toate acestea, Iov n-a 
păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu” (versetul 22).  
Satana a pierdut, dar nu s-a dat bătut. 
 

 În capitolul al doilea, ni se spune că a avut loc o nouă conferinţă universală: „Fiii lui 
Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului.  Şi a venit şi Satana în 
mijlocul lor şi s-a înfăţişat înaintea Domnului” (versetul 1).  Satana nu a venit ca să se 
recunoască înfrânt, mai este mult până când el va face lucrul acesta.  O va face vreodată?  
Da, după pierderea luptei de la sfârşitul mileniului, el va recunoaşte dreptatea şi 
suveranitatea lui Dumnezeu; nu o va face de plăcere, ci înfrânt şi fără cuvânt: „Pe Mine 
Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice 
genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine” (Isa 45,23). 

 

 Dumnezeu l-a întrebat acum pe Satana: „L-ai văzut pe robul Meu Iov?  Nu este nimeni ca el 
pe pământ.  Este un om fără prihană şi curat la suflet.  El se teme de Dumnezeu şi se abate 
de rău.  El se ţine tare în neprihănirea lui şi tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină” (Iov 2,1-3; 
citat este versetul 3).  A recunoscut Satana credincioşia lui Iov?  În niciun caz.  El a venit cu 
noi pretenţii: „Piele pentru piele!  Omul dă tot ce are pentru viaţa lui.  Dar ia întinde-Ţi 
mâna şi atinge-Te de oasele şi de carnea lui şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă” 
(versetele 4 şi 5).  Din nou, Dumnezeu i-a permis lui Satana să-şi facă lucrarea, dar din nou în 
mod limitat: „Iată, ţi-l dau pe mână; numai, cruţă-i viaţa” (versetul 6). 

 

 Satana nu s-a lăsat rugat: „Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.  Apoi l-a lovit pe Iov cu o 
bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului” (versetul 7).  Durerea era greu de 
suportat: „Şi Iov a luat un ciob, ca să se scarpine, şi a şezut pe cenuşă” (versetul 8).  

 

 Satana se legase acum de sănătatea lui fizică, lovindu-l cu o teribilă boală de piele.  A mai 
adăugat două lovituri.  În primul rând, l-a ispitit prin soţia lui: „Tu rămâi neclintit în 
neprihănirea ta!  Blestemă pe Dumnezeu şi mori!”  (Versetul 9).  Observaţi ecoul cuvintelor 
lui Satana?  Răspunsul lui Iov a fost, din nou, admirabil: „Vorbeşti ca o femeie nebună.  Ce, 
primim de la Dumnezeu binele şi să nu primim şi răul?”  (Versetul 10).  Caracterizarea este, 
din nou, excelentă: „În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui” (acelaşi verset).  
Ce a zis Iacov?  „Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină 
în frâu tot trupul” (Iac 3,2).  Iată un om desăvârşit! 

 

 În al doilea rând, Iov a fost vizitat de nişte prieteni, care, când l-au văzut, au rămas fără 
cuvânt timp de şapte zile (Iov 2,11-13).  Treptat, însă, ei s-au încălzit şi a urmat o 
îndelungată încăierare verbală, tema lor de bază fiind că Iov trebuie să fi făcut ceva rău, care 
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a adus asupra lui toate acele nenorociri.  Dar Iov nu era conştient de nimic special din care 
să deducă seria aceea de suferinţe. 

 

 Fapt este că Satana nu l-a putut determina pe Iov să păcătuiască.  El Îl acuzase întotdeauna 
pe Dumnezeu că este nedrept, că legea Sa este absurdă şi imposibil de respectat.  Când 
planul de mântuire a fost dezvăluit şi pus în acţiune, el a pretins că nici măcar Salvatorul 
trimis de Cer nu va fi în stare să respecte legea divină, pentru că un astfel de lucru nu este 
cu putinţă: „Satana arătase către păcatul lui Adam ca dovadă că legea lui Dumnezeu era 
nedreaptă şi nu putea fi ţinută.  În natura noastră umană, Hristos urma să recupereze 
pierderea lui Adam.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 117)   

 

 Satana pretindea, deci, că Dumnezeu va avea din nou o experienţă negativă, pentru că Isus 
va călca poruncile şi filosofia lui Satana se va dovedi corectă.  Era ca şi când ar fi zis: „Dacă El 
e Dumnezeu, atunci poate face orice, iar aceasta nu este o dovadă că legea Ta poate fi 
ţinută.  E şi om?  Ce fel de om?  Privilegiat?  Înconjurat de protecţia Ta?  Ia dă-mi-L mie pe 
mână şi-Ţi voi arăta eu că nici El nu Se comportă altfel decât Adam.” 

 

 „Când a ajuns în pustie, Isus era înconjurat de slava Tatălui.  Absorbit în comuniune cu 
Dumnezeu, El era mai presus de slăbiciunea omenească.  Însă slava s-a îndepărtat şi El a fost 
lăsat să Se lupte cu ispita.  Aceasta apăsa asupra Lui în fiecare clipă.  Natura Lui omenească 
se dădea înapoi cu groază de la conflictul care-L aştepta.  Timp de patruzeci de zile, El a 
postit şi S-a rugat.  Slab şi epuizat de foame, obosit şi hărţuit de gânduri, ‚atât de 
schimonosită Îi era faţa şi atât de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor’ (Isa 
52,14).  Acum era ocazia lui Satana.  Acum, el presupunea că Îl va învinge pe Hristos.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 118)  

  

 „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.”  (Ibid., pagina 117) 

 

 Astfel, Duhul Sfânt L-a dus pe Isus în pustie ca să fie ispitit de diavolul.  Cum avea să fie 
încercat Mântuitorul?  Nu în două trepte, ca Iov:                                                                                         

 
- „Îţi dau pe mână tot ce are” – Isus nu avea nimic: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au 
cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul!”  (Mat 8,20)                                                               
 
- „Iată, ţi-L dau pe mână: numai, cruţă-I viaţa” (Iov 2,6).  Da, Isus a fost lăsat pe mâna lui 
Satana, care nu avea voie să se atingă de viaţa Lui, până la o vreme.   
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 Aşa a putut Satana să-L ducă pe Isus pe streaşina templului şi pe un munte înalt: „Atunci, 
diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina templului şi I-a zis: ‚Dacă eşti Fiul lui 
Dumnezeu, aruncă-Te jos . . .,’” (Mat 4,5.6), ceea ce Isus, normal, a refuzat să facă şi S-a 
apărat cu Scriptura (versetul 7).  „Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat 
toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: ‚Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te 
vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie’” (versetele 8 şi 9).  Atunci, Hristos l-a 
respins în mod hotărât cu cuvintele Scripturii: „Pleacă, Satano, căci este scris: ‚Domnului, 
Dumnezeului tău, să te închini şi numai Lui să-I slujeşti’” (versetul 10).   
 

 Aceste „duceri”, pe streaşina templului şi pe muntele cel înalt, se înscriau în permisiunea:   
„Ţi-L dau pe mână, dar cruţă-I viaţa!”  Mult ar fi dorit Satana să-I dea brânci de pe streaşina 
templului sau să-L arunce în prăpastie de pe muntele cel înalt, dar nu-i era îngăduit.  Ceea 
ce nu înseamnă că el ascultă de Dumnezeu, că respectă cuvântul Său, însă, dacă ar fi 
încercat un act de forţă, atunci ar fi intervenit îngerii sau el, Satana, ar fi înţepenit înainte de 
a mişca un deget întru vătămarea trupului Mântuitorului, aşa cum a înţepenit mâna lui 
Ieroboam, când a strigat despre omul lui Dumnezeu din Iuda: „Prindeţi-l!”  (1 Împ 13,4)   

 

 Demonstraţia a fost făcută cu prisosinţă.  Isus era flămând, după patruzeci de zile de post, 
nu sătul şi în stare fizică perfectă, ca Adam şi Eva în Grădina Edenului; Isus nu S-a lăsat 
ademenit de poftă, nu a cedat ispitei încumetării şi înfumurării, nici tentaţiei de a alege o 
cale mai uşoară; El nu S-a lăsat atras de bogăţie şi slavă lumească.  El a fost biruitor.  Absolut 
biruitor.   

 

 Cu totul altfel decât comportarea primilor noştri părinţi.  Cumva ca în cazul lui Iov, însă de 
miliarde de ori mai mult, deoarece Iov era, totuşi, un om păcătos, în nevoie de un 
Mântuitor, şi dispunea de tot ce îi trebuia pentru viaţa aceasta.  Despre Hristos, Petru a 
scris: „El n-a făcut păcat şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug” (1 Pet 2,22). 

 

 Atunci, „diavolul a plecat de la El, până la o vreme” (Luca 4,13).  I s-a tocit sabia şi s-a dus să 
o mai ascută.  Dar a continuat să-I întindă curse.  A făcut tot ce a putut ca să-L doboare, dar 
a pierdut întotdeauna: Hristos „a fost ispitit în toate lucrurile, ca şi noi, dar fără păcat” (Evr 
4,15).  Apoi, „Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie” (Apoc 12,5).  
Înfuriat peste măsură că L-a pierdut definitiv pe „Copilul de parte bărbătească” (acelaşi 
verset), balaurul „a început s-o urmărească pe femeia, care născuse Copilul de parte 
bărbătească” (versetul 13).  A urmărit-o cu cruzime, aşa cum ştim prea bine din Biblie şi din 
istorie.     

 

 În generaţia finală, Dumnezeu are un popor de credincioşi care, ca şi Mântuitorul lor, 
resping toate ademenirile balaurului, pe care îl biruiesc „prin sângele Mielului şi prin 
cuvântul mărturisirii lor” şi nu-şi iubesc viaţa „chiar până la moarte” (versetul 11).  Aceasta 
este o generaţie prin care Dumnezeu dovedeşte din nou, ca în cazul Mântuitorului în cursul 
ispitirii din pustie şi mai departe, că guvernarea Sa este perfectă, bazată pe iubire, că toate 
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cerinţele Lui sunt raţionale şi că pot fi respectate, fiind astfel dezminţite insinuările 
balaurului.  

 

 Iată ce se spune despre această generaţie în ultima carte a Sfintei Scripturi: „Aici este 
răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apoc 14,12).  
Dumnezeu poate întreba oricând, ca şi în cazul lui Iov: „L-ai văzut pe poporul Meu?  El se 
teme de Mine şi Mi se închină ca Ziditor al tuturor lucrurilor.  Acest popor păzeşte poruncile 
lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus!”  Credincioşia rămăşiţei stârneşte furia fără precedent a 
adversarului: „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).     

 

 „Dumnezeu are o biserică pe pământ, care înalţă legea călcată în picioare şi Îl prezintă lumii 
pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii.  Biserica este depozitara bogăţiei 
comorilor harului lui Hristos şi prin biserică va fi în cele din urmă prezentată descoperirea 
finală şi deplină a iubirii lui Dumnezeu faţă de lume, care urmează să fie luminată de slava 
ei.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 50)  

 

 „Niciodată nu va 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 pe veci.  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)   

 

 În fața tronului lui Dumnezeu!  Vrem să mergem acolo?  Calea este deschisă prin jertfirea 
trupului lui Isus Hristos, Domnul nostru.  Fie ca, mergând pe această cale, să ne întâlnim cu 
toți acolo, la tronul Celui veșnic!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 401: „Eu vesel cânt lui Dumnezeu”  

Cântarea de închidere, 249: „Poţi să te-ncrezi în Isus!”                      
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„UNDE FUSESE CRESCUT”  

 Când cei care strângeau darea pentru templu au încercat să obţină cele două drahme de la 
Isus, prin viclenie, indirect, adresându-i-se lui Simon Petru, Mântuitorul a observat cursa.  El 
l-a întrebat pe Petru: „Ce crezi, Simone?  Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri?  
De la fiii lor sau de la străini?”  (Mat 17,24-27; citat este versetul 25).  Petru a dat răspunsul 
corect, că acele sume se cer de la străini, nu de la fii, dar se grăbise să promită că Isus va 
plăti darea pentru templu.  Ştim cum a rezolvat Hristos dilema: El Şi-a dovedit puterea 
supranaturală şi cunoştinţa neobişnuită, trimiţându-l pe Petru să prindă un peşte, în gura 
căruia se va afla un statir, cu care să plătească pentru ei amândoi (versetul 27).   
 

 Care era, de fapt, cursa?  Profeţii erau scutiţi.  Plătind darea, Isus ar fi recunoscut că nu este 
nici Fiu de Dumnezeu, nici profet.  El a găsit însă soluţia ideală: plata s-a făcut în mod 
supranatural, dovedite fiind ambele calităţi ale Mântuitorului.  „În zilele lui Hristos, preoţii şi 
leviţii erau încă socotiţi ca devotaţi în mod special pentru templu şi nu li se cerea să dea 
contribuţia anuală pentru sprijinirea lui.  Şi profeţii erau scutiţi de această plată.  Cerând 
darea de la Isus, rabinii înlăturau pretenţia Sa de a fi profet sau învăţător şi Îl tratau ca pe 
orice persoană obişnuită.  Un refuz din partea Sa de a plăti darea ar fi fost prezentat ca 
necredincioşie faţă de templu, în timp ce, pe de altă parte, plătirea ei ar fi fost luată ca 
justificare pentru refuzul lor de a-L recunoaşte ca profet.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 433)  

 

 Situaţia descrisă până aici aduce în discuţie motivul pentru care Mântuitorul a cerut să fie 
botezat.  Iată ce spune Biblia: „Atunci, a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie 
botezat de el.  Dar Ioan căuta să-L oprească.  ‚Eu’, zicea el, ‚am trebuinţă să fiu botezat de 
Tine şi Tu vii la mine?’  Drept răspuns, Isus i-a zis: ‚Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să 
împlinim tot ce trebuie împlinit.’  Atunci, Ioan L-a lăsat” (Mat 3,13-15).  După ce Isus a fost 
botezat de Ioan în Iordan, cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip de 
porumbel şi glasul Tatălui L-a recunoscut în public ca fiind Fiul Său preaiubit, în care Îşi 
găseşte plăcerea (versetele 16 şi 17). 

 

 Şovăirea lui Ioan poate fi uşor înţeleasă.  Botezul este un act public de exprimare a unei 
experienţe lăuntrice – experienţa convertirii.  Păcătoşii se pocăiesc, primesc botezul, sunt 
curăţiţi de păcatele lor şi devin membri ai familiei cereşti.  Dar Isus era fără păcat; pentru ce 
a trebuit să fie botezat?  Ca să fie împlinit tot ce trebuia împlinit, aşa cum a zis El (Mat 3,15).  
Ceea ce înseamnă că El intra în rândurile păcătoşilor: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El 
L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor 5,21).  Ne-a 
dat exemplu: „Isus nu a primit botezul ca o mărturisire de vină din partea Sa.  El S-a 
identificat cu păcătoşii, făcând paşii pe care noi trebuie să-i facem şi făcând lucrarea pe care 
noi trebuie să o facem.  Viaţa Sa de suferinţă şi rezistenţă răbdătoare după botez a fost, de 
asemenea, un exemplu pentru noi.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 111).  
Atât ştim şi atât spunem.  Restul este de domeniul speculaţiilor.  
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 La botez, Salvatorul omenirii S-a umplut de Duhul Sfânt.  Iată ce aflăm în sensul acesta din 
Scripturi:                                                                                                                                                                  

 
(01) Duhul Sfânt S-a pogorât peste El (Luca 3,22);                                                                                                                                        
(02) Duhul Sfânt S-a oprit peste El sau a rămas peste El (Ioan 1,33);                                                                    
(03) Duhul Sfânt L-a dus în pustie, unde a fost ispitit de diavolul (Luca 4,1.2);                                                          
(04) Ungerea Lui cu Duhul Sfânt a fost pentru lucrarea Sa publică (Fapte 10,38);                                         
(05) Isus era în totul conştient de această ungere (Luca 4,18).  
 

 Astfel, în urma botezului, Isus S-a dus în pustie, unde a postit patruzeci de zile şi patruzeci 
de nopţi, fiind ispitit de diavolul.  El a biruit toate ispitele şi a început lucrarea Sa publică: 
adică a pornit biruitor şi ca să biruiască (vezi Apocalipsa 6,2). 

 

 Iată-L în vizită în sinagoga din Nazaret.  Evanghelistul ne spune: „A venit la Nazaret, unde 
fusese crescut şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă.  S-a sculat să 
citească şi I s-a dat cartea proorocului Isaia.  Când a deschis-o, a dat peste locul unde era 
scris: ‚Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor evanghelia; 
M-a trimis să-i tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să le propovăduiesc robilor de război 
slobozirea şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de 
îndurare al Domnului’” (Luca 4,16-19).   
 

 „A venit la Nazaret, unde fusese crescut . . .”.  Nazaretul avea o importanţă deosebită în 
planul de mântuire: acolo venise îngerul Gabriel în vizită, ca să o anunţe pe Maria de 
naşterea prin ea a lui Mesia şi să obţină consimţământul ei în acest scop (vezi Luca 1,26-38).  
Acolo a fost conceput, în mod supranatural (vezi versetul 35), Mântuitorul lumii – Fiul lui 
Dumnezeu şi Fiul omului.  Acolo S-a maturizat ca embrion şi a fost apoi născut în Betleem.  
După exilul în Egipt, familia s-a întors la Nazaret (vezi Matei 2,22.23) şi acolo a copilărit Isus. 

 

 Splendid loc de petrecut copilăria?  Nu chiar.  Nazaretul nu se bucura de un nume bun.  A 
întrebat Natanael: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?”  (Vezi Ioan 1,46).  Există vreun loc pe 
lume unde ai trăit şi unde, cu niciun chip, nu ai vrea să te mai întorci?  Un prieten al meu din 
România, fotograf, făcuse experienţe atât de neplăcute în orăşelul Bl., încât a zis odată,   
într-o izbucnire de mânie: „Aşa vrea să zbor pe deasupra pe acolo şi din avion să scuip peste 
oraş!”   

 

 Isus a vizitat Nazaretul, „unde fusese crescut” şi, „după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a 
intrat în sinagogă” (Luca 4,16).  Era obiceiul Său.  Ce este un obicei?  Ce faci o dată este un 
obicei?  De două ori?  Nu.  Obicei este ceva repetat.  Pentru Isus, mergerea la casa de 
rugăciune în Sabat nu era o întâmplare, ci obicei, era regula vieţii.  Vrei să-L găseşti în Sabat?  
Caută-L la sinagogă!   

 

 „S-a sculat să citească” (versetul 16).  El nu mergea la locul de închinare ca spectator, ci era 
activ.  Nu putea face altfel. 
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 „I s-a dat cartea proorocului Isaia” (versetul 17).  Aceea era evanghelia Vechiului Testament, 
în care se vorbeşte mult despre Mesia.  Nu putea fi alta mai potrivită. 

 

 „Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris . . .” (versetul 17).  A dat peste: era o 
întâmplare?  Prea se potrivea textul cu istoria, cu împrejurarea, cu Persoana şi cu lucrarea 
acelei Persoane.  Era Duhul lui Dumnezeu la lucru, aşa cum zicea El: „Duhul Domnului este 
peste Mine, pentru că M-a uns” (versetul 18).  Nu putea exista o călăuzire mai bună. 

 

 „În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos” (versetul 20).  Ordine, 
disciplină, respect faţă de casa de rugăciune, faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, faţă de 
biserică, faţă de programul ei şi faţă de slujitorii lui Dumnezeu.  Acesta era Isus.  Nu Îl ştim 
altfel. 

 

 Vom constata trei reacţii ale publicului.  Prima reacţie, imediat după lectura textului: „Toţi 
cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El” (versetul 20).  Ceea ce înseamnă 
că nimeni nu dormea.  Ceea ce înseamnă că reuşise să le câştige atenţia şi în ce măsură!  Ne 
putem numai imagina cât de corect şi de frumos citise El textul din cartea proorocului Isaia.   

 

 În continuare, Mântuitorul a făcut o aplicaţie scurtă a textului: „Astăzi s-au împlinit 
cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit” (versetul 21).  A urmat a doua reacţie a 
publicului, după această declaraţie a Sa: „Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele 
pline de har, care ieşeau din gura Lui . . .” (versetul 22).   

 

 „Isus stătea în faţa poporului ca un prezentator viu al profeţiilor privitoare la El.  Explicând 
cuvintele pe care le citise, El a vorbit despre Mesia ca despre un mângâietor al celor apăsaţi, 
un izbăvitor al celor captivi, un vindecător al celor suferinzi, restabilind vederea orbilor şi 
descoperind lumii lumina adevărului.  Manierele Sale impresionante şi importanţa minunată 
a cuvintelor Sale i-au încântat pe ascultători cu o putere pe care ei nu o mai simţiseră 
niciodată până atunci.  Torentul influenţei divine a rupt orice barieră; ca şi Moise, ei L-au 
privit pe Cel nevăzut.  Pe măsură ce inimile lor erau mişcate de Duhul Sfânt, ei răspundeau 
cu aminuri înflăcărate şi cu laude la adresa Domnului.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 237)  

 

 Şi, totuşi, publicul era nedumerit: frumos, plăcut, interesant, la subiect, dar cum e posibil 
aşa ceva?  De unde ştie El aceste lucruri?  „Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?”  Iosif era 
important, cititorul era doar „feciorul lui Iosif”.  Miraţi de ce spunea, dar miraţi de cine 
spunea.  La aşa ceva nu se aşteptau.  Ce surpriză! 

 

 Hristos a continuat vorbirea.  El a prevestit două prejudecăţi ale lor:                                                                    
 

- „Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: ‚Doctore, vindecă-Te pe Tine Însuţi!’”  (Versetul 
23)                                                                                                                                                                            
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- „Îmi veţi zice: ‚Fă şi aici, în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum!’”  (Acelaşi 
verset) 
 

 Mai departe, El a formulat o maximă, devenită de atunci clasică: „Adevărat vă spun că 
niciun prooroc nu este primit bine în patria lui” (versetul 24).  În patria lui, în patria altora, 
băştinaşi şi străini.  Hristos a citat apoi două cazuri din istoria poporului ales, când persoane 
străine au fost favorizate:                                                                                                                                        

 
- Văduva din Sarepta: a fost o secetă grozavă în Israel timp de trei ani şi şase luni; erau 
multe văduve în Israel pe vremea aceea, dar Ilie, profetul Domnului, nu a fost trimis la 
niciuna din ele, ci la o văduvă străină, în Sarepta Sidonului (versetele 25 şi 26).                                                            
 
- Naaman, sirianul: mulţi leproşi erau în ţara lui Israel, totuşi, niciunul din ei nu a fost 
vindecat de profetul Elisei; această experienţă fericită avut-o un străin.  
 

  A urmat a treia reacţie, a publicului din sinagogă, la cuvintele Mântuitorului.  A fost aceasta 
o reacţie de bucurie?  Au zis ei oare: „Ce bine că văduva din Sarepta şi Naaman, sirianul, au 
fost binecuvântaţi de Domnul cu hrană şi sănătate, pentru că nu trebuie să ne gândim 
numai la noi, ci la toate popoarele lumii, a căror lumină am fost chemaţi să fim”?  Nu.  
Versetul 28 ne arată care a fost reacţia a treia: „Toţi cei din sinagogă, când au auzit aceste 
lucruri, s-au umplut de mânie.”  
 

 Ciudată reacţie!  Nu am mai întâlnit un auditoriu al lui Isus care să reacţioneze aşa.  Iată 
probe: „După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura 
Lui, căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor” (Mat 7,28.29).  
„Preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului căutau să-L omoare, dar nu ştiau 
cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze” (Luca 19,47.48). 

 

 Să reflectăm acum asupra întregii informaţii pe care o găsim în Luca 4,28, în legătură cu a 
treia reacţie a publicului prezent în sinagoga din Nazaret:                                                                                                                    

 
- mânie: ultranaţionaliştii au fost şocaţi şi fierbeau de o mânie ca a balaurului din Apocalipsa 
12,12.17;                                                                                                                                                                       
 
- s-au umplut: nu era vorbea doar de o încreţire a frunţii, ci furie totală, fierbeau de mânie;                                                                                                                                                            
 
- toţi: nu s-a găsit printre ei nici măcar unul cu sânge rece, care să dea dovadă de raţiune şi 
bun simţ;                                                                                                                                                                       
 
- cei din sinagogă: cel mai nepotrivit loc pentru o aşa izbucnire a firii păcătoase;                                                                                                                                                        
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- când au auzit: aşa cum a constatat Pavel, „credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine 
prin Cuvântul lui Hristos” (Rom 10,17); era chiar Cuvântul lui Hristos şi era de aşteptat ca 
acesta să dea naştere la credinţă, nu la mânie;                                                                                                                                                                                
 
- aceste lucruri: care lucruri?  Lucrurile discutate de Isus.  El a zis mai târziu: „Căci vă spun că 
mulţi prooroci şi împăraţi au voit să vadă ce vedeţi voi şi n-au văzut, să audă ce auziţi voi şi 
n-au auzit” (Luca 10,24).  Lucruri dorite de mulţi în trecut erau acum fapte la ordinea zilei şi, 
în această comunitate, în loc să producă entuziasm, au provocat mânie aprinsă. 
 

 „Adevărul era nepopular în zilele lui Hristos.  E nepopular în zilele noastre.  A fost nepopular 
întotdeauna, de când Satana i-a dat omului pentru prima dată o repulsie pentru el, 
prezentându-i fabule care conduc la înălţare de sine.  Nu întâlnim noi astăzi teorii şi 
învăţături care nu au niciun temei în Cuvântul lui Dumnezeu?  Oamenii se prind de ele cu tot 
atâta cerbicie cum au făcut iudeii cu tradiţiile lor.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 242)  
 

 „Şi Haman a văzut că Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu se închina înaintea lui.  S-a 
umplut de mânie . . .” (Est 3,5).  Ni se spune însă despre o altă împrejurare: „Haman a ieşit 
în ziua aceea, vesel şi cu inima mulţumită.  Dar, când l-a văzut, la poarta împăratului, pe 
Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mişca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui 
Mardoheu.  A ştiut, totuşi, să se stăpânească şi s-a dus acasă” (Est 5,9.10).  Auziţi ce se 
spune despre Haman?  Că a ştiut să se stăpânească şi că s-a dus acasă.  Dar ascultătorii 
sinagogii din Nazaret nici nu au ştiut să se stăpânească şi nici nu s-au dus acasă. 
 

 Ce au făcut ei?  Au dat frâu liber mâniei.  Se spune, în Proverbe 25,28, că „omul care nu este 
stăpân pe sine este ca o cetate surpată şi fără ziduri.”  Iată cum s-au comportat nazarinenii, 
după ce au au auzit cuvintele rostite de Isus:                                                                                                        

 
- s-au sculat: nu le mai trebuia serviciu de cult, ajungea atât, au pierdut orice interes pentru 
sfinţenie;                                                                                                                                                           
 
- L-au scos: L-au dat afară din sinagogă – nu aparţinea acolo, nu aveau nevoie de El;                                                                                                                                                              
 
- afară din cetate: nu doar eliminat din biserică, ci îndepărtat din cetatea lor ca un pericol 
social;                                                                                                                                                                                                               
 
- L-au dus: nu L-au invitat, ci L-au apucat şi L-au împins cu răutate;                                                                                                                                                                 
 
- până în sprânceana muntelui: Satana Îl dusese pe un munte înalt, acum Îl împingea prin 
ucenicii săi spre prăpastie;                                                                                                                                                                      
 
- pe care era zidită cetatea lor: era de aşteptat ca o astfel de cetate, aşezată pe un munte, 
să fie o lumină pentru lume, dar acum era la dispoziţia forţelor întunericului;                                                                                                                            
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- ca să-L arunce: nu L-au dus ca să-I arate peisaje sau împărăţii, cum făcuse diavolul în 
timpul ispitirii, ci ca să termine cu El;                                                                                                                                                                       
 
- jos în prăpastie: fără judecată, fără argumente; era un act terorist, diabolic. 
 

 Ce aveau de gând „credincioşii” din Nazaret să facă nu era o faptă minoră!  Iată biserica 
ridicându-se împotriva Învăţătorului venit de la Dumnezeu, iată creaturile încercând să-L 
extermine pe Creatorul lor, pe Dumnezeul descoperit în trup care venise să-i mântuiască din 
păcat şi din moarte. 
 

 Trebuie să fie subliniate în mod apăsat următoarele date:                                                                          
 

(01) Era o zi de Sabat, ziua cea sfântă a Domnului.  Mânie în timpul zilei sfinte şi încă una 
conducând la crimă?  Chiar era o crimă, deşi nu au reuşit să o finalizeze.  Nu şi-au schimbat 
intenţia, ci le-a scăpat posibilitatea de a o înfăptui.                                                                                         
 
(02) Toată scena aceea a pornit de la o sinagogă.  Era locul de închinare, special construit şi 
dedicat lui Dumnezeu pentru activităţi sacre.  Tocmai acolo să se lanseze fapta criminală pe 
care încercau să o comită?                                                                                                                                     
 
(03) Încercarea de linşare a Mântuitorului s-a făcut după o predică.  Dacă adevărul nu este 
acceptat şi trăit, indivizii în cauză nu pleacă aşa cum au venit, ci devin capabili de fapte 
monstruoase.                                                                                                                                                       
 
(04) Agresorii erau membrii sinagogii, parte din poporul ales, sfinţii, adică spuma societăţii 
din Nazaret.  Dar nesfinţii?  Poate ieşi ceva bun din Nazaret?  Ştia el, Natanael, ce spunea; o 
fi păţit-o şi el!  Ce constatăm este că a ieşit ceva bun din Nazaret.  Hristos a crescut în acel 
mediu stricat, ca un nufăr în noroi.  Ce a fost bun în Nazaret a ieşit de acolo: şi ce a rămas?  
Am văzut! 
 

 Aşa cum ne informează evanghelistul, încercarea de asasinare a lui Hristos a eşuat: „Dar Isus 
a trecut prin mijlocul lor şi a plecat de acolo” (Luca 4,30).  Desprinderea lui Isus de ei a fost o 
minune.  Se putea produce şi altfel: aruncat în prăpastie, El putea să aterizeze undeva lin.  Ei 
puteau să fie paralizaţi de teamă şi neputinţă şi să cadă la pământ ca morţi, cum au căzut 
prima dată aceia care au venit în Grădina Ghetsimani ca să-L aresteze pe Isus (vezi Ioan 
18,6).  Dar aşa a fost: Isus, pur şi simplu, a dispărut din mâinile lor.  Ce au făcut după aceea, 
nu mai ştim.   
 

 După tentativa de omor din partea locuitorilor Nazaretului, aproape că ai jura că Isus nu mai 
calcă niciodată printr-o sinagogă.  Chiar aşa?  Citiţi versetele următoare, care vin după Luca 
4,30: „S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galilea, şi acolo îi învăţa pe oameni în ziua 
Sabatului” (versetul 31).  Poate undeva în natură!  Nu, vă rog să citiţi mai departe: „Ei erau 
uimiţi de învăţătura Lui, pentru că vorbea cu putere.  În sinagogă se afla un om, care avea 
un duh de demon, necurat, şi care a strigat cu glas tare: ‚Ah!  Ce avem noi a face cu Tine, 
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Isuse din Nazaret?  Ai venit să ne prăpădeşti?  Te ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu!’”  
(Versetele 32-34).  Culmea!  După experienţa din Nazaret, Isus S-a dus la Capernaum şi 
acolo, în Sabat, iar S-a dus la sinagogă!  Incorijibil!  Nu-L poţi opri să meargă la casa de 
rugăciune, orice ai face! 

 

 Să ne concentrăm puţin atenţia asupra pasajului din Isaia, pe care l-a citit Hristos în sinagoga 
din Nazaret.  De fapt, nu cunoaştem predica Lui, afară de puţinele cuvinte care au fost 
redate de Luca.  Dar cunoaştem textul.  Era luat din Isaia 61,1.2.  Pe vremea aceea, nu exista 
Noul Testament, nu existau evangheliile.  Exista numai Vechiul Testament, aceea era Biblia 
Domnului Isus Hristos şi Biblia apostolilor.  Hristos a zis că Duhul Sfânt era peste El, pentru 
că L-a uns.  Ungerea aceea nu era numai cosmetică, decorativă, onorifică, ci era 
împuternicirea pentru lucrare.  Iată în ce consta lucrarea lui Mesia, potrivit cu textul scris de 
profetul Isaia:                                                                                                                                            

 
(01) să le aducă veşti bune celor nenorociţi;                                                                                                                    
(02) să-i vindece pe cei cu inima zdrobită;                                                                                                                         
(03) să le vestească robilor slobozenia;                                                                                                                                                      
(04) să le vestească prinşilor de război izbăvirea;                                                                                                            
(05) să vestească un an de îndurare al Domnului;                                                                                                    
(06) să-i mângâie pe toţi cei întristaţi.         

 

 Aşa citim în pasajul profetului Isaia tradus din limba ebraică.  Hristos a citit însă din 
Septuaginta, de aceea se pot observa unele diferenţe de exprimare.  Iată cum a redat El 
şase sarcini ale misiunii lui Mesia:                                                                                                          
 
(01) să le vestească săracilor evanghelia;                                                                                                                                    
(02) să-i tămăduiască pe cei cu inima zdrobită;                                                                                                                        
(03) să le propovăduiască robilor de război slăbozirea;                                                                                          
(04) să le propovăduiască orbilor căpătatea vederii;                                                                                              
(05) să le dea drumul celor apăsaţi;                                                                                                                                 
(06) să vestească anul de îndurare al Domnului.     
 

 Dacă vom combina cele două pasaje, vom obţine un set mai complet de componente ale 
misiunii lui Mesia:                                                                                                                                                  
 
(01) să-i mângâie pe toţi cei întristaţi;                                                                                                                          
(02) să-i vindece pe cei cu inima zdrobită;                                                                                                   
(03) să le dea drumul celor apăsaţi;                                                                                                                     
(04) să le aducă veşti bune celor nenorociţi;                                                                                                         
(05) să le vestească săracilor evanghelia;                                                                                                                                                                                                                 
(06) să le vestească orbilor căpătarea vederii;                                                                                                   
(07) să le vestească robilor slobozenia;                                                                                                                                          
(08) să le vestească prinşilor de război izbăvirea;                                                                                            
(09) să anunţe anul de îndurare al Domnului.     
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 Se pot ţine tot atât de multe predici câte puncte apar în acest set sau chiar mai multe.  Se 
pot face şi multe speculaţii, distingând nuanţele expuse de fiecare punct, dar eu prefer să le 
cuprind pe toate în trei afirmaţii făcute de Mântuitorul cu alte ocazii:                                                                               
 
(01) „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19,10).                       
 
(02) „Căci n-am venit să-i chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi” (Mat 9,13).                                                                                                                                                                       
 
(03) „Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8,36).       
 

 Este vorba despre păcătoşi – Dumnezeu S-a întrupat ca să salveze păcătoşi, pentru ei a 
venit, nu pentru cei neprihăniţi, care nici nu există.  Nu a venit pentru sfinţi, ci pentru 
păcătoşi, ca să-i cheme la pocăinţă, să-i facă slobozi, să-i facă sfinţi, neprihăniţi, să-i 
mântuiască.  Atât.  Dar e destul! 
 

 Ce au încercat puţinii enoriaşi din sinagoga Nazaretului, în toamna anului 27 al erei creştine, 
ducându-L pe Isus pe sprânceana muntelui ca să-L arunce în prăpastie, respingând astfel 
mesajul şi pe Mesager, a reuşit Sinedriul în numele naţiunii în primăvara anului 31, 
ducându-L pe Mântuitorul la cruce.  Zisese El: „Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul omului va fi 
dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi ale cărturarilor.  Ei Îl vor osândi la moarte şi-L 
vor da în mâinile neamurilor, care îşi vor bate joc de El, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor scuipa şi-L 
vor omorî; dar, după trei zile, va învia” (Marcu 10,33.34).  Când ora nu era sosită, oamenii 
nu I-au putut face nimic.  În cele din urmă, El S-a lăsat în mâinile lor, pentru că venise să-Şi 
dea viaţa pentru păcătoşi (vezi Matei 20,28).     

 

 Tentativa de crimă din Nazaret era şi o reprezentare în miniatură a ceea ce a făcut poporul 
iudeu după exact şapte ani, când s-a încheiat ultima lor săptămână de har naţional, când au 
respins evanghelia propovăduită de Ştefan, iar pe propovăduitor l-au ucis cu pietre (vezi 
Fapte 7,54-60).  Prin urmare: în 27 toamna, încercare nereuşită de a-L ucide pe Hristos; în 
31 primăvara, răstignirea Lui; în 34 toamna, primul martir creştin cu respingerea evangheliei 
ca naţiune. 
 

 Când S-a desprins din mâinile nazarinenilor, Mântuitorul nu Şi-a căutat drepturile legale.  El 
nu a făcut o plângere la guvernatorul Galileii, pentru ca asasinii să fie arestaţi şi judecaţi; nu 
a cerut niciun fel de despăgubiri pentru traumele psihice rezultate din aceea faptă brutală, 
nici asigurări că aşa ceva nu se va mai întâmpla niciodată.  Nu a cerut o gardă personală, 
pentru apărarea integrităţii Sale corporale.  Nimic din toate acestea!     

 

 Credeţi oare că Domnul nostru Isus Hristos i-a urât pe locuitorii din Nazaret, după ce aceştia  
au încercat să-L asasineze, aruncându-L în prăpastie?  Deloc.  Putem fi siguri că El nu S-a 
rugat să cadă foc din cer şi să-i mistuie, aşa cum aveau să gândească Iacov şi Ioan în legătură 
cu un sat samaritean ai cărui locuitori au refuzat să-L găzduiască pe Isus (vezi Luca 9,51-56).  
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Dar cred că S-a rugat pentru ei, aşa cum a făcut când era pe cruce: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu 
ce fac!”  (Luca 23,34).  Nici nazarinenii nu ştiau ce fac; aceasta nu era o scuză, ci o explicaţie.   

 

 Cred că, îndepărtându-Se, a privit în urmă şi I-a fost milă de ei.  Cred că a zis: „Eu tot vă 
iubesc!”  Da, Hristos i-a iubit.  Aşa face El.  Câtă vreme mai există har şi cât timp oamenii mai 
sunt încă în viaţă, El Se roagă pentru cei vinovaţi, îi îndeamnă, îi aşteaptă, îi iubeşte!!!  Noi 
să răspundem cu recunoștință la iubirea Sa minunată!  Amin!     

* * * * 

Cântarea de deschidere, 80: „O, Isus, ce dulce nume!”   

Cântarea de închidere, 270: „În Domnul găsesc adăpost”                       
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„CARTEA NEAMULUI LUI ISUS HRISTOS”                                                                                                             

I.  Introducere 

 Evanghelia după Matei, de fapt Noul Testament, începe astfel: „Cartea neamului lui Isus 
Hristos . . .”  Intenţia lui Matei era să arate originea lui Isus din David şi din Avraam.                                 

II.  Catalogul lui Matei 

SECŢIUNEA A (Mat 1,2-6): (01) Avraam; (02) Isaac; (03) Iacov; (04) Iuda; (05) Fares (Pereţ);     
(06) Esrom (Heţron); (07) Aram (Ram); (08) Aminadab; (09) Naason (Nahşon); (10) Salmon 
(Salma); (11) Boaz; (12) Obed; (13) Iese (Isai); (14) David 

SECŢIUNEA B (Mat 1,6-10): (01) David; (02) Solomon; (03) Roboam; (04) Abia; (05) Asa;          
(06) Iosafat; (07) Ioram; (08) Ozia; (09) Ioatam (Iotam); (10) Ahaz; (11) Ezechia;                              
(12) Manase; (13) Amon; (14) Iosia  

SECŢIUNEA C (Mat 1,11-16): (01) Iehonia (Ioiachin); (02) Salatiel; (03) Zorobabel; (04) Abiud;                       
(05) Eliachim; (06) Azor; (07) Sadoc; (08) Achim; (09) Eliud; (10) Eleazar; (11) Matan;            
(12) Iacov; (13) Iosif – bărbatul Mariei; (14) Isus Hristos                                                                                                                            

III.  Omisiuni 

 În versetul 8, se spune că „Ioram l-a născut pe Ozia”.  De fapt, între Ioram şi Ozia au mai fost 
3 împăraţi, pe care Matei nu-i aminteşte: Ahazia, Ioas, Amaţia. 
 

 În versetul 11, citim că „Iosia l-a născut pe Iehonia”.  Dacă verificăm în 2 Împăraţi 23,30-33, 
constatăm că, după moartea lui Iosia, „poporul ţării l-a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia; ei l-au 
uns şi l-au făcut împărat în locul tatălui său” (citat este versetul 30).  Pe acest Ioahaz, Faraon 
Neco l-a arestat şi l-a dus în Egipt, înlocuindu-l cu „Eliachim, fiul lui Iosia . . . şi i-a schimbat 
numele în Ioiachim” (versetul 34).  După Ioiachim a urmat Ioiachin, fiul său (2 Împ 24,6), 
apoi Zedechia, alt fiu al lui Iosia (versetele 17 şi 18).  Matei îl aminteşte numai pe unul din 
cei trei fii ai lui Iosia, care au domnit peste Iuda, Iehonia, şi îi omite pe ceilalţi doi.   

 

 David este ultimul împărat în secţiunea A, dar şi primul în secţiunea B, numele său fiind 
amintit de două ori în concluzia din versetul 17:                                                                                                               

 
- „de la Avraam până la David, sunt patrusprezece neamuri de toate”;                                                                      
- „de la David până la strămutarea în Babilon, sunt patrusprezece neamuri”;                                          
- „de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt patrusprezece neamuri”.   
 

 Matei nu adună aceste cifre: 14 + 14 + 14 = 42, ci, pur şi simplu, le alătură.  David, apărând 
de două ori, nu trebuie considerat două generaţii, de aceea 14 + 13 + 14 = 41 de generaţii.  
Şi strămutarea în Babilon e repetată aici, dar nu e un nume de persoană, de generaţie, şi a 
durat un anumit timp.  Dacă s-ar scădea David şi s-ar adăuga împăraţii omişi, nu ar fi 42 de 
generaţii, ci mai multe.  Iată cum este explicat acest procedeu: „Este clar din raport că Matei 
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omite cel puţin patru nume, pe care le-ar fi inclus, dacă ar fi avut intenţia să ofere o 
genealogie completă.  Poate că au fost şi alte omisiuni în acea parte a listei care acoperă 
perioada intertestamentală, pentru că, de la Avraam la Hristos, inclusiv, Luca notează 56 de 
nume faţă de cele 41 ale lui Matei.  De aceea, prin ‚toate neamurile’, Matei se referă în mod 
clar la acelea pe care le-a notat şi nu la toţi strămoşii lui Hristos, care au trăit în realitate şi 
care ar fi putut fi incluşi într-o listă întreagă.  E posibil ca numărul de nume în secţiunile a 
doua şi a treia ale genealogiei să fi fost ajustat ca să corespundă cu numărul din prima 
secţiune.  Matei a adoptat, probabil, schema unei liste abreviate, simetrică pe plan numeric, 
ca un ajutor pentru memorie.  Liste abreviate se găsesc în Vechiul Testament, ca, de 
exemplu, în Ezra (vezi Ezra 7,1.5).”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul 
biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 281)                                                                                                       

IV.  Catalogul lui Luca 

 Luca porneşte în sens invers.  În timp ce Matei începe cu Avraam şi se opreşte la Hristos, 
dându-ne o genealogie descendentă, Luca începe cu Hristos şi ajunge la Adam, ba chiar la 
Dumnezeu, prezentând o genealogie ascendentă.  Matei, fiind evreu, a vrut să dovedească 
descendenţa lui Hristos din Avraam, că El era sămânţa lui Avraam.   
 

 O face şi Luca, însă el, după toate probabilităţile fiind grec, merge mai departe, până la 
Adam, tatăl evreilor şi al grecilor şi al tuturor oamenilor.  Iată mai jos catalogul complet 
prezentat de Luca:  

SECŢIUNEA A (de la Hristos la Natan, în ordine inversă, Luca 3,23-31): (01) Isus; (02) Iosif; 
(03) Eli; (04) Matat; (05) Levi; (06) Melhi; (07) Ianai; (08) Iosif; (09) Matatia; (10) Amos;     
(11) Naum; (12) Esli; (13) Nagai; (14) Maat; (15) Matatia; (16) Semei; (17) Ioseh; (18) Ioda; 
(19) Ioanan; (20) Resa; (21) Zorobabel; (22) Salatiel; (23) Neri; (24) Melhi; (25) Adi;                           
(26) Cosam; (27) Elmadam; (28) Er; (29) Isus; (30) Eliezer; (31) Iorim; (32) Matat; (33) Levi; 
(34) Simeon; (35) Iuda; (36) Iosif; (37) Ionam; (38) Eliachim; 39) Melea; (40) Mena;                        
(41) Matata; (42) Natan                                                                                                                        

SECŢIUNEA B (de la David la Avraam, versetele 31-34): (01) David; (02) Iese (Isai); (03) Iobed 
(Obed); (04) Booz (Boaz); (05) Salmon (Salma); (06) Naason (Nahşon); (07) Aminadab;        
(08) Admin; (09) Arni (Aram/Ram); (10) Esrom (Heţron); (11) Fares (Pereţ); (12) Iuda;          
(13) Iacov; (14) Isaac; (15) Avraam                                                                                                  

SECŢIUNEA C (de la Tara la Adam, versetele 34-38): (01) Tara (Terah); (02) Nahor; (03) Seruh 
(Serug); (04) Ragau (Reu); (05) Falec (Peleg); (06) Eber; (07) Sala (Şelah); (08) Cainam 
(Cainan); (09) Arfaxad (Arpacşad); (10) Sem; (11) Noe; (12) Lameh; (13) Matusala 
(Metusala); (14) Enoh; (15) Iared; (16) Maleleel (Mahalaleel); (17) Cainan; (18) Enos;          
(19) Set; (20) Adam 

Secţiunea A: 42 nume; secţiunea B: 15 nume; secţiunea C: 20 nume  total = 77 nume                     

V.  Ortografia numelor 
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 Unele nume au o formă în genealogiile Vechiului Testament şi altă formă în Matei: Fares din 
Matei 1,3 este Pereţ din Geneza 38,29.  La fel este cazul şi în catalogul lui Luca: Naason din 
Luca 3,32 este Nahşon din Rut 4,20.  Redarea acestor nume din ebraică în greacă, dintr-un 
alfabet în altul, n-a fost deloc uşoară.   
 

 Mai mult, într-un caz avem trei forme: Arni/Aram/Ram – Arni în Luca 3,33, Aram în Matei 
1,3, Ram în 1 Cronici 2,10.  Nimic de mirare, căci o persoană era uneori cunoscută sub 
diferite nume, ca şi astăzi: Ahaşveroş/Xerxes, Reuel/Ietro, Iacov/Israel, Levi/Matei, 
Ioan/Marcu.                      

VI.  Compararea cataloagelor 

 Punând faţă în faţă cele două cataloage, al lui Matei şi al lui Luca, observăm o serie de 
deosebiri.   
 

 Descendenţa de la Adam până la Terah, redată numai de Luca, şi cea de la Avraam până la 
David, prezentă în ambele evanghelii, se pot uşor controla cu listele genealogice din Vechiul 
Testament.   

 

 După poziţia David, catalogul lui Matei poate fi urmărit în Vechiul Testament până la 
captivitatea babiloniană; pentru catalogul lui Luca, începând de la urmaşul imediat al lui 
David şi până la Hristos, posibilitatea unui astfel de control ne lipseşte.   

 

 Matei a omis patru nume de împăraţi, prea bine cunoscuţi pentru ca omisiunea să fie o 
eroare.  De aici constatăm, aşa cum am arătat, că genealogia lui Matei este selectivă.  El a 
vrut, din motive ştiute de el, să realizeze simetria 14 – 14 – 14, lăsând în mod intenţionat 
afară unele nume.  Acesta este un motiv pentru care Luca redă mult mai multe generaţii 
decât Matei.    

 

 Un alt motiv este deplasarea celor doi evanghelişti pe trasee diferite, sau parţial diferite, şi e 
posibil ca, datorită longevităţii diferite, să se fi produs aceste diferenţe în numărul verigilor.  
Poate se va zice: de ce spune Matei că „sunt 14 neamuri”?  Atenţie: în versetul 17 din 
capitolul 1, Matei zice:                                                                                                                                                          

 
- „de la Avraam până la David, sunt patrusprezece neamuri de toate”;                                                   
- „de la David până la strămutarea în Babilon, sunt patrusprezece neamuri” – aici nu mai 
spune „de toate”;                                                                                                                                              
- „de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt patrusprezece neamuri” – nici aici nu 
mai spune „de toate”, pentru că şi-a îngăduit această selecţie. 
 

 Sau un alt argument: „sunt patrusprezece neamuri” în acest raport, aşa cum l-a întocmit el, 
atâtea neamuri a notat. 
 



 

 

P
ag

e2
7

7
 

 Putem observa faptul că Matei face o selecţie chiar din primul verset, unde el Îl prezintă pe 
Domnul Isus Hristos ca fiind „Fiul lui David, Fiul lui Avraam”: aici, el sare peste multe 
generaţii. 

 

 Când Ozia e numit fiul lui Ioram, lucrurile stau, în adevăr, aşa, chiar dacă Ozia a fost fiul lui 
Amaţia, care a fost fiul lui Ioas, care a fost fiul lui Ahazia, care a fost fiul lui Ioram.  Isus era 
Fiul lui David, deşi această filiaţie trecea prin multe verigi intermediare.  Deşi era stră-
strănepot, fiind descendent, Ozia era fiul lui Ioram.  Toţi israeliţii treceau drept fii ai lui 
Avraam.   

 

 În loc de a trata cataloagele lui Matei şi Luca aşa ca şi cum ar fi două scheme genealogice 
diferite, e mai bine să le cercetăm simultan, combinate.   
 

  Solomon                 Abiud  Iacov 

Adam  Avraam  David               Salatiel  Zorobabel                 Iosif  Hristos 

      Natan                                 Resa  Eli 

 Combinând cele două genealogii în aceeaşi schemă, obţinem un arbore genealogic 
interesant: trunchiul se bifurcă la un moment dat, ca apoi să se reunească, iar să se bifurce 
şi iar să se reunească.  Cu alte cuvinte, observăm două divergenţe şi două convergenţe.  
Porţiunea de trunchi de la Adam la Avraam e redată numai de Luca.  De la Avraam la David, 
se continuă trunchiul unitar, verigile din cele două cataloage fiind aproape aceleaşi (la Matei 
lipseşte Admin, poate printr-o răscumpărare).  Dincolo de David, se produce prima 
divergenţă sau bifurcare: se desprind două linii genealogice (care ne interesează aici), prin 
Solomon redat de Matei şi Natan, redat de Luca.   
 

 Urmează un lung şir de generaţii: 15 pe linia Solomon – de la acesta până la  Salatiel – 
redată de Matei;  21 pe linia Natan – de la acesta până la Salatiel – redată de Luca.  Astfel, 
cele două linii genealogice se reîntâlnesc în Salatiel, continuă reunite prin Zorobabel, apoi 
se bifurcă, se despart din nou, prin Abiud, redat de Matei şi Resa, redat de Luca.  După un 
alt şir lung de generaţii (9 pe linia lui Abiud – de la acesta până la Iacov – redată de Matei, 
18 pe linia Resa – de la acesta până la Eli – redată de Luca), aceste linii genealogice se 
reîntâlnesc în Iosif, logodnicul Mariei. 
 

 Desfacerea unei linii genealogice în două sau mai multe e uşor de înţeles: prin naşterea de 
fii.  Reunirea se poate face în două feluri:                                                                                                       

 
(01) prin adopţiune – un bărbat dintr-o linie genealogică e adoptat de o familie din cealaltă 
linie genealogică;                                                                                                                                                    
 
(02) prin căsătorie – un bărbat dintr-o linie genealogică o ia în căsătorie pe fiica (unicul 
copil) unei familii sau pe o văduvă din cealaltă linie genealogică. 
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 Era Isus Fiul lui Iosif?  Da şi nu!  A fost voinţa lui Dumnezeu ca Iosif să fie cu Maria pentru 
protejarea ei morală în faţa lumii.  De aceea, lumea Îl privea pe Isus ca fiind „Fiul 
tâmplarului” (Mat 13,55), deşi nu era; sau, aşa cum a zis Filip către Natanael: „L-am găsit . . . 
pe Isus din Nazaret, Fiul lui Iosif” (Ioan 1,45).  Iar Luca scrie: „Isus . . . era, cum se credea, Fiul 
lui Iosif” (Luca 3,23).   
 

 Dacă dovedim numai descendenţa lui Iosif din David, n-am dovedit nimic, pentru că Isus nu 
era Fiul lui Iosif, dar era Fiul Mariei.  E, totuşi, de folos, să dovedim descendenţa ambilor din 
David : tatăl – aparent, mama – reală.  După Matei, Iosif era fiul lui Iacov, din Abiud . . . din 
Zorobabel; după Luca, el era fiul lui Eli, din Resa . . . din Zorobabel.  Era Iosif fiul 
amândurora?  E posibil aşa ceva?  Sigur.  Era fiul lui Iacov (Mat 1,16) şi căsătorit cu Maria, 
fiica lui Eli (Luca 3,23); astfel trecea el şi drept fiul lui Eli.  Isus era Fiul lui David atât în 
aparenţă (pe linia Solomon – Salatiel – Zorobabel – Abiud – Iacov – Iosif), cât şi în realitate 
(pe linia Natan – Salatiel – Zorobabel – Resa – Eli – Maria.  Isus era, biologic, prin Maria, 
sămânţa lui David: „Ea (evanghelia lui Dumnezeu) Îl priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa 
lui David, în ce priveşte trupul” (Rom 1,3).  „Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din 
sămânţa lui David” (2 Tim 2,8).                                                                                                                              

VII.  Concluzii şi aplicaţii   

 În redarea liniei genealogice a lui Isus, Matei urmează linia regală, iar Luca aminteşte un 
împărat, David, şi un prinţ neîncoronat mai cunoscut, Zorobabel.  Totuşi, titlul de împărat e 
întrebuinţat într-un singur caz: „Iese l-a născut pe împăratul David” (Mat 1,6). Din 
genealogia lui Matei, distingem trei tipuri de împăraţi, din punct de vedere al credincioşiei 
faţă de Dumnezeu, deşi niciunul perfect:                                                                                
 
- foarte nelegiuiţi: Ioram, Ahaz, Manase, Amon;                                                                                         
- slabi: Roboam, Abia;                                                                                                                                          
- excelenţi: Asa, Iosafat, Ezechia, Iosia.  
 

 Genealogia lui Matei citează, alături de bărbaţi, 5 nume de femei, dintre care 3 cu o istorie 
tulbure: Tamar, Rahav, Bat-Şeba, şi două cărora nu li s-a adus niciun reproş şi pe drept 
cuvânt: Rut şi Maria.  Tamar, Rahav şi Rut erau neisraelite, ca dovadă că Dumnezeu, în 
planurile Sale iubitoare, nu s-a limitat niciodată în exclusivitate la Israel.  Să reţinem că Rut 
era nora lui Rahav, pentru că Boaz era născut din Rahav (Mat 1,5).   
 

 Rahav este lăudată în epistole; Pavel zice că, „prin credinţă, n-a pierit desfrânata Rahav 
împreună cu cei răzvrătiţi, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoinţă” (Evr 11,31).  Şi 
Iacov: „Tot aşa, desfrânata Rahav: n-a fost socotită şi ea neprihănită prin fapte, când i-a 
găzduit pe soli şi i-a scos afară pe altă cale?”  (Iac 2,25) 

 

 Despre Tamar şi despre Bat-Şeba nu se mai aminteşte nimic în Noul Testament, după 
raportul genealogic din Matei 1.  Cea dintâi l-a atras pe Iuda în cursa desfrânării, faptă 
intolerabilă, indiferent ce nemulţumire avea ea faţă de socrul ei (vezi Geneza 38,12-30).  A 
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doua a fost victima nestăpânirii lui David (vezi 2 Samuel 11,2-27), păcat în urma căruia ea   
şi-a pierdut soţul prin asasinare subtilă, iar David a suferit teribile judecăţi în familia sa.  Nici 
una din aceste două femei nu este lăudată undeva în Biblie, iar faptul că prin ele s-au născut 
fii pe linia genealogică a lui Isus nu spune nimic cu privire la mântuirea lor.   

 

 Manase a fost un împărat extrem de nelegiuit, dar s-a pocăit, după ce a fost dus captiv în 
Asiria, şi Dumnezeu l-a adus înapoi (vezi 2 Cronici 33,11-13).  Alţi împăraţi au fost, de 
asemenea, nelegiuiţi şi i-au dus pe iudei la idolatrie şi la tot felul de alte fărădelegi, ca, de 
pildă, Ioram, Ahaz, Amon şi cei trei fii ai lui Iosia; despre niciunul din aceştia nu ni se spune 
că s-ar fi întors la Dumnezeu.  Despre alţii, nu ştim chiar nimic.   

 

 Simpla prezenţă pe acea linie de strămoşi ai Mântuitorului nu garantează nimic.  E, pur şi 
simplu, o realitate biologică şi istorică, nu o predestinare sau o calificare.  De aceea, cei care 
trag concluzii pripite în acest sens şi chiar ţin predici despre ce poate face harul lui 
Dumnezeu, ar trebui să fie mai prudenţi şi să nu folosească acest argument.  Harul a putut 
face ceva dacă nu a fost respins, dar noi nu putem trage concluzii teologice pe baza lipsei de 
informaţii. 
 

 V-am predicat astăzi dintr-o genealogie, dovadă că „niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este 
lipsit de putere” (Luca 1,37), dovadă că „toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu” (2 Tim 
3,16).  Sora White a scris: „‚Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul 
lui Dumnezeu’ (Gen 1,27).  Să respingem acel raport genealogic – mai mândru decât oricare 
altul păstrat la curţile regilor – ‚care a fost fiul lui Adam, care a fost fiul lui Dumnezeu’ (Luca 
3,38)?”  (Education/Educaţie, pagina 130).  „Genealogia neamului nostru, aşa cum a fost 
dată prin inspiraţie, îşi urmăreşte originea nu într-o linie de germeni, moluşte şi patrupede 
în dezvoltare, ci în marele Creator.  Deşi format din ţărână, Adam era ‚fiul lui Dumnezeu’.”  
(Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi profeţi, pagina 45)   

 

 Când citim Biblia la rând, să citim absolut totul, verset cu verset.  Să nu sărim peste listele de 
nume, pentru că ne vom întâlni cu unele nume iarăşi şi iarăşi.  Numele erau foarte 
importante în timpurile biblice, iar poporul Israel le dădea mare atenţie.  Este foarte 
interesant faptul că aceste genealogii au fost păstrate în Biblie.  Dacă nu ar fi fost nevoie de 
ele, Dumnezeu nu le-ar fi menţinut de-a lungul mileniilor.  Vechiul Testament este mult mai 
bogat în genealogii: în Pentateuc, Cronici, Ezra, Neemia.  În Noul Testament, apar numai 
aceste două liste ale genealogiei Domnului Isus Hristos.  Niciun nume nu trebuie să fie 
ignorat, pentru că în ele au fost înmagazinate istorie şi probe de călăuzire divină, iar 
înţelesul lor poate fi inspirator. 

 

 Noi nu suntem înregistraţi în nicio genealogie biblică, nici nu aveam cum să apărem într-o 
carte scrisă cu mult înainte de vremea noastră.  Dar chiar nu suntem cuprinşi nicăieri în ea?  
Predicându-le grecilor în Atena, Pavel se străduia să-i convingă că suntem creaţi de 
Dumnezeu.  El i-a citat pe unii din poeţii greci: „Suntem din neamul lui . . .”  Urma numele 
zeului, pe care Pavel n-a vrut să-l pronunţe.  Dar el a continuat: „Astfel dar, fiindcă suntem 
de neam din Dumnezeu . . .” (Fapte 17,28.29).   
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 Luca îşi încheie lungul raport genealogic astfel: „. . . fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul 
lui Dumnezeu” (versetul 38).  „Isus avea aproape treizeci de ani, când a început să-l înveţe 
pe norod, şi era . . . Fiul lui Dumnezeu” (Luca 3,23.38).  Raportul începe cu numele lui Isus şi 
se termină cu numele lui Dumnezeu, adică Dumnezeu-Tatăl.  Între aceste două nume divine 
sunt enumerate 76 de nume omeneşti, de generaţii succesive. 

 

 Ştim, Isus este Mijlocitor, unicul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, potrivit cu 1 Timotei 
2,5.  Toate aceste generaţii de oameni sunt cuprinse între Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-
Tatăl.  Adam a avut o speranţă, când s-a născut primul lui fiu: „Şi a zis: ‚Am căpătat un om cu 
ajutorul Domnului!’”  (Gen 4,1).  A crezut că acela va fi Salvatorul lumii, căci doar era 
sămânţa femeii (Gen 3,15).  Dar n-a fost El – câţi s-au mai născut până la Hristos, până la 
Mântuitorul cel adevărat!  Balaam zicea: „Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape.  
O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel” (Num 24,17).   

 

 Salvatorul a fost aşteptat în fiecare generaţie: 1, 2, 3, . . . !  Dar, până la urmă, S-a arătat, 
„când a venit împlinirea vremii” (Gal 4,4).  Iar când a venit, mulţi au fost decepţionaţi şi 
şocaţi.  Adam a vrut să fie acela (primul lui născut), mulţi iudei din primul secol n-au vrut să 
fie Acela (cel născut în Betleem în timpul împăratului Irod).  Planul lor nu corespundea cu 
planul lui Dumnezeu.  El a venit pe unde nu L-au aşteptat.  Ei se uitau în altă parte.   

 

 Noi putem să spunem astăzi altfel decât Balaam: „Îl văd, şi anume chiar acum; Îl privesc – de 
aproape.  ‚E chiar la uşă!’”  (Iac 5,9).  Îl aşteptăm să Se arate din nou.  Oamenii dinainte de 
prima Sa venire nu puteau schimba nimic în desfăşurarea evenimentelor, ci doar în viaţa lor.  
Vremea trebuia să se împlinească, El nu avea să vină înainte de timpul stabilit.  Şi noi trebuie 
să schimbăm totul în viaţa noastră, ca să fim gata pentru venirea Sa.  Putem însă mai mult.  
De data aceasta, putem influenţa momentul apariţiei Sale: „Aşteptând şi grăbind venirea 
zilei lui Dumnezeu” (2 Pet 3,12).  „Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în 
toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârşitul” (Mat 
24,14).  Să facem lucrul acesta!  Amin!     

* * * * 

Cântarea de deschidere, 45: „Mărim pe Cel sfânt!” 

Cântarea de închidere, 97: „Cât va trăi Hristos” 
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„DE CE M-AŢI CĂUTAT?”                                                                                                                                   

(01) Introducere 

 Fiii proorocilor doreau să aibă condiţii mai bune de studiu şi lucru.  Ei i-au zis lui Elisei: „Iată 
că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi.  Haidem până la Iordan, ca să 
luăm de acolo fiecare câte o bârnă şi să ne facem acolo un loc de locuit” (2 Împ 6,1.2).  Elisei 
a aprobat planul: „Duceţi-vă” (versetul 2).  Dar nu era destul să fie lăsaţi să meargă: „Şi unul 
din ei a zis: ‚Fii bun şi vino cu slujitorii tăi.’  El a răspuns: ‚Voi merge!’”  (versetul 3).  În 
timpul lucrului la pădure, ceva nedorit s-a întâmplat: „Şi, pe când tăia unul din ei o bârnă, a 
căzut fierul de la secure în apă.  El a strigat: ‚Ah, domnul meu, era împrumutat!’”  (Versetul 
5).  Profetul a întrebat unde a căzut şi a aruncat o bucată de lemn pe apă în locul acela.  O 
minune s-a produs: fierul a plutit pe apă şi păgubaşul l-a recuperat (vezi versetele 6 şi 7). 

(02) Împrumutul cel mai preţios 

 Pe lucrătorul în cauză îl îngrijora pierderea nu numai pentru că avea nevoie de secure, ci şi, 
mai ales, pentru că era împrumutată.  Cu un lucru împrumutat umbli foarte atent.  Cerul     
le-a împrumutat soţilor Iosif şi Maria tot ce era mai de preţ în univers; nimeni şi niciodată nu 
a avut încredinţat în mâinile sale un tezaur mai valoros sau la fel de valoros – era 
Dumnezeul devenit Om, Mântuitorul omenirii, Domnul Isus Hristos!   
 

 Nu pot fi blamaţi; viaţa lor nu fusese deloc uşoară: călătoria lui Iosif, cu Maria în stare de 
graviditate foarte avansată, de la Nazaret la Betleem, naşterea Pruncului în condiţii 
neobişnuit de vitrege, refugierea în Egipt, anii dificili de muncă în Nazaret . . .; Iosif şi Maria, 
Maria şi Iosif, avuseseră grijă de Pruncul Isus, Îl hrăniseră, Îl educaseră, Îl iubiseră.  Totul 
părea însă să se spulbere prin neglijenţa de câteva minute, când au plecat din Ierusalim, fără 
să se asigure că Isus este cu ei.  Pur şi simplu L-au uitat.                                                                            

(03) Prima vizită la templu 

 În Luca 2,42, se spune că „părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul 
Paştelor.”  Bărbaţii erau obligaţi prin lege să participe de trei ori pe an la sărbătorile 
templului: Paştele, Ziua Cincizecimii şi Sărbătoarea Corturilor (vezi Exodul 34,22.23).  La 
Sărbătoarea Paştelor participau cei mai mulţi, aşa cum arată Spiritul Profetic: „Dintre aceste 
sărbători, Paştele era frecventat în cea mai mare măsură” (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 75).  Maria nu era obligată să participe, dar prezenţa ei la acea 
sărbătoare arată că era o persoană spirituală.   

 

 Ierusalimul se afla la o distanţă de circa 130 de kilometri spre sud de Nazaret, în linie 
dreaptă, însă, ca să nu treacă prin Samaria, oamenii mergeau în nord până la Iordan, apoi 
spre sud, distanţa mărindu-se astfel.  Dacă plecau sâmbătă seara, închipuiţi-vă că mergeau 
toată săptămâna, ajungând la Ierusalim vineri.  Era o călătorie foarte obositoare.  Eu ştiu ce 
înseamnă pentru un copil să meargă departe pe jos, pentru că aşa am mers eu, un drum de 
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8 kilometri până la casa de rugăciune, aproape în fiecare Sabat dimineaţa şi înapoi seara din 
nou, de la vârsta de 7 până la 15 ani. 

 

 Iudeii veneau la Ierusalim din toată ţara şi din alte ţări, unde erau risipiţi.  Ei călătoreau în 
grupuri, pentru părtăşie şi protecţie.  Femeile şi bătrânii călătoreau folosind animale de 
tracţiune (boi sau asini).  Bărbaţii mai puternici şi tinerii mergeau pe jos.  Timpul Paştelor 
era martie/aprilie şi câmpurile erau pline de flori (date preluate din The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, paginile 75-76).  Totuşi, nu era tocmai cald; la judecarea lui Isus, care 
a avut loc cu ocazia Sărbătorii Paştelor în anul 31, au făcut un foc în curte, ca să se 
încălzească (vezi Luca 22,55).   

 

 „La iudei, anul al doisprezecelea marca trecerea de la copilărie la tinereţe.  La încheierea 
acestui an, un băiat evreu era numit fiu al legii şi fiu al lui Dumnezeu” (Ibid., pagina 75).  În 
vederea acelei promovări, băieţii primeau o instruire specială.  La vârsta aceea a fost Isus 
dus la templu: „Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paştelor.  
Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului” (Luca 
2,41.42).  

 

 Părinţii lui Isus „sperau că El va putea fi determinat să-i respecte pe rabinii cei învăţaţi şi să 
dea mai multă atenţie cerinţelor lor.  Însă, în templu, Isus fusese învăţat de Dumnezeu.  
Ceea ce a primit, El a început îndată să dăruiască.”  La templu era o şcoală ca a profeţilor; 
acolo, rabinii îi instruiau pe copii, iar Isus S-a apropiat şi S-a aşezat la picioarele acestor 
oameni învăţaţi, punându-le întrebări din profeţii, mai ales din cele privitoare la venirea lui 
Mesia.  Ei vorbeau despre emanciparea naţiunii lor, odată cu venirea lui Mesia, dar Isus i-a 
întrebat despre suferinţele lui Mesia şi moartea Sa ca Miel al lui Dumnezeu, arătate de 
profetul Isaia.  Acei rabini au fost impresionaţi de cunoştinţele Lui.  (Date preluate din The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 78)   

 

 Ei doreau să-L atragă în şcoala lor, ca să facă din El „un învăţător în Israel”.  Prin acel Copil, 
Dumnezeu a vorbit către inimile lor.  Ei îşi dădeau seama că nu înţeleseseră corect profeţiile 
privitoare la Mesia, dar nu puteau renunţa la ambiţiile lor.  (Ibid., pagina 80)   

 

 „Copilul Isus a privit la templu pentru prima dată.  El i-a văzut pe preoţii îmbrăcaţi în alb 
îndeplinindu-şi lucrarea solemnă.  S-a uitat la animalul sângerând de pe altarul de jertfă.  
Laolaltă cu ceilalţi închinători, El S-a plecat în rugăciune, în timp ce norul de tămâie se înălţa 
înaintea lui Dumnezeu.  A privit la ceremoniile impresionante ale serviciului pascal.  Zi de zi, 
a perceput cu mai multă claritate semnificaţia lor.  Fiecare act părea a fi în legătură cu 
propria Sa viaţă.  Noi impulsuri s-au trezit în El.  Tăcut şi absorbit, părea că cercetează o 
problemă măreaţă.  Taina misiunii Sale se dezvăluia înaintea Mântuitorului.  Răpit în 
contemplarea acestor scene, El nu a rămas lângă părinţii Săi.  A căutat să fie singur.  La 
terminarea serviciilor pascale, El a mai zăbovit încă în curţile templului şi, când închinătorii 
au plecat din Ierusalim, El a fost lăsat în urmă.”  (Ibid.) 

  



 

 

P
ag

e2
8

3
 

 Pentru mulţi, în secolul I, sărbătoarea aceasta, ca şi altele, devenise o simplă formă, însă, 
pentru Fiul lui Dumnezeu, ea avea o importanţă deosebită (Ibid., pagina 77).  Potrivit cu 
Ioan 3,16, El a zis către Nicodim: „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 viaţa veşnică.”  La 21 de 
ani după prima Sa vizită la templu, Isus urma să fie crucificat cu ocazia Sărbătorii Paştelor, 
acum fiind El Mielul de jertfă!                                                                                                                        

(04) Rămas în urmă 

 Iosif şi Maria şi-au dat seama de absenţa lui Isus numai când a venit noaptea şi „şi-au adus 
aminte cu groază cum Irod încercase să-L distrugă în copilărie” (date preluate din The Desire 
of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 80).  La început, „ei au crezut că este cu tovarăşii lor 
de călătorie şi au mers cale de o zi şi L-au căutat printre rudele şi cunoscuţii lor” (Luca 2,44).  
Degeaba.  După aceea, s-au întors la Ierusalim, unde L-au găsit după trei zile (versetele 45 şi 
46).  Era „în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări” 
(versetul 46).  Atunci, Maria, nu Iosif, a rostit o uşoară mustrare: „Fiule, pentru ce Te-ai 
purtat aşa cu noi?  Iată că tatăl Tău şi eu Te-am căutat cu îngrijorare” (versetul 48).  
Răspunsul Său, politicos dar ferm, a fost: „De ce M-aţi căutat?  Oare nu ştiaţi că trebuie să 
fiu în casa Tatălui Meu?”  (Versetul 49) 

 

 „Când mulţimile părăseau Ierusalimul, freamătul călătoriei şi legăturile sociale absorbeau 
foarte adesea atenţia lor şi serviciul pe care-l văzuseră era uitat.  Mântuitorul nu era atras 
de compania lor.”  Acum, El a mers acasă numai cu Iosif şi Maria şi le-a atras atenţia la 
profeţiile despre suferinţele lui Mesia.  Pierderea aceasta de trei zile era semnificativă: 
„După trei zile, L-au găsit în templu . . .” (Luca 2,46).  Tot aşa, timp de trei zile, Maria avea să 
fie lipsită de prezenţa lui Isus de la răstignire până la înviere.  (Date preluate din The Desire 
of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 82)   

(05) Prioritatea absolută 

 „‚De ce M-aţi căutat?’  a răspuns Isus.  ‚Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?’  
Pentru că se părea că ei nu înţeleg cuvintele Lui, El a arătat în sus.  Pe faţa Lui era o lumină 
care i-a pus în uimire.  Divinitatea străfulgera prin natura umană.  Găsindu-L în templu, ei 
ascultaseră discuţiile dintre El şi rabini şi erau uimiţi de întrebările şi răspunsurile Lui.  
Cuvintele Lui antrenaseră un şir de gânduri care nu aveau să mai fie uitate vreodată.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 81)                                                                                                                                                         
 

 Versetul 49 cuprinde întrebarea Copilului Isus: „Nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui 
Meu?”  Traducerile englezeşti King James Version şi New King James Version zic „în treburile 
Tatălui Meu” (business); traducerea mai nouă, New International Version, sună aici ca şi în 
româneşte: „în casa Tatălui Meu”.  În greacă este: en tois tou patros mou dei einai me, adică 
„în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu Eu”, implicit, „în lucrările Tatălui Meu”.   

 

 Am avut curiozitatea de a afla de câte ori este folosit în cele patru evanghelii cuvântul 
„Tată”, în diferite forme, cu referire la Dumnezeu.  De cele mai multe ori l-a folosit Domnul 
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Isus, aproape întotdeauna; numai de câteva ori, ucenicii sau iudeii au repetat folosirea de 
către El a acestui cuvânt sau au pus întrebări.  Am găsit un total de 189 de utilizări în toate 
evangheliile: în Ioan 123, în Matei 44, în Luca 17, în Marcu 5.    

 

 Am citit în Luca 2,41 că „părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul 
Paştelor.”  Iosif şi Maria sunt numiţi aici părinţii lui Isus.  La fel în versetul 48: „Când L-au 
văzut părinţii Lui, au înmărmurit.”  Mai departe, Maria s-a referit la ei amândoi ca părinţi: 
„Iată că tatăl Tău şi eu Te-am căutat cu îngrijorare” (acelaşi verset).  Maria cunoştea prea 
bine originea lui Isus, de la vizita îngerului Gabriel la ea în Nazaret (vezi Luca 1,31-35).  
Acum, Copilul Isus menţiona pentru prima dată originea Sa cerească.  El voia să spună: „Da, 
vă recunosc ca părinţi pământeşti: tu, mamă, Mi-ai dat naştere, iar Iosif M-a crescut şi M-a 
ocrotit, dar adevăratul Meu Tată este în cer.”   

 

 „Isus nu a ignorat relaţia Sa cu părinţii Săi pământeşti.  De la Ierusalim, El S-a întors acasă cu 
ei şi i-a ajutat în viaţa lor de trudă.  A ascuns în inima Sa taina misiunii Sale, aşteptând în 
supunere timpul stabilit pentru El ca să înceapă lucrarea Sa publică.  Timp de optsprezece 
ani, după ce Îşi dăduse seama că este Fiul lui Dumnezeu, El a recunoscut relaţia care-L 
conecta cu căminul din Nazaret şi Şi-a îndeplinit îndatoririle de fiu, frate, prieten şi 
cetăţean.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 82)                                                          

(06) „De ce M-aţi căutat?” 

 „De ce M-aţi căutat?”, întrebarea pusă de Isus părinţilor Săi, poate însemna: „De ce a fost 
cazul să Mă căutaţi?  Cum aţi ajuns în situaţia de a Mă căuta?  Voi mai întâi M-aţi pierdut, 
altfel nici nu se punea problema să Mă căutaţi.  Faceţi caz de căutare, dar această căutare 
implică neglijenţă, care v-a pus în situaţia de a Mă căuta cu îngrijorare.”   

 

 „Ah, domnul meu, era împrumutat!”  a strigat disperat fiul de prooroc.  „Dacă Iosif şi Maria 
şi-ar fi îndreptat minţile către Dumnezeu prin meditaţie şi rugăciune, atunci ei ar fi înţeles 
caracterul sacru al încrederii ce li se acordase şi nu L-ar fi pierdut din vedere pe Isus.  Prin 
neglijenţa unei zile, ei L-au pierdut pe Mântuitorul; dar i-a costat trei zile de căutare 
înfrigurată pentru a-L găsi.  La fel şi noi, prin discuţii frivole, vorbire de rău sau neglijarea 
rugăciunii, putem pierde într-o zi prezenţa Mântuitorului şi ne poate costa multe zile de 
cercetare dureroasă pentru a-L găsi şi a recâştiga pacea pe care am pierdut-o.”  (The Desire 
of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 83)  

 

 Nu este nimic rău în a-L căuta pe Isus, ba chiar este o necesitate aceasta şi o experienţă 
binecuvântată.  Toţi cei pierduţi au nevoie să-L caute pe Isus până când Îl găsesc.  E singura 
lor speranţă de salvare şi viaţă eternă.                                                                                                                                                            

 
- Profetul Isaia ne arată când trebuie să-L căutăm pe Domnul: „Căutaţi pe Domnul câtă 
vreme se poate găsi, chemaţi-L câtă vreme este aproape” (Isa 55,6).  Când să-L căutăm?  
Câtă vreme se poate găsi, câtă vreme este aproape.                                                                                       
 



 

 

P
ag

e2
8

5
 

- Ieremia ne arată cum să-L căutăm: „Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu 
toată inima” (Ier 29,13).  Cum să-L căutăm?  Cu toată inima.  Ce perspective are însă o 
căutare care nu este cu toată inima, ci din motive egoiste?  Iată ce le-a spus El noroadelor în 
Ioan 6,26: „Adevărat, adevărat vă spun, că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci 
pentru că aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi săturat.”   

 

 Problema care se punea în cazul lui Iosif şi Maria era că ei Îl pierduseră pe Isus şi de aceea Îl 
căutau.  Nu tot ce cauţi a fost pierdut.  Cauţi o casă, ca să o cumperi sau să o închiriezi, cauţi 
un loc de muncă, pentru că ai nevoie de bani, cauţi o persoană cu care să te căsătoreşti.  În 
astfel de cazuri, se caută ceea ce este necesar, dar care nu a fost posedat niciodată.  Când 
însă cauţi ceva ce ai pierdut, intervine un element suplimentar de nesiguranţă, de teamă şi 
chiar de remuşcare.  Gândiţi-vă la drahma pierdută, din Luca 15,8.9; femeia a pierdut 
drahma, de aceea „aprinde o lumină, mătură casa, caută cu băgare de seamă până când o 
găseşte” (versetul 8).                                                                                                                                      

(07) Un avertisment solemn 

 „Mulţi iau parte la serviciile religioase, fiind învioraţi şi mângâiaţi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, însă, prin neglijarea meditaţiei, a vegherii şi a rugăciunii, ei pierd binecuvântarea 
şi se găsesc într-o lipsă mai mare decât înainte de a fi primit-o.  Adesea, li se pare că 
Dumnezeu a fost aspru cu ei.  Ei nu văd că greşeala este la ei.  Separându-se de Isus, ei au 
alungat lumina prezenţei Sale.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 83)  

 

 „În legăturile noastre unii cu alţii, trebuie să luăm seama ca nu cumva să-L uităm pe Isus şi 
să trecem mai departe, fără să observăm că El nu este cu noi.  Când ajungem absorbiţi de 
lucrurile lumii, astfel încât nici nu ne mai gândim la Acela în care este concentrată nădejdea 
noastră de viaţă eternă, ne despărţim de Isus şi de îngerii cereşti.  Aceste fiinţe sfinte nu pot 
să rămână acolo unde prezenţa Mântuitorului nu este dorită şi absenţa Lui nu este 
observată.  De aceea există atât de adesea descurajare printre cei ce se declară urmaşi al lui 
Hristos.”  (Ibid.) 

 

 Când serviciul divin s-a încheiat şi ieşim din casa de rugăciune, discutăm unul cu altul fel de 
fel de lucruri şi uităm tocmai de Persoana cea mai apropiată din viaţa noastră.  Dacă la 
ieşirea din casa Domnului nu discutăm lucruri spirituale, avem nevoie de o schimbare.  Dacă 
în spaţiul de la ieşire şi prin curte conversaţiile noastre ar fi în legătură cu solia auzită şi ar fi 
pozitive, nu cu caracter critic, cred că ploaia târzie a Duhului Sfânt ar veni de urgenţă.  Noi o 
dorim, dar trebuie o schimbare de atitudine şi practică.   

 

 Altceva: acum este ora serviciului divin; dacă s-ar anunţa că mâine, la o anumită oră, vine 
Hristos, ce am discuta noi de acum până atunci?  Cred că nici nu ne-am mai culca, doar     
ne-am ruga şi am vorbi numai despre arătarea Sa glorioasă.  Aşa au făcut credincioşii mileriţi 
în octombrie 1844.  A fi în serviciul Tatălui ceresc ar trebui să fie prioritatea noastră 
absolută, aşa cum a fost şi a Domnului Hristos.  Trebuie să păstrăm legătura cu El în 
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permanenţă.  Cât din timpul nostru liber consacrăm pentru cultivarea sufletului nostru, ca 
să fim „în cele ale Tatălui nostru”? 

 

 „Ar fi bine pentru noi să petrecem o oră de meditaţie în fiecare zi, contemplând viaţa lui 
Hristos.  Ar trebui să o urmărim punct cu punct, lăsând imaginaţia să cuprindă fiecare scenă, 
dar mai ales pe cele finale.  Zăbovind în felul acesta asupra marelui Său sacrificiu pentru noi, 
încrederea noastră în El va fi mai statornică, iubirea noastră pentru El va fi stimulată şi noi 
vom fi umpluţi tot mai mult cu Spiritul Său.  Dacă vrem ca, până la urmă, să fim mântuiţi, 
trebuie să învăţăm lecţia pocăinţei şi a umilinţei la piciorul crucii.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 83) 

 

 „Când ne adunăm, putem fi o binecuvântare unul pentru altul.  Dacă suntem ai lui Hristos, 
gândurile noastre cele mai plăcute vor fi despre El.  Ne va plăcea să vorbim despre El şi, 
vorbind unii cu alţii despre iubirea Sa, inimile noastre vor fi înmuiate prin influenţe divine.  
Privind la frumuseţea caracterului Său, noi vom fi ‚schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă 
în slavă’ (2 Cor 3,18).”  (Ibid.)   

 

 Fie ca atitudinea noastră față de Mântuitorul să fie schimbată și înnoită cu totul începând de 
acum!  Să-L căutăm cu toată inima, pentru că El a promis că oricine „caută găsește”!  (Mat 
7,8).  El zice, de asemenea, cu toată bunătatea: „Eu îi iubesc pe cei ce Mă iubesc și cei ce Mă 
caută cu tot dinadinsul mă găsesc” (Prov 8,17).  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 77: „Iubit-ai, Doamne, întreaga omenire!”  

Cântarea de închidere, 398: „O, ce nespusă fericire!” 
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„SĂ AŞTEPTĂM PE ALTUL?” 

 Imediat ce a fost dată făgăduinţa unui Mântuitor din păcat, „sămânţa femeii” (vezi Geneza 
3,15), oamenii credincioşi L-au aşteptat cu dor.  L-au aşteptat şi când nu era cazul şi prin 
cine nu era cazul şi cum nu era cazul.  Dar L-au aşteptat.  Deja primul copil născut pe lume, 
Cain, a fost considerat Salvatorul promis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”  (Gen 
4,1).  Sensul era: „Mântuitorul a venit, omul este salvat.”  Dar nu a fost.  Cel dintâi născut l-a 
ucis pe al doilea şi a fost tatăl unui şir lung de generaţii nelegiuite, pentru dispariţia cărora 
potopul a fost singura soluţie. 
 

 „Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului”, a zis proorocul Ieremia (Plângeri 3,26).  
Toţi oamenii credincioşi din Vechiul Testament au adus jertfe de animale pentru a-şi 
exprima credinţa în Mântuitorul lumii, pe care Îl aşteptau şi Îl doreau.  Inclusiv Abel, care    
şi-a pierdut viaţa pentru credinţa lui.  Trecerea secolelor şi a mileniilor a produs oboseală, 
unii chiar întrebându-se dacă făgăduinţa din Eden se va mai împlini vreodată: „Secerişul a 
trecut, vara s-a isprăvit şi noi tot nu suntem mântuiţi!”  (Ier 8,20).  Dumnezeu a răspuns 
astfel simptomelor de oboseală a aşteptării: „Scrie proorocia şi sapă-o pe table, ca să se 
poată citi uşor!  Căci este o proorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi 
nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteaptă-o, căci va veni şi se va împlini negreşit” (Hab 2,2.3). 

 

 Mai târziu, scriind despre cea de a doua venire a Domnului, apostolul Petru ne-a asigurat că 
„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare 
pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Pet 3,9).  Dar 
acelaşi lucru era valabil şi în legătură cu prima venire a lui Hristos: „Domnul nu întârzie în 
împlinirea făgăduinţei Lui.”  Şi aşa a fost: „Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu L-a 
trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege” (Gal 4,4).   

 

 Inspiraţia timpului din urmă declară cu siguranţă: „Ca şi stelele în vastul circuit al căii 
rânduite lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă şi nici întârziere. . . .  Astfel se 
stabilise în sfatul ceresc ceasul venirii lui Hristos.  Când marele orologiu al vremii a indicat 
ceasul acela, Isus S-a născut în Betleem.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 
32) 

 

 Ar putea fi distinse cel puţin trei clase de oameni printre fiii şi fiicele lui Israel în legătură cu 
perspectiva naşterii Mântuitorului:                                                                                                                                          

 
(01) a celor obosiţi de aşteptare sau nepăsători cu privire la împlinirea făgăduinţei;                             
(02) a celor ce îşi orientaseră aşteptarea spre un mit creat în mintea lor, Mesia ca eliberator 
naţional;                                                                                                                                                            
(03) a celor interesaţi în izbăvirea din tirania Satanei şi a păcatului printr-un Mântuitor sfânt 
şi îndurător. 
 

 Toţi proorocii se referiseră la prima venire a Domnului, aşa cum a declarat Simon Petru în 
casa sutaşului Corneliu: „Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, 
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prin numele Lui, iertarea păcatelor” (Fapte 10,43).  Toţi proorocii Vechiului Testament au 
privit înainte spre sosirea Celui făgăduit: „Proorocii, care au proorocit despre harul care vă 
era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare.  
Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în 
ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.  Lor le-a 
fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au 
vestit acum cei ce v-au propovăduit evanghelia, prin Duhul Sfânt, trimis din cer şi în care 
chiar îngerii doresc să privească” (1 Pet 1,10-12).   
 

 Astfel, toţi proorocii Domnului care au trăit şi au vestit înainte de naşterea Lui s-au referit la 
venirea lui Mesia.  Numărul acestor profeţii a fost vast, aşa încât, potrivit cu un calcul, 
posibilitatea ca ele să se refere la altcineva decât la Pruncul Isus Hristos născut în Betleem ar 
fi 10 la puterea 17, adică 1 urmat de 17 zerouri, un număr colosal.  Nu putea fi altul Cel 
făgăduit.   

 

 Mântuitorul a zis că „legea şi proorocii au ţinut până la Ioan” (Luca 16,16).  Sau, mai exact: 
„Căci până la Ioan au proorocit toţi proorocii şi legea” (Mat 11,13).  Cum El declarase în 
Matei 5,17-19 că legea divină durează cât cerul şi pământul, nu putea fi vorba acum decât 
de legea umbrelor, a tipurilor şi simbolurilor, care, unită cu proorociile, anunţa venirea lui 
Mesia.  Că „proorocii au ţinut până la Ioan” sau „până la Ioan au proorocit” nu înseamnă că 
nu au mai fost prooroci după Ioan, pentru că îi întâlnim în Faptele apostolilor şi în restul 
Noului Testament (vezi Fapte 13,1), darul profetic fiind unul din darurile Duhului Sfânt cu 
care este înzestrată biserica (vezi 1 Corinteni 12,4-11).   

 

 Ioan a fost ultimul profet care a anunţat venirea lui Mesia.  El chiar L-a arătat cu mâna: „Iată 
Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29).  Multe alte declaraţii frumoase 
despre Domnul Isus Hristos a făcut Ioan Botezătorul:                                                                                         

- „Fiindcă norodul era în aşteptare şi toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu 
cumva este el Hristosul, Ioan, drept răspuns, le-a zis tuturor: ‚Cât despre mine, eu vă botez 
cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine şi căruia eu nu sunt vrednic să-I 
dezleg cureaua încălţămintelor.  El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc’” (Luca 3,15.16).                                                                                                                                                              

- „Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai 
puternic decât mine şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele.  El vă va boteza cu Duhul 
Sfânt şi cu foc” (Mat 3,11).    
 
- „El este Acela despre care ziceam: ‚După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era 
înainte de mine.  Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: 
ca El să fie făcut cunoscut lui Israel’” (Ioan 1,30.31).                                                                                                                                                                                                                                                                       

- „Am văzut Duhul pogorându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El.  Eu nu-L 
cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: ‚Acela, peste care vei vedea Duhul 
pogorându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.’  Şi eu am văzut lucrul 
acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1,32-34).                                                                                                                                                                    
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- „Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: ‚Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui’” 
(Ioan 3,28).                                                                                                                                                                 
 

 Ioan este cunoscut ca una dintre cele mai remarcabile personalităţi despre care vorbeşte 
Sfânta Scriptură.  Îmi place mult de omul acesta integru, dintr-o bucată, curajos şi drept, plin 
de Duhul Sfânt din timpul vieţii embrionare şi până când capul său a fost retezat de securea 
sau sabia călăului, la vârsta de circa 31 de ani.  Vestitul scriitor rus Lermontov a trăit 27 de 
ani şi a murit într-un duel; fenomenalul compozitor austriac Mozart a trăit numai 35 de ani.  
Totuşi, Ioan Botezătorul este mai cunoscut decât aceştia şi decât cei mai mulţi pământeni 
iluştri.  Se pare că toată viaţa i-a sunat în minte un îndemn, care urma a fi imortalizat în 
Apocalipsa 2,10: „Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii”.   
 

 Iată câteva atitudini admirabile ale lui Ioan Botezătorul:                                                                                                                          
 

(01) faţă de anchetatorii care au venit din Ierusalim ca să-l întrebe cine este (vezi Ioan 1,19-
24); el a declarat că nu este el Hristosul (versetul 20), în contrast cu hristoşii mincinoşi 
prezişi de Mântuitorul, care vor zice: „Eu sunt hristosul” (Luca 21,8);                                                             
 
(02) faţă de făţarnicii care veneau la botez şi pe care el îi îndemna să se pocăiască (vezi 
Matei 3,7-10);  
                                                                                                                                                            
(03) faţă de împăratul Irod, referindu-se la Irodiada, nevasta fratelui său Filip: „Nu-ţi este 
îngăduit s-o ai de nevastă” (Mat 14,4);   
 
(04) faţă de botezul lui Isus, când a zis: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii la 
mine?”  (Mat 3,14);                                                                                                                                  
 
(05) faţă de popularitatea crescândă a lui Isus; Ioan a zis: „Trebuie ca El să crească, iar eu să 
mă micşorez” (Ioan 3,26-30; citat este versetul 30).                                                                                                         
 

 Ioan Botezătorul a îndepărtat atenţia de la sine către adevăratul Mesia, L-a arătat cu 
absolută siguranţă şi a descris lucrarea Lui în avans, recunoscând că el este doar înainte-
mergător, pregătitor de cale, nevrednic în faţa Celui ce va veni.  S-a dezbrăcat cu totul de 
orice tendinţă de afirmare, dându-se la o parte cu o uimitoare umilinţă: „Trebuie ca El să 
crească, iar eu să mă micşorez” (Ioan 3,30).  Nu degeaba a declarat Mântuitorul că, „dintre 
cei născuţi din femei, nu s-a scultat nici unul mai mare decât Ioan botezătorul” (Mat 11,11). 
 

 Ioan s-a micşorat total.  A fost pus în temniţă de către Irod: „Dar cârmuitorul Irod, care era 
mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip şi pentru toate relele pe care le 
făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele şi pe acela că l-a închis pe Ioan în temniţă” (Luca 
3,19.20).   
 



 

 

P
ag

e2
9

0
 

 Iată-l acum în închisoare, nedumerit când auzea despre lucrările lui Isus: „Ioan a auzit din 
temniţă despre lucrările lui Hristos şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: ‚Tu eşti Acela care 
are să vină sau să aşteptăm pe altul?’  Drept răspuns, Isus le-a zis: ‚Duceţi-vă de spuneţi lui 
Ioan ce auziţi şi ce vedeţi: orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, 
surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se propovăduieşte evanghelia.  Ferice de acela pentru 
care Eu nu voi fi un prilej de poticnire’” (Mat 11,2-6).  După plecarea ucenicilor lui Ioan, 
Domnul Isus a spus noroadelor cuvinte de mare apreciere pentru acela care-I pregătise 
calea.   

 

 Cum a fost posibil oare ca acest om, care era „mai mult decât un prooroc” (Mat 11,9), care 
era cel mai mare om născut din femeie (versetul 11), care auzise la botezul lui Isus glasul din 
cer al Tatălui, declarându-L drept Fiu al Său, în care Îşi găsea plăcerea (Mat 3,17) şi care 
arătase spre Isus ca fiind „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29), să 
pună neaşteptata întrebare: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”?  
 

 „Ioan Botezătorul fusese cel dintâi în anunţarea împărăţiei lui Hristos şi a fost primul şi în 
suferinţă.  De la aerul proaspăt al pustiei şi de la mulţimile vaste care îi sorbeau cuvintele, el 
era acum izolat între zidurile unei celule de închisoare.  Devenise deţinut în fortăreaţa lui 
Irod Antipa.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 214)  
 

 Viaţa în temniţă nu a fost uşoară.  Nu putem nici măcar să ne imaginăm mizeria îngrozitoare 
în care era ţinut.  Timpul trecea şi Învăţătorul pe care el, Ioan Botezătorul, Îl recomandase 
lumii şi din calea căruia se retrăsese, nu făcea nimic ca să-l pună în libertate.  Nu-şi putea 
explica această uitare.   

 

 „Viaţa lui Ioan fusese o viaţă de muncă activă şi întunericul şi lipsa de activitate a vieţii în 
închisoare apăsau greu asupra lui.  Pentru că săptămână după săptămână treceau, fără să 
aducă nicio schimbare, el a fost cuprins de descurajare şi îndoială.  Ucenicii lui nu l-au 
părăsit.  Aveau acces în închisoare şi i-au adus ştiri despre lucrările lui Isus, spunându-i cum 
oamenii se îmbulzeau după El.  Însă ei întrebau de ce, dacă acest nou învăţător este Mesia, 
nu face nimic pentru eliberarea lui Ioan.  Cum putea El să permită ca solul Lui credincios să 
fie privat de libertate şi, poate, de viaţă?  Aceste întrebări nu au fost fără efect.  Îndoieli care 
altfel nu s-ar fi ridicat niciodată i-au fost sugerate lui Ioan.  Satana se bucura auzind 
cuvintele acestor ucenici şi văzând cum ele striveau sufletul mesagerului Domnului.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 214-215)  
 

 „Ioan nu-şi discuta îndoielile şi temerile cu tovarăşii săi.  El s-a hotărât să-I trimită lui Isus un 
mesaj de cercetare.  Acest mesaj, el l-a încredinţat la doi din ucenicii lui, sperând că un 
interviu cu Mântuitorul le va confirma credinţa şi le va aduce asigurare fraţilor lor.  Şi el 
tânjea după unele cuvinte de la Hristos spuse direct pentru el.”  (Ibid., pagina 216)  
 

 „Ioan se tulbura la vederea faptului că, prin iubire faţă de el, chiar ucenicii săi cultivau 
îndoieli cu privire la Isus.  Fusese oare lucrarea sa pentru ei neroditoare?  Fusese el 
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necredincios în misiunea sa, aşa încât acum era rupt de lucrare?  Dacă Izbăvitorul promis 
apăruse şi Ioan fusese găsit credincios chemării sale, nu ar răsturna Isus acum puterea 
asupritorului şi l-ar elibera pe solul Său?”  (Ibid.)  
 

 „Mântuitorul nu a răspuns dintr-o dată la întrebarea ucenicilor.  În timp ce aşteptau miraţi 
de tăcerea Lui, cei bolnavi şi suferinzi veneau la El ca să fie tămăduiţi.  Orbii îşi bâjbâiau 
drumul prin mulţime; bolnavi din toate clasele, unii făcându-şi singuri drum, alţii purtaţi de 
prietenii lor, se înghesuiau cu nerăbdare în prezenţa lui Isus.  Vocea puternicului Vindecător 
penetra urechea surdului.  Un cuvânt, o atingere a mâinii Sale deschideau ochii orbilor ca să 
privească lumina zilei, scenele naturii, feţele prietenilor şi faţa Izbăvitorului.  Isus mustra 
boala şi alunga febra.  Vocea Lui atingea urechile muribunzilor şi ei se ridicau sănătoşi şi plini 
de putere.”  (Ibid., paginile 216-217)  

 

 „Astfel s-a consumat ziua, ucenicii lui Ioan văzând şi auzind totul.  În cele din urmă, Isus i-a 
chemat la Sine şi le-a cerut să se ducă şi să-i spună lui Ioan ce observaseră, adăugând, ‚ferice 
de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire’ (Luca 7,23).  Dovada dumnezeirii Sale  
era văzută în adaptarea ei la nevoile omenirii suferinde.  Slava Sa se arăta prin coborârea Sa 
la starea noastră umilă.”  (Ibid., pagina 217)  
 

 „Dar Ioan Botezătorul nu a renunţat la credinţa sa în Hristos.  Amintirea glasului din cer şi a 
porumbelului care a coborât, puritatea neîntinată a lui Isus, puterea Duhului Sfânt care se 
aşeza peste Ioan când venea în prezenţa Mântuitorului, cum şi mărturia scripturilor 
profetice – toate mărturiseau că Isus din Nazaret era Cel Făgăduit.”  (Ibid., pagina 216)  

 

 Ioan Botezătorul a trecut printr-o criză personală, care s-a rezolvat însă uşor când ucenicii 
lui i-au raportat lucrările măreţe pe care le făcea Mântuitorul.  Atunci, el a fost din nou 
sigur: nu poate fi nicio greşeală, este aşa cum am crezut întotdeauna şi cum L-am prezentat 
mulţimii: El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care botează cu Duhul Sfânt şi cu foc.    

 

 „Cuvintele Mântuitorului, ‚ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire’, 
erau o mustrare blândă pentru Ioan.  Aceasta nu i-a scăpat.  Înţelegând mai clar acum 
natura misiunii lui Hristos, el s-a predat lui Dumnezeu pentru viaţă sau moarte, aşa cum ar fi 
servite mai bine interesele cauzei pe care o iubea.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 218)          
 

 „Principiul vieţii de lepădare de sine a lui Ioan era principiul împărăţiei lui Mesia.  Ioan ştia 
bine cât de străine erau toate acestea pentru principiile şi nădejdile conducătorilor lui Israel.  
Ceea ce pentru el era dovadă convingătoare a dumnezeirii lui Hristos pentru ei nu avea să 
fie deloc o dovadă.  Ei îl aşteptau pe un Mesia care nu fusese făgăduit.  Ioan vedea că 
misiunea Mântuitorului putea obţine de la ei numai ură şi condamnare.  El, înainte-
mergătorul, bea din paharul pe care Hristos Însuşi trebuia să-l bea până la drojdii.”  (Ibid.)   
 



 

 

P
ag

e2
9

2
 

 După vorbirea Sa despre Pâinea care se coboară din cer, despre necesitatea ca oamenii să 
mănânce trupul Fiului omului şi să bea sângele Lui (vezi Ioan 6,50-56), unii ucenici s-au 
scandalizat: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?”  (Versetul 60).  
Nimic nu i-a putut ajuta, nici încercarea Domnului de a-i lumina prin alte cuvinte.  
Evanghelia ne spune că, „din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai 
umblau cu El” (versetul 66).  Hristos nu Şi-a cerut scuze şi nu a făcut eforturi ca să-i aducă 
înapoi.  Era alegerea lor şi aveau dreptul să o facă, suportând toate cunoştinţele. 

 

 Adresându-Se celor rămaşi, Mântuitorul le-a pus o întrebare răscolitoare: „Atunci, Isus le-a 
zis celor doisprezece: ‚Voi nu vreţi să vă duceţi?’”  (Versetul 67).  Petru, din nou Petru, a dat 
un răspuns formidabil: „Doamne, la cine să ne ducem?  Tu ai cuvintele vieţii veşnice.  Şi noi 
am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu” (versetele 68 
şi 69).   

 

 Aşa cum am arătat mai înainte, Mesia a fost aşteptat în fiecare generaţie.  Iudeii l-au 
aşteptat pe un altul, nu pe Hristosul prefigurat în jertfe şi în profeţii, iar acela nu a venit 
niciodată.  În timp ce Isus era deja pe pământ, unii îl aşteptau pe altul:                                                                                                                                                

 
- „Nişte locuitori din Ierusalim ziceau: ‚Nu este El acela, pe care caută ei să-L omoare?  Şi, 
totuşi, iată că vorbeşte pe faţă şi ei nu-I zic nimic!  Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi 
cunoscut că El este Hristosul?  Dar noi ştim de unde este omul acesta; însă, când va veni 
Hristosul, nimeni nu va şti de unde este’” (Ioan 7,25-27).  Vedeţi?  Acesta nu este Hristosul, 
pentru că ştim de unde este; acela pe care îl aşteptăm noi nu se va şti de unde este!  Trist şi 
ciudat: Hristosul era acolo, în carne şi în oase, vorbea cu ei, dar ei îl aşteptau pe altul.  Nici 
astăzi, iudeii necreştini nu recunosc că Isus din Nazaret a fost şi este Mesia cel adevărat.  Ei 
tot îl aşteaptă pe altul. 
                                                                                  
- „‚Ştiu’ ‚ I-a zis femeia, ‚că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos); când va veni El, are să 
ne spună toate lucrurile’” (Ioan 4,25). 
 

 În zilele noastre, care sunt zilele din urmă, cei mai mulţi oameni Îl ignoră pe Isus, aşteptând 
izbăvirea şi emanciparea omenirii prin altcineva: au fost revoluţionari, filosofi, conducători 
politici – unii cu bune intenţii, alţii impostori – care au pretins sau au încercat să ridice 
omenirea, să fie salvatorii ei.  Toţi s-au dus, rând pe rând, şi se vor duce.  Hristosul cel 
adevărat a venit demult, a plecat înapoi în cer şi e aşteptat de credincioşii Săi să Se întoarcă 
în curând.   
 

 Satana va imita revenirea lui Hristos; vor fi entuziasmaţi de o aşa venire, de venirea lui, 
aceia care l-au aşteptat pe altul decât pe Hristosul cel adevărat.  Dacă cineva nu renunţă la 
păcat, în timp ce speră că Isus va veni şi îl va lua la cer, el nu-L aşteaptă pe adevăratul 
Hristos, ci pe un altul. 
 



 

 

P
ag

e2
9

3
 

 Nu există alternativă pentru Hristos, El este unic şi numai prin El se obţine mântuirea.  Cine 
nu este mântuit prin El nu are nicio altă şansă, ci va fi pierdut cu siguranţă.  Să-l aşteptăm pe 
altul?  În niciun caz!  Ori El, ori nimeni!  Dar este El, unicul, aşa cum a declarat Simon Petru 
în faţa Sinedriului: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume 
dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” (Fapte 4,12).   

 

 Hristos reprezintă tot ce pot oamenii să aibă mai bun în întregul univers, pentru că El a 
părăsit slava cereasca şi S-a întrupat, înfrăţindu-Se cu omenirea, ca să păstreze acest corp 
pentru veşnicie.  De aceea afirma Asaf sub formă de întrebare: „Pe cine altul am eu în cer 
afară de Tine?  Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine” (Ps 73,25).  Altul 
decât Hristos?  Nimeni şi niciodată.   

 

 Interesant este că Asaf, exprimând opţiunea tuturor adevăraţilor credincioşi, spune că pe 
pământ nu-şi găseşte plăcerea în altcineva decât în Hristos.  Însă, la botezul lui Isus, 
Dumnezeu-Tatăl a declarat cu voce tare: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc 
plăcerea” (Mat 3,17).  Aceeaşi declaraţie a făcut-o El şi pe Muntele Schimbării la Faţă, în 
prezenţa a trei ucenici, Petru, Iacov şi Ioan, şi a doi oameni glorificaţi, Moise şi Ilie: „Acesta 
este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea; de El să ascultaţi!”  (Mat 17,5).  
Constatăm astfel că în Isus se concentrează plăcerea Tatălui şi a celor credincioşi.  Aceste 
satisfacţii, divină şi umană, se întâlnesc în Domnul Isus Hristos!!!  Fantastic!!!  Slavă Lui în 
vecii vecilor!  Amin! 

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 68: „Clădim pe o Stâncă de mult preţ”  
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„IERI ŞI AZI ŞI ÎN VECI” 

 Cuvintele titlu sunt luate din Evrei 13,8, întregul text sunând astfel: „Isus Hristos este acelaşi 
ieri şi azi şi în veci.”  Să observăm contextul:                                                                                                       
 
- versetele 5 şi 6 vorbesc despre teama de sărăcie şi de oameni; îndemnul este să ne 
încredem în Domnul, care nu ne va părăsi niciodată;                                                                                                            
 
- versetul 7 ilustrează învăţătura anterioară prin exemplul slujitorilor lui Dumnezeu, care     
ne-au vestit Cuvântul şi l-au trăit ei înşişi;                                                                                                                
 
- versetele 9 şi 10 vorbesc despre pericolul învăţăturilor false, precum revenirea creştinilor 
la iudaism, ceea ce face evanghelia zadarnică şi inutilă. 
 

 Astfel, versetul 8, care este textul cheie, este precedat şi urmat de avertismente şi de 
asigurări.  Există ceva sigur în viaţa aceasta şi în univers?  Fără îndoială şi anume Persoana şi 
lucrarea Domnului Isus pentru noi.  Pe El se poate conta, pentru că este neschimbător.  Nu-L 
schimbă nici timpul, nici împrejurările, nici oamenii, nici nimic.  Este acelaşi întotdeauna.   
 

 Dacă privim cu atenţie la versetul de bază, vom observa folosirea conjuncţiei „şi” de două 
ori, legând două adverbe şi o locuţiune adverbială de timp: ieri, azi, în veci.  Isus este acelaşi 
ieri şi azi şi în veci.  Ne-am fi aşteptat să întâlnim construcţia: ieri, azi şi în veci – dar şi este 
folosit de două ori, nu o singură dată.  Ne gândim la un alt verset care este construit aşa: 
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh” (Mat 28,19).  

 

 În porunca din Matei, este prezentată lista Persoanelor Dumnezeirii, între care există o 
unitate perfectă.  Este vorba de trei Persoane, dar un singur Dumnezeu.  Toţi trei se 
comportă la fel, au acelaşi caracter, aceeaşi „vârstă” (din veşnicie), aceleaşi capacităţi, 
aceleaşi planuri.  În Evrei 13,8, Isus este apare pe toate laturile timpului ca fiind neschimbat: 
trecutul şi prezentul şi viitorul nu modifică în niciun fel caracterul Său, lucrarea Sa, modul de 
a Se comporta cu oamenii.  La El, timpul nu contează, pentru că îl stăpâneşte, aşa cum este 
stăpân şi pe spaţiu. 

 

 Această descriere a eternei imuabilităţi a Mântuitorului nostru dovedeşte că El este 
Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu există aşa şi Se comportă aşa.  La sfârşitul Vechiului 
Testament, avem acest text măreţ: „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea voi, 
copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi” (Mal 3,6).  Iacov, fratele Domnului, redă gândul acesta 
într-o formă superbă: „. . . orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-
se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iac 1,17).   

 

 Cuvântul „schimbare”, folosit aici de Iacov, corespunde termenului grecesc parallage, care 
înseamnă „variaţie”, „schimbare”.  De aici s-a format cuvântul românesc „paralaxă”, folosit 
în astronomie, şi care înseamnă „unghiul maxim sub care se vede raza Pământului 
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(geocentrică sau diurnă) sau raza orbitei sale (heliocentrică sau anuală) de pe un alt corp 
ceresc.”  (Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 1972, pagina 677)   

 

 Dacă privim cu atenţie la ambele texte, observăm că Maleahi zice că însăşi existenţa 
noastră, siguranţa noastră, sunt garantate de caracterul neschimbător al lui Dumnezeu; 
altfel am fi nimiciţi, am dispărea pe veci.  În Iacov, este o asigurare suplimentară, care se 
referă la aprovizionarea noastră cu tot ce ne trebuie: toate darurile care contribuie la 
continuarea existenţei noastre vin de la „Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici 
umbră de mutare.”  Existenţă, întreţinere: pentru aceste coordonate ale fiinţei omeneşti, 
Creatorul Îşi asumă răspunderea absolută. 

 

 Ce mai vrem?  Dumnezeu este perfect, de aceea El nu are nevoie să Se schimbe.  Nu are 
nevoie de îmbunătăţiri.  Nu are nevoie să progreseze, pentru că El e infinit.   

 

 Până şi nestatornicul Balaam a constatat şi a admirat această trăsătură a caracterului divin: 
„Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău.  Ce a spus, 
oare nu va face?  Ce a făgăduit, oare nu va împlini?”  (Num 23,19).  Psalmistul subliniază 
statornicia şi veşnicia lui Dumnezeu în astfel de termeni: „Eu zic: ‚Dumnezeule, nu mă lua la 
jumătatea zilelor mele, Tu, ai cărui ani ţin veşnic!’  Tu ai întemeiat în vechime pământul şi 
cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.  Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne, toate se vor învechi ca 
o haină; le vei schimba ca pe un veşmânt şi se vor schimba.  Dar Tu rămâi acelaşi şi anii Tăi 
nu se vor sfârşi” (Ps 102,24-27). 

 

 Textul acesta este reluat în Evrei 1,10-12: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul şi 
cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.  Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o 
haină, le vei face sul ca pe o manta şi vor fi schimbate, dar Tu eşti acelaşi şi anii Tăi nu se vor 
sfârşi.”   

 

 Caracterul neschimbător al lui Dumnezeu este reflectat în legea Sa: „Să laude numele 
Domnului, căci El a poruncit şi au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi şi nu le 
va călca” (Ps 148,5.6).  „Dar Tu eşti aproape, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul.  
De multă vreme ştiu, din învăţăturile Tale, că le-ai aşezat pentru totdeauna” (Ps 119, 151. 
152).  „Căci orice făptură este ca iarba şi toată slava ei ca floarea ierbii.  Iarba se usucă şi 
floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac.  Şi acesta este Cuvântul, care v-a 
fost propovăduit prin evanghelie” (1 Pet 1,24.25).   
 

 Când scriitorul Epistolei către Evrei spune că „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci”, el 
exprimă şi confirmă veşnicia Mântuitorului, care este Dumnezeu adevărat, pentru că numai 
Dumnezeu este veşnic, iar cuvintele Sale sunt statornice, aşa cum El Însuşi a zis: „Cerul şi 
pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Mat 24,35).   
 

 Astăzi este sâmbătă, adică Sabat.  Ieri a fost vineri, mâine este prima zi a săptămânii.   Când 
scriitorul zice ieri, el nu se referă la ziua dinainte, ci la tot timpul scurs până acum, de fapt, 
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infinit; când zice în veci, el se referă la tot timpul care va urma şi care este infinit.  Veşnicia 
trecutului şi veşnicia viitorului se ating într-un punct numit azi sau acum.  În Isaia 9,6, 
Pruncul ce urma să Se nască pentru salvarea omenirii este numit: „Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al Păcii.”  Prin urmare – Părintele veşniciilor.  
Hristos este Părintele veşniciilor, al ambelor veşnicii, trecută şi viitoare, cea care a fost şi 
cea care vine.   

 

 Dumnezeul cel etern şi neschimbător a acceptat, totuşi, o schimbare de proporţii, dar nu în 
caracter şi nu în modul de a-Şi trata creaturile.  O schimbare fără precedent şi unică în 
existenţa Dumnezeirii a avut loc acum peste 2.000 de ani, când „Cuvântul S-a făcut trup şi a 
locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.  Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca 
slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1,14). 

 

 Pentru a rezolva problema păcatului, Dumnezeirea a pus în funcţie planul de mântuire, 
potrivit căruia a doua Persoană a Sfintei Treimi S-a întrupat, păstrând trupul omenesc 
pentru totdeauna.  Aceasta este singura schimbare pe care Dumnezeirea a efectuat-o în 
cadrul existenţei divine.  Era absolută nevoie, altfel oamenii ar fi fost pierduţi şi universul ar 
fi fost permanent în criză.  Nu numai moartea ispăşitoare pentru păcătoşi, ca să satisfacă 
cerinţele legii, era înscrisă în planul de mântuire, ci şi descoperirea clară, pentru oameni şi 
pentru întregul univers, a caracterului divin: „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; 
singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (Ioan 1,18).   

 

 Cuvântul S-a întrupat din iubire pentru cei căzuţi, iubirea Sfintei Treimi a operat salvarea 
păcătoşilor: „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 viaţa veşnică” (Ioan 3,16).  Schimbare în 
existenţa Cuvântului, pentru a demonstra şi a manifesta caracterul de neschimbat al iubirii 
Sale eterne şi al legii care o exprimă.   

 

 „Solii consacraţi, care în zilele de la începutul creştinismului au dus vestea cea bună a 
mântuirii unei lumii pe cale de a pieri, nu au permis ca vreun gând de înălţare de sine să 
vatăme prezentarea de către ei a lui Hristos şi a Lui răstignit.  Ei nu aspirau nici la autoritate, 
nici la superioritate.  Ascunzându-şi eul în Hristos, ei slăveau măreţul plan al mântuirii şi 
viaţa lui Hristos, Autorul şi Împlinitorul acestui plan.  Hristos, acelaşi ieri, azi şi în veci, era 
esenţa învăţăturii lor.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 209)  

  

 Apostolul Pavel descrie astfel acest proces al întrupării: „Să aveţi în voi gândul acesta, care 
era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi, n-a crezut ca un lucru de 
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de 
rob, făcându-Se asemenea oamenilor.  La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a 
făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce” (Filip 2,5-8).  

 

 Hristos a zis: „Să nu credeţi că am venit să stric legea sau proorocii; am venit nu să stric, ci să 
împlinesc” (Mat 5,17).  O astfel de stricare ar fi schimbare, o schimbare negativă.  Hristosul 
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cel adevărat nu a venit ca să modifice legea divină, ci să o respecte, să o confirme, să o 
întărească şi să-Şi dea viaţa pentru răscumpărarea celor care au călcat-o. 

 

 Pe de altă parte, anticristul face exact ce nu a făcut Hristos: se gândeşte să schimbe legea şi 
vremile.  El urăşte legea lui Dumnezeu, pentru că este este instalat şi animat de spiritul cel 
rău, care a făcut război în cer, împotriva guvernării divine şi a legii lui Dumnezeu.   

 

 În cartea profetului Daniel, ni se vorbeşte despre puterea politico-religioasă care s-a format 
pe ruinele imperiului roman de apus; această putere este descrisă ca înfumurată, hulitoare,   
prigonitoare şi pornită la luptă împotriva legii lui Dumnezeu: „El va rosti vorbe de hulă 
împotriva Celui Preaînalt, îi va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe 
vremile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremi şi o jumătate 
de vreme” (Dan 7,25). 

 

 Istoria vechiului Israel ne este călăuză pentru orientare ca biserică.  Schimbări au făcut 
Ezechia şi Iosia, distrugând înălţimile, idolatria, apostazia; schimbări au făcut şi Ieroboam, 
fiul lui Nebat, Ahab, Ahaz etc.  Unele au fost schimbări dumnezeieşti, altele – diabolice. 
 

 Satana continuă să încerce a produce schimbări păcătoase în lucrurile sfinte.  Se vorbeşte 
mult despre schimbare, s-a creat o teorie a schimbării – aceasta se propovăduieşte în afara 
bisericii şi se strecoară chiar în biserică.  Este vorba de schimbări iresponsabile, în numele 
adaptării la nevoile populaţiei, ca mod de acces la contemporani.  Se zice că este vorba de 
schimbări de metodă, nu de principii, nu de solie, dar aceasta este o iluzie.  Există o veche 
zicală cum că, odată cu apa din albie, să nu fie aruncat şi copilul.  Satana încearcă însă să 
facă exact acest lucru.  Sub pretextul de a face solia noastră relevantă pentru lumea actuală 
şi mai ales pentru tineret, el strecoară amăgirile şi mizeriile lumii între noi.  La astfel de 
schimbări trebuie să ne împotrivim cu toată puterea noastră. 

 

 Totuşi, unele schimbări sunt bune şi necesare, ele aduc variaţie şi sunt regeneratoare.  Ce 
este redeşteptarea, ce este reforma, dacă nu reale schimbări operate de Duhul lui 
Dumnezeu în indivizi şi în biserică?  „O redeşteptare şi o reformă trebuie să aibă loc sub 
acţiunea Duhului Sfânt.  Redeşteptarea şi reforma sunt două lucruri diferite.  Redeşteptarea 
indică o înnoire a vieţii spirituale, o trezire a puterilor minţii şi inimii, o înviere din moartea 
spirituală.  Reforma indică o reorganizare, o schimbare în idei şi teorii, în obiceiuri şi 
practici.  Reforma nu va aduce fructul cel bun al neprihănirii decât dacă este conectată cu 
trezirea produsă de Spirit.  Redeşteptarea şi reforma trebuie să-şi facă lucrarea stabilită şi, 
făcându-şi această lucrare, ele trebuie să se combine.”  (Review and Herald din 25 feb 1902, 
pagina 1, coloana 3)  

 

 Este ridicol să zicem: nu facem aşa, pentru că niciodată nu am făcut aşa, nu este modul 
nostru de a proceda!  Dar tot ridicol ar fi şi să zicem: trebuie să facem aşa, pentru că 
niciodată nu am făcut aşa!  Trebuie respinse cu toată indignarea propusele sau încercatele 
schimbări care aruncă la lada de gunoi valori doctrinare sau muzicale care au trecut testul 
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timpului, care au fost o binecuvântare pentru creştinătate vreme îndelungată.  A renunţa la 
cântarea „Cetate tare-i Dumnezeu” sau la cântarea „Stânca mântuirii”, pentru că sunt prea 
vechi, pentru că sunt „demodate”, pentru că nu corespund gusturilor şi aspiraţiilor 
generaţiei actuale, ar fi tot una cu lepădarea evangheliilor, pentru că au trecut două milenii 
peste ele, sau a psalmilor, care au fost scrişi în urmă cu trei milenii.  Ce este valoros, ce este 
dumnezeiesc, nu se învecheşte şi nu-şi pierde utilitatea niciodată.  Cineva a scris undeva că 
Dumnezeu nu este nici antic, nici modern, El este etern.   

 

 Trăim într-o lume şi într-un timp de schimbări foarte rapide: unele sunt bune, necesare, 
altele sunt rele sau chiar catastrofale.  Avem nevoie de o orientare sănătoasă, bazată pe 
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a putea şti astăzi ce este corect şi ce este fals, ce este 
acceptabil şi ce este condamnabil.  Da, unele schimbări sunt de dorit, le salutăm cu 
satisfacţie şi chiar le promovăm: mai bune metode de muncă, unelte sau aparate mai bune, 
tehnică mai bună; împotrivirea faţă de astfel de schimbări ar duce la pierderi inutile şi 
primejdioase.  Dar faţă de alte schimbări trebuie să ne împotrivim cu îndârjire, schimbări în 
domeniul credinţei şi moralităţii – acestea sunt periculoase şi pot fi fatale. 

 

 Schimbările, când sunt bune şi necesare, nu trebuie să fie puse în practică în mod pripit, 
iraţional sau forţat.  Ştim bine că orice medicament trebuie să fie mai întâi verificat pe 
animale, nu pe oameni.   
 

 Introducerea de schimbări prea dese poate duce la:                                                                                    
 

(01) Pierderea credibilităţii; când, într-o ţară, legile se schimbă frecvent, oamenii nu mai au 
respect faţă de ele.                                                                                                                                          
 
(02) Confuzie – ce s-ar întâmpla dacă orarul trenurilor sau al avioanelor s-ar schimba în 
fiecare săptămână?  Oamenii nu ar mai şti ce au de făcut.  La fel cu programul serviciilor 
divine în comunitate.                                                                                                                                                    
 
(03) Dureri – oamenii pierd timp, bani, se agită, atunci când nu există reguli şi aranjamente 
stabile. 
 

 Iată zece porunci ale schimbărilor:                                                                                                              
 

(01) Schimbare?  Da, însă nu doar de dragul schimbării.                                                                                                                                   
(02) Schimbare?  Da, însă numai dacă este necesară.                                                                                    
(03) Schimbare?  Da, însă întotdeauna şi numai spre bine.                                                                     
(04) Schimbare?  Da, însă numai dacă este raţională şi realistă.                                                               
(05) Schimbare?  Da, însă fără să rănim oameni.                                                                                                
(06) Schimbare?  Da, însă numai cu consens general.                                                                           
(07) Schimbare?  Da, însă numai după suficient studiu şi verificare.                                                                               
(08) Schimbare?  Da, însă nu pentru a plăcea lumii sau pentru că şi alţii fac aşa.                             
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(09) Schimbare?  Da, însă numai fără a călca principiile Sfintelor Scripturi.                                                                        
(10) Schimbare?  Da, însă numai când este inspirată de Duhul lui Dumnezeu. 

 

 În legătură cu cuvintele lui Dumnezeu către Samuel, „Îmi pare rău că l-am pus pe Saul 
împărat” (1 Sam 15,11), sora White scrie: „Părerea de rău a lui Dumnezeu nu este ca 
părerea de rău a omului.  ‚Cel ce este Tăria lui Israel nu minte şi nu Se căieşte, căci nu este 
un om, ca să-I pară rău.’  Părerea de rău a omului implică o schimbare în gândire.  Părerea 
de rău a lui Dumnezeu implică o schimbare de circumstanţe şi relaţii.  Omul poate să-şi 
schimbe relaţia cu Dumnezeu, supunându-se condiţiilor pe baza cărora poate fi adus în 
favoarea divină sau poate, prin propria lui acţiune, să se plaseze în afara condiţiei 
favorizante; însă Domnul este acelaşi ‚ieri şi azi şi în veci’ (Evrei 13,8).  Neascultarea lui Saul 
a schimbat relaţia lui cu Dumnezeu; însă condiţiile de acceptare din partea lui Dumnezeu nu 
au fost schimbate – cerinţele lui Dumnezeu erau încă aceleaşi, pentru că la El ‚nu este nici 
schimbare, nici umbră de mutare’ (Iacov 1,17).”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi şi 
profeţi, pagina 630)  

 

 Însăşi convertirea păcătoşilor este o mare schimbare, atât de mare, încât Isus a numit-o 
naştere din nou (vezi Ioan 3,3.5).  Inima păcătoasă trebuie să fie schimbată prin harul lui 
Dumnezeu, care a făgăduit: „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate 
din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.  Voi pune Duhul Meu în voi şi 
vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele” (Ezec 36,26.27).  
Aceasta trebuie să fie chiar rugăciunea păcătosului: „Zideşte în mine o inimă curată, 
Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic” (Ps 51,10).   

 

 „Dumnezeu a arătat adesea în providenţa Sa că nimic mai puţin decât adevărul revelat, 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu-l poate recupera pe om din păcat şi nu-l poate feri de 
fărădelege.  Cuvântul acela care descoperă vina păcatului are o putere asupra inimii 
omeneşti, ca să-l facă pe om drept şi să-l ţină aşa.  Aşa cum a zis Domnul, Cuvântul Său 
trebuie să fie studiat şi ascultat; el trebuie să fie adus în viaţa practică; acel Cuvânt este tot 
atât de inflexibil ca şi caracterul lui Dumnezeu – acelaşi ieri, azi şi în veci.”  (Testimonies to 
Ministers/Mărturii pentru predicatori, paginile 80-81)  

 

 Chiar după convertire, o permanentă schimbare sau o serie de schimbări se aşteaptă in 
viaţa copiilor lui Dumnezeu, de fapt schimbări în vecii vecilor, deoarece creşterea în Hristos 
înseamnă schimbare: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului 
şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Cor 
3,18).  „Ei merg din putere în putere şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion” (Ps 
84,7).   

 

 O schimbare colosală ne aşteaptă în curând şi pentru ea trebuie să ne rugăm neîncetat: 
„Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o 
clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.  Trâmbiţa va suna, morţii vor învia, nesupuşi 
putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.  Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se 
îmbrace în neputrezire şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire” (1 Cor 15,51-53).   
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 Aceste două schimbări, a caracterului şi a trupului, prima având loc acum şi a doua la 
revenirea Mântuitorului, sunt posibile pentru că le-a făgăduit şi le face Acela care este 
absolut neschimbător, acelaşi „ieri şi azi şi în veci”.  Pe cuvântul Său ne putem bizui cu toată 
convingerea şi siguranţa, aşa cum vom constata din textele ce urmează şi din altele ca ele:                                                                                                                                                                            

 
- „Ascultă-Mă, Iacove!  Şi tu, Israele, pe care te-am chemat!  Eu, Eu sunt Cel dintâi şi tot Eu 
sunt şi Cel din urmă” (Isa 48,12).                                                                                                                                       
 
- „Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine” (Apoc 1,4).                                                                                                                                                                  
 
- „‚Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul’, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce 
era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic” (Apoc 1,8).                                                                                                                                        
 
- „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul” (Apoc 22,13). 
 
- „Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi erau pline cu ochi de jur împrejur 
şi pe dinlăuntru.  Zi şi noapte ziceau fără încetare: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul 
Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!’”  (Apoc 4,8)                                                 
 
- „Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de 
domnie, s-au aruncat cu feţele la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu şi au zis: ‚Îţi 
mulţumim, Doamne, Dumnezeule, atotputernice, care eşti şi care erai şi care vii, că ai pus 
mâna pe puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti’” (Apoc 11,16.17). 

- „Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El.  
Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El.  Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de 
noi.  Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui 
singur” (2 Tim 2,11-13). 

- „Cine a făcut şi a împlinit aceste lucruri?  Acela care a chemat neamurile de la început, Eu, 
Domnul, Cel dintâi şi Acelaşi până în cele din urmă veacuri” (Isa 41,4).   

- „‚Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la 
tine şi legământul Meu de pace nu se va clătina’, zice Domnul, care are milă de tine” (Isa 
54,10).   

- „Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în 
spinare de la obârşia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră: până la 
bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini.  V-am purtat 
şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă mântuiesc” (Isa 46,3.4).  

 După secole de la încheierea canonului sacru, Dumnezeu ne-a vorbit din nou prin Spiritul 
Profetic: „Iubirea lui Hristos pentru copiii Săi este tot atât de duioasă pe cât este de 
puternică.  Şi este mai puternică decât moartea; pentru că El a murit ca să cumpere 
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mântuirea noastră şi ca să ne facă una cu El, în mod tainic şi etern una.  Atât de puternică 
este iubirea Sa, încât controlează toate puterile Lui şi foloseşte vastele resurse ale cerului, 
făcând bine poporului Său.  Este fără schimbare sau umbră de mutare – aceeaşi ieri, azi şi în 
veci.  Cu toate că păcatul a existat timp de veacuri, încercând să contracareze această iubire 
şi să obstrucţioneze revărsarea ei spre pământ, ea curge încă în şuvoaie bogate către aceia 
pentru care Hristos a murit.”  (Testimonies to Ministers/Mărturii pentru predicatori, pagina 
519) 
 

 Putem avea curaj și eternă mângâiere, când ne gândim că de această iubire stabilă nimic și 
nimeni nu ne poate despărți, așa cum a scris apostolul Pavel: „Căci sunt bine încredințat că 
nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, 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 
8,38.39).  Numai noi ne-am putea despărți de iubirea aceasta, dacă alegem așa, dar lucrul 
acesta să nu se întâmple niciodată!  Amin!      

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 18: „Iehova-i din veac” 
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„AVEM LA TATĂL UN MIJLOCITOR”                                                                                                                       

(01) Întrebări 

 Care este convingerea dumneavoastră: jertfa Domnului nostru Isus Hristos pe cruce a 
fost o jertfă perfectă sau nu?  Am putea să-i găsim vreun cusur sau vreo lipsă?  Este ea 
suficientă pentru mântuirea noastră, a păcătoşilor?  Da, este perfectă, fără cusur, 
suficientă pentru mântuire. 
 

 Altă întrebare: dacă Domnul Hristos nu ar mijloci pentru noi la Tatăl, am putea noi să fim 
mântuiţi?  Nu!  Prin urmare, pentru mântuirea noastră, mijlocirea Domnului Hristos este 
indispensabilă.  Atunci, cum justificăm primul răspuns?  Dacă jertfa Domnului Hristos 
este perfectă, absolut suficientă pentru mântuirea păcătoşilor, dacă nu-i lipseşte nimic, 
atunci de ce trebuie şi altceva, anume mijlocirea Sa, fără care suntem pierduţi?  Nu 
aştept un răspuns, pentru că predica mea este o încercare umilă de a da un astfel de 
răspuns.                                                                                                                                                                                 

(02) O altă lucrare 

 Mijlocirea Domnului Isus nu este un adaos la jertfa Sa, căreia nu-i lipseşte nimic, ci este 
altă lucrare, prin care sacrificiul de la Golgota este fructificat.  Lucrarea de mijlocire a lui 
Hristos fructifică pentru fiecare păcătos convertit sacrificiul de pe cruce.  Mulţi oameni 
care citesc Biblia nu văd nimic dincolo de Golgota.   Ei vorbesc, într-adevăr, despre 
moartea lui Hristos, dar se opresc la cruce, ca şi când Domnul Isus nu ar fi făcut nimic în 
cer de la înălţarea Sa încoace.  Chiar dacă Îl numesc pe Isus, uneori, Mijlocitor, ei înţeleg 
foarte puţin prin aceasta.  Şi eu gândesc că, separată de lucrarea Sa de mijlocire, jertfa 
lui Isus în sine nu este înţeleasă corect.                                                                                                      

(03) Numai o parte este vinovată 

 De ce este necesară mijlocirea?  Ce lucrare face un mijlocitor?  El mediază, intervine 
între două părţi care sunt în conflict, pentru a le apropia pe una de alta, pentru a aplana 
conflictul.  Totuşi, mijlocirea Domnului nostru Isus Hristos este altfel.  El nu intervine 
pentru a împăca două părţi, ca între doi duşmani omeneşti, ci ca să-i împace pe păcătoşi 
cu Dumnezeu, să-i aducă înapoi la Dumnezeu.  Mijlocirea lui Hristos nu schimbă nimic la 
Dumnezeu, pentru că acolo nu este nimic de schimbat; toată schimbarea este făcută la 
nivelul oamenilor; pentru că nu Dumnezeu S-a depărtat de om, ci omul s-a depărtat de 
Dumnezeu; nu Dumnezeu l-a ofensat pe om, ci omul L-a ofensat pe Dumnezeu, prin 
neascultare.  De aceea, omul trebuie să fie schimbat, adus înapoi la Dumnezeul Creator, 
iar acest rol este îndeplinit de mijlocirea lui Hristos, pe baza jertfei Sale.                                        

(04) Cauza şi efectul 

 De ce este o astfel de mediere necesară?  Dacă gândim că Isus mijloceşte la Tatăl ca să-I 
înmoaie inima, să-L îmblânzească, să-L convingă să ne iubească, atunci greşim, iar o 
astfel de gândire este de-a dreptul păgână.  Pentru că păgânii obişnuiau şi obişnuiesc  
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să-şi aducă sacrificiile pentru a calma mânia zeilor lor, pentru a scăpa de pedepsele lor, 
gândind că zeii sunt cruzi şi primejdioşi.  De aceea mijloceşte Hristos pentru noi?  Nu!  În 
niciun caz.  Golgota nu este cauza iubirii lui Dumnezeu faţă de noi, ci este efectul ei.  
Dumnezeu a fost întotdeauna iubire.  El ne iubeşte nu pentru că L-a dat pe Fiul Său ca să 
moară pentru noi, iar acum trebuie să ne iubească, din moment ce mântuirea noastră     
L-a costat atât de mult. 
 

 Iată ce zice Spiritul Profetic: „Dar acest mare sacrificiu nu a fost făcut pentru a crea în 
inima Tatălui iubire pentru om, pentru a-L îndupleca să mântuiască.  Nu, nu!  ‚Atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu’ (Ioan 3,16).  Tatăl ne 
iubeşte, nu din cauza jertfei celei mari de ispăşire, ci El a oferit jertfa de ispăşire pentru 
că ne iubeşte.  Hristos a fost mijlocul prin care a putut revărsa iubirea Sa infinită asupra 
unei lumi căzute.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 13)    
 

 Mai mult decât atât, iubirea Tatălui ceresc pentru Fiul Său s-a mărit ca rezultat al jertfei 
Sale: „Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau” (Ioan 10,17).  Sora 
White explică astfel acest text: „Înseamnă că Tatăl Meu v-a iubit atât de mult, încât chiar 
Mă iubeşte pe Mine mai mult pentru că Îmi dau viaţa ca să vă răscumpăr pe voi.  Pentru 
faptul că am devenit înlocuitorul şi garantul vostru, pentru că Mi-am dat viaţa, pentru că 
am luat vina voastră, fărădelegile voastre, Eu sunt îndrăgit de Tatăl Meu.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 483-484)                                                                                                                                           

(05) Doi mijlocitori? 

 Câţi mijlocitori există între Dumnezeu şi oameni?  Biblia ne dă aici un răspuns clar şi fără 
echivoc: „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru 
toţi” (1 Tim 2,5.6).   
 

 În Romani 8,26.27, citim: „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu 
ştim cum trebuie să ne rugăm.  Dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine 
negrăite.  Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului, pentru că El 
mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.”   
 

 Există doi care mijlocesc pentru noi sau unul singur?  În 1 Timotei 2,5.6, am văzut clar că 
„este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Omul Isus Hristos.”  Unul.  Între.  
Duhul Sfânt nu mijloceşte între, adică între Dumnezeu şi oameni, ci El lucrează în inimile 
noastre, Se luptă cu noi, ca să ne convingă de păcat, să ne conducă la pocăinţă.  Aceasta 
este mijlocire, dar nu între Dumnezeu şi păcătoşi.  Singurul care face acest lucru este Cel 
ce Şi-a dat viaţa pentru noi.  El este singurul mijloc de legătură între cer şi pământ, scara 
pe care a văzut-o Iacov în vis.                                                                                                                  

(06) Complicare 
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 Unii oameni complică acest traseu al mijlocirii între Dumnezeu şi păcătoşi, introducând 
în mod arbitrar alte legături.  Păcătoşii se roagă la sfinţi sau la Maria, aceştia sau Maria 
se roagă la Isus şi Isus Se roagă Tatălui.  Ei zic: „Dumnezeu este prea sfânt pentru ca noi 
să ne adresăm Lui direct” (dar rugăciunea „Tatăl nostru”?).  Ei zic: „Trebuie să ne 
adresăm sfinţilor sau Mariei, pentru ca ei să pună o vorbă bună la Isus.”  Isus nu a zis 
aşa, ci cu totul altfel: „Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl în numele 
Meu va va da” (Ioan 16,23).   
 

 Fără alte nume!  Păcătoşi, sfinţi, Maria, Isus, Tatăl – acceptaţi aşa schemă?  Isus face o 
mijlocire directă între Dumnezeu şi om.  Am văzut o pictură.  Înfăţişa o parte a globului 
pământesc, de unde o mulţime de păcătoşi îşi întindeau mâinile către cer.  Deasupra, în 
spaţiul extraterestru, întinzându-se către Pământ, se putea vedea mâna lui Dumnezeu-                                    
Tatăl.  Totuşi, păcătoşii nu puteau atinge mâna Tatălui.  În mijloc Se afla Hristos: una din 
mâinile Sale era unită cu mâna lui Dumnezeu-Tatăl, iar cealaltă – cu mâinile păcătoşilor.  
Iar aceştea se prindeau de mâna lui Isus.                                                                                            

(07) Noi suntem prezenţi acolo prin El 

 De ce este necesară o mijlocire?  Noi nu-L putem întâlni pe Tatăl în mod direct, fără un 
mijlocitor.  Înainte de cădere, acest lucru a fost posibil, era o realitate zilnică; însă 
păcatul a făcut ca omul să nu se poată arăta înaintea Tatălui fără a muri.  Pentru 
păcătoşi, „Dumnezeul nostru este un foc mistuitor” (Evr 12,29).  Domnul Isus Hristos a 
zis: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14,6).   
 

 El este acolo, la dreapta Tatălui, şi vorbeşte pentru noi, ca şi când noi am fi acolo, 
înaintea lui Dumnezeu.  El este un Om, aşa cum am citit în 1 Timotei 2,5, „un singur 
Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Omul Isus Hristos.”  El, Omul, al doilea Adam, 
Adam cel fără păcat, Fratele nostru.  „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de 
slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca şi noi, dar fără păcat” 
(Evr 4,15).                                      

(08) Alternative? 

 Ar putea un înger să fie mijlocitor între Dumnezeu şi păcătoşi?  Nu!  Ei sunt fiinţe create.  
Când omul a căzut în păcat, îngerii au fost dispuşi să se ofere ca sacrificiu, dar nu era 
destul.  Viaţa unui înger, viaţa tuturor îngerilor, nu ar fi fost suficientă pentru a satisface 
pretenţiile legii care fusese călcată.  Numai cineva egal cu Dumnezeu, Dătătorul legii, 
egal cu legea, era în stare să-l răscumpere pe om din sclavia păcatului, prin sacrificiul 
Său, şi era în stare să devină Mijlocitorul necesar între Dumnezeu şi om. 
 

 Aşa zice şi Spiritul Profetic: „Îngerii s-au prosternat la picioarele Comandantului lor şi              
s-au oferit să devină sacrificiu pentru om.  Însă viaţa unui înger nu putea plăti datoria; 
numai acela care l-a creat pe om avea puterea de a-l răscumpăra.”  (Patriarchs and 
Prophets/Patriarhi şi profeţi, paginile 64-65) 
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 Dacă, după ce Eva mâncase din pomul oprit și venise la Adam, el ar fi refuzat să 
mănânce, ar fi putut un astfel de Adam, reţineţi, Adam cel fără de păcat, ar fi putut el să 
mijlocească între Dumnezeu şi vinovata Eva?  Nu, deşi el era fără păcat.  El era o fiinţă 
creată, ca şi îngerii.  Cu atât mai puţin ar putea un păcătos, indiferent cine ar fi el şi ce 
titlu ar avea, să mijlocească între Dumnezeu şi alţi păcătoşi.  Cu sau fără bani!  În Vechiul 
Testament, preotul făcea doar o lucrare simbolică: aşa cum jertfa ceremonială nu era 
adevărata jertfă mântuitoare, ci doar un simbol indicând către adevăratul Miel al lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, tot aşa, mijlocirea efectuată de preot era numai un 
simbol arătând către adevăratul Mijlocitor – Hristos.  Acum, când marea jertfă a fost 
adusă, când adevăratul Mijlocitor Îşi face lucrarea, niciun om nu mai are vreun rol 
simbolic, necum real, în lucrarea de mijlocire.   
 

 Ştim că numai una din Persoanele Dumnezeirii putea fi Mântuitor şi Mijlocitor, Fiul lui 
Dumnezeu, care S-a oferit: „Iată-Mă, trimite-Mă!”  (Isa 6,8)                                                                                           

(09) Dumnezeu şi Om 

 Hristos era, deci, Dumnezeu.  El putea fi Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, putea să 
aducă la îndeplinire planul de mântuire, să deschidă cartea sigilată şi să rupă cele şapte 
peceţi ale ei.  Dar dacă ar fi rămas în continuare în cer, ca şi până atunci, putea El să fie 
Mijlocitorul între Dumnezeu şi oamenii căzuţi?  Nu!  Chiar fiind Dumnezeu?  Aceasta era 
numai una din condiţii.  Şi a doua era obligatorie: trebuia să fie şi Om.   
 

 Să presupunem că avem în faţa noastră două persoane care vorbesc limbi diferite, una 
vorbind numai româna, cealaltă numai engleza.  Nu se vor putea înţelege.  Este nevoie 
de un traducător.  O a treia persoană, care vorbeşte perfect româna, dar nu vorbeşte 
engleza, poate funcţiona ca traducător?  Dar dacă vorbeşte perfect engleza, dar nu 
vorbeşte româna, poate face această lucrare?  Nu.  Traducătorul trebuie să vorbească 
foarte bine amândouă limbile.  Exemplul este slab, dar nu am altul mai bun.   
 

 Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni trebuia să facă parte atât din familia lui 
Dumnezeu, cât şi din familia omenească.  Isus făcea parte din Dumnezeire, dar nu era 
Om.  De aceea, „Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.  
Şi noi am primit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 
1,14).  Cuvântul cel veşnic, care era Dumnezeu, a devenit Om.  S-a născut din fecioara 
Maria, în Betleem, acum peste 20 de secole, într-o zi necunoscută, a crescut, a lucrat 
pentru oameni.  „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca 
să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de 
încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului” (Evr 2,17).   
 

 De ce este Hristos singura Fiinţă din univers care poate fi Mijlocitor între Dumnezeu şi 
păcătoşi?  Pentru că numai El face parte din Sfânta Treime şi din neamul omenesc.  El e 
Dumnezeu şi Om.  Tatăl e Dumnezeu, dar nu e om.  Duhul Sfânt e Dumnezeu, dar nu e 
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om.  Fiecare din Persoanele Dumnezeirii colaborează la lucrarea mântuirii păcătoşilor, 
dar jertfă şi Mijlocitor  între Dumnezeu şi om este numai Fiul, care este Dumnezeu-Om.                

(10) Viaţă şi moarte    

 Ce credeţi: dacă Isus, după ce S-a născut în Betleem şi a crescut, de pildă la 20-25 de ani, 
acum că era şi Om, S-ar fi înălţat la cer, putea fi Mijlocitorul nostru?  Nu?  Dar era şi 
Dumnezeu şi Om.  Acestea erau condiţiile, iar El le îndeplinea.  Totuşi, în afară de 
condiţiile privind natura fiinţei Sale, El avea nevoie şi de o calificare pentru lucrarea de 
Mijlocitor.  Iar această calificare avea două etape sau trepte: prima era viaţa, a doua era 
moartea.  Trebuia nu doar să Se unească cu oamenii prin naştere, ci să trăiască pe 
pământ, între oameni şi în condiţiile lor, o viaţă fără păcat, în ascultare deplină de 
Dumnezeu, de legea Sa, o viaţă model.  „Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, 
pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice” (Evr 5,9).   
 

 El a demonstrat, prin viaţa Sa, că Satana minte, că, de fapt, e posibilă ascultarea 
desăvârşită de Dumnezeu.  Dacă însă, după ce a făcut această demonstraţie, prin viaţa 
Sa, din Ghetsimani S-ar fi întors în cer, ar fi putut să fie Mijlocitor?  Nu!  Urma să fie 
trecută şi a doua clasă a calificării Sale pentru slujba de Mijlocitor – moartea ca jertfă: 
„La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte şi 
încă moarte de cruce” (Filip 2,8).  
 

 „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, 
pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la 
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Evr 12,2).  Moartea Sa este temeiul 
mijlocirii Sale: „Hristos a murit!  Ba, mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu 
şi mijloceşte pentru noi!”  (Rom 8,34).  El arată Tatălui palmele Sale, cu semnele cuielor, 
amintire a morţii Sale şi pledează în favoarea păcătoşilor căiţi: „Am văzut patru îngeri 
care aveau o lucrare de făcut pe pământ şi erau pe cale de a o înfăptui.  Isus era 
îmbrăcat în veşminte preoţeşti.  El a privit cu milă la rămăşiţă, apoi Şi-a ridicat mâinile şi, 
cu o voce de profundă îndurare, a strigat, ‚Sângele Meu, Tată, sângele Meu, sângele 
Meu, sângele Meu!’  Apoi am văzut o lumină extrem de strălucitoare venind de la 
Dumnezeu, care şedea pe marele tron alb, şi aceasta s-a revărsat peste tot în jurul lui 
Isus.”  (Early Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 38)                                                                       

(11) Mijlocire necondiţionată? 

 Posesorii de autoturisme, dacă vor să le folosească pe drumuri publice, sunt obligaţi să 
încheie o asigurare care, în caz de accident, acoperă cheltuielile pentru vătămare 
produsă altui automobil şi persoanelor din el.  Fie că un șofer implicat în accident este 
vinovat sau nu, asigurarea plăteşte.  De aspectele legale se ocupă poliţia şi justiţia.  
Asigurarea plăteşte oricum.  Aşa stau lucrurile şi cu mijlocirea Domnului Isus Hristos?  
Adică, El mijloceşte, fie că omul regretă păcatul, fie că nu-l regretă, fie că doreşte să fie 
eliberat şi să trăiască o viaţă nouă, fie că îşi vede de drum mai departe şi iubeşte 
păcatul?  Nu există o mijlocire din oficiu, automată!   
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 În Evrei 7,25, ni se spune: „De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce 
se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.”  
Îi mântuieşte pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El; oare şi pe cei ce nu se apropie?  
Nu!  Foarte mulţi oameni se vor pierde pentru veci, deşi a fost adusă pe Golgota o jertfă, 
care putea să-i mântuiască şi pe ei.  Foarte mulţi oameni vor pieri pentru totdeauna, cu 
toate că a existat un Mijlocitor, care ar fi putut şi ar fi dorit să mijlocească şi pentru ei.  
Mijlocirea lui Isus lucrează numai pentru cei ce fac uz de ea.                                                                       

(12) Mijlocire temporară 

 „Trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.”  Rezultă oare de aici că mijlocirea lui 
Hristos va dura în veci?  Nu!  Mijlocitorul e veşnic, dar lucrarea Sa de mijlocire are un 
început şi are un sfârşit.  De la înălţarea la cer şi până la sfârşitul celor 2.300 de ani, la 22 
octombrie 1844, El a îndeplinit lucrarea de Preot, adică serviciul zilnic, mijlocind în 
sfânta pentru păcătoşii căiţi.  De la 22 octombrie 1844, El face atât lucrare de Preot, cât 
şi de Mare Preot în sfânta sfintelor, făcând curăţirea sanctuarului ceresc şi continuând a 
mijloci pentru păcătoşi, până la încheierea harului.   
 

 E aceeaşi lucrare de mijlocire, desfăşurată în două faze.  Dar ea se va încheia în curând.  
Isus va înceta pentru totdeauna lucrarea Sa de mijlocire şi va deveni Judecător pentru 
cei nepocăiţi, declarând: „Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este 
întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără 
prihană.  Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!”  (Apoc 22,11)   

(13) Uşurătate 

 Să cercetăm îndeaproape  un ultim text şi anume 1 Ioan 2,1.2: „Copilaşilor, vă scriu 
aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi.  Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un 
Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.  El este jertfa de ispăşire pentru păcatele 
noastre şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.”   
 

 „Vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi.”  S-au scris şi se scriu milioane de cărţi, care îi 
învaţă pe oameni cum să păcătuiască!  Iată aici o carte care îi învaţă pe oameni cum să 
nu păcătuiască.  Există în versetul acesta un cuvânt scurt, de patru litere în româneşte, 
extrem de grav, care este punctul critic al întregului text şi care face ca pentru individ 
întregul plan de mântuire să poată sta în cumpănă: dacă.  Hristos nu Se angajează să 
mijlocească pentru cel ce iubeşte păcatul şi n-are de gând să renunţe la el.  Nu!  Dacă 
cineva a păcătuit.  E un fapt neplănuit.   
 

 Stimaţi fraţi şi surori, noi ne aflăm pe câmpul de luptă.  În luptă, putem fi uneori atinşi 
de schijele vrăjmaşului, putem fi răniţi, putem şchiopăta, aluneca.  Să nu disperăm.  
Dacă se întâmplă aşa ceva, curaj!  Avem la Tatăl un Mijlocitor.  Ce speranţă poate exista 
însă pentru cei ce gândesc în felul acesta: „Să păcătuim fără grijă, căci avem la Tatăl un 
Mijlocitor!”?  Absolut nicio speranţă!                                                                                                     
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(14) Sublimul avocat 

 Cuvântul „Mijlocitor”, folosit în 1 Ioan 2,1, este în originalul grecesc paracletos, care 
înseamnă şi apărător, avocat.  Ce face un avocat?  El îl apără pe cel adus la judecată, se 
angajează să-l salveze.  Omul din popor, care are un proces, nu cunoaşte legile, nu ştie 
să argumenteze.  Avocatul preia cazul acestuia şi îl prezintă ca şi când ar fi el cel acuzat.  
Este Isus Avocatul nostru?  Da, El ne apără, El depune eforturi ca să ne salveze.  Am 
constatat însă două mari deosebiri între Avocatul ceresc, Isus, şi avocaţii de pe pământ:  
 
(01) În efortul de a-l scăpa pe client, care a plătit nişte bani, avocatul pământesc 
foloseşte toate argumentele posibile, şi adevărate, şi mai puţin adevărate; el 
interpretează articolele de lege aşa încât să-l influenţeze pe judecător în stabilirea 
sentinţei.  Aşa face şi Isus?  Foloseşte orice mijloace, numai să ne poată ajuta?  Spune El: 
„Tată, omul acesta e nevinovat, e perfect, nu e adevărat că a păcătuit, Satana îl acuză în 
mod fals!”?  Nu!  Isus este Avocatul nostru, dar El spune întotdeauna numai adevărul.  El 
zice: „Da, Tată, acest om e vinovat, el a călcat legea şi s-ar cuveni să moară.  Dar, Tată, 
priveşte la căinţa lui, la dorinţa lui de schimbare şi, Tată, sângele Meu a curs şi pentru 
el!”                                                                                                                                                                 
 
(02) Cel ce are un proces a vorbit cu avocatul, i-a explicat bine faptele, iar acum, la 
proces, el îşi pune toată încrederea în avocat.  Iar acesta începe să vorbească.  Acuzatul 
e foarte atent, pentru că libertatea sau chiar viaţa lui este în joc.  Totuşi, la un moment 
dat, cel acuzat e nemulţumit.  Avocatul apără şi nu prea apără.  Ar putea folosi şi acest 
argument şi pe acesta şi altul.  De ce nu le aminteşte?  Şi atunci, acuzatul începe să 
bănuiască: nu cumva avocatul a luat legătura şi cu adversarul?  Nu cumva a fost 
cumpărat?  Aşa se întâmplă şi cu Isus?  Poate să vină Satana, zicând: „Pentru cine 
mijloceşti?  Acesta e un mare păcătos, nu e vrednic de ajutor!”, iar Isus să zică: „Chiar 
aşa, lasă-l să piară în păcatele lui!”?  Poate Isus să fie influenţat să nu ne mai ajute?  Nu! 
 

 Domnul Isus este Avocatul care nu suceşte adevărul, dar care nici nu Se lasă influenţat – 
El este incoruptibil.  Numai noi Îl putem influenţa, prin necredinţa şi prin nepăsarea 
noastră, să nu ne poată ajuta.  Altfel nimeni, absolut nimeni şi nimic.  Câtă vreme 
strigăm către El pentru ajutor, vom fi ajutaţi. 
 

 Iată gânduri măreţe şi încurajatoare din Spiritul Profetic: „Oricare ar fi fost experienţa ta 
din trecut, oricât de descurajatoare ar fi situaţiile tale actuale, dacă vei veni la Isus chiar 
aşa cum eşti, slab, neajutorat şi disperat, Mântuitorul nostru milostiv te va întâmpina 
încă de departe, te va cuprinde în braţele Sale iubitoare şi în mantia neprihănirii Sale.  El 
ne prezintă Tatălui îmbrăcaţi în haina albă a propriului Său caracter.  El mijloceşte 
înaintea lui Dumnezeu în favoarea noastră, zicând: ‚Eu am luat locul păcătosului.  Nu 
privi la acest copil îndărătnic, ci priveşte la Mine.’  Dacă Satana va vorbi tare împotriva 
sufletelor noastre, acuzându-ne de păcat şi pretinzându-ne ca pradă a sa, sângele lui 
Hristos mijloceşte cu şi mai multă putere.”  (Thoughts from the Mount of Blessing/ 
Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 9)   
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 Închei folosindu-mă de cuvintele apostolului Pavel din Evrei 4,16: „Să ne apropiem dar 
cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru 
ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.”  Amin!                

* * * * 

Cântarea de deschidere, 11: „Preasfinte Creator!” 

Cântarea de închidere, 134: „Hristos, Mare Preot” 
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FINALA INSTRUIRE                                                                                                                                                          

(01) Trei perioade 

 Putem distinge trei perioade în viaţa terestră a Domnului nostru Isus Hristos:                                                           
 
(01) de la naştere până la botez, 30 de ani (Luca 3,23), în cea mai mare parte a acestui 
timp El fiind lucrător în atelierul de tâmplărie (Marcu 6,3);                                                                                                                 
 
(02) de la botez până la răstignire, cei 3 ani şi jumătate ai activităţii Sale ca Mesia (Dan 
9,25-27);                                               
 
(03) de la înviere până la înălţare, 40 de zile, într-un corp proslăvit. 
 

 Iată cum S-a arătat El oamenilor în aceste trei perioade:                                                                                   
 
(01) ca orice alt copil, adolescent, tânăr, adult; muncitor, cetăţean, participant în 
activitatea sinagogii din Nazaret;                                                                                                                            
 
(02) L-au văzut indivizi în întâlniri personale sau în grup, L-au ascultat mulţimi;                                                                                                                                                                            
 
(03) nu S-a arătat oricui, ca înainte de răstignire, ci numai acelora care urmau a fi 
martori ai învierii Sale aşa cum a zis Petru: „Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi a îngăduit să 
Se arate, nu la tot norodul, ci nouă, martori aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care 
am mâncat şi am băut împreună cu El, după ce a înviat din morţi” (Fapte 10,40.41).                         

(02) Arătări fizice şi arătări spirituale 

 Trebuie să facem deosebire între arătările lui Hristos aevea martorilor învierii şi arătările 
Sale în mod spiritual: „‚Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă 
iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu.  Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.’  Iuda, nu Iscarioteanul, 
I-a zis: ‚Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă şi nu lumii?’  Drept răspuns, Isus i-a 
zis: ‚Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi.  Noi vom veni 
la el şi vom locui împreună cu el’” (Ioan 14,21-23).   
 

 „Având o legătură vie cu izvorul tăriei care îndură totul, vom fi conduşi de influenţa unei 
minţi mai puternice, desăvârşite.  Părtaşi de fire dumnezeiască, noi vom fi aduşi în 
captivitatea lui Isus Hristos.  Nu vom mai trăi viaţa obişnuită de egoism, ci Hristos va trăi 
în noi.  Caracterul Său va fi reprodus în natura noastră.  Astfel, noi vom produce roadele 
Duhului Sfânt – ‚unul treizeci, altul şaizeci şi altul o sută.’”  (Christ’s Object Lessons/ 
Parabolele Domnului Hristos, pagina 61)        

(03) Patruzeci de zile 
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 Ne ocupăm acum de cele 40 de zile care au trecut între învierea şi înălţarea lui Hristos.  
De unde ştim noi că au fost 40 de zile?  Din Fapte 1,3: „După patima Lui, li S-a înfăţişat 
viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind cu ei 
despre lucrurile privitoare la împărăţia lui Dumnezeu.” 
 

 „Timp de patruzeci de zile, Hristos a rămas pe pământ, pregătindu-i pe ucenici pentru 
lucrarea ce le stătea în faţă şi explicându-le ceea ce până atunci ei nu fuseseră în stare să 
înţeleagă.  El le-a vorbit despre profeţiile privitoare la venirea Sa, la respingerea Sa de 
către iudei şi la moartea Sa, arătându-le că fiecare precizare a acestor profeţii fusese 
împlinită.  El le-a spus că ei trebuie să privească împlinirea aceasta a profeţiei ca o 
asigurare a puterii care îi va însoţi în lucrările lor viitoare.”  (The Acts of the Apostles/ 
Faptele apostolilor, pagina 26)     
 

 De câte ori li S-a arătat viu după învierea şi înainte de înălţarea Sa, în cursul acelor 40 de 
zile?  Nu ştim exact.  În textul citat, Luca zice „prin multe dovezi”, „deseori”.  Deşi nu 
putem enumera toate arătările acestea, din lipsă de dovezi, folosind dovezile pe care le 
găsim în cele patru evanghelii, în cartea Faptele apostolilor şi în 1 Corinteni 15, putem 
identifica următoarele 13 arătări, dintre care 12 înainte de înălţare şi 1 după aceea:  
 
I.  În cursul zilei învierii 
 
(01) Mariei Magdalena, lângă mormânt (Ioan 20,11-18).  Ea a fost cea dintâi care L-a 
văzut înviat: „Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai 
întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte demoni” (Marcu 16,9).                                                                                                                                           
 
(02) Unui grup de femei, cărora le vorbise îngerul la mormânt şi pe care Isus le-a întâlnit 
în timp ce se depărtau ca să-i anunţe pe ucenici despre învierea Domnului (Mat 28,8-
10).                                                                                                                                                                                                                                                              
 
(03) Lui Petru, nu ştim unde: „. . . şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece” (1 Cor 
15,5).  În Ierusalim, ucenicii erau adunaţi şi comentau ştirile: „S-au sculat chiar în ceasul 
acela, s-au întors la Ierusalim şi i-au găsit pe cei unsprezece şi pe cei ce erau cu ei, 
adunaţi la un loc şi zicând: ‚A înviat Domnul cu adevărat şi i S-a arătat lui Simon’” (Luca 
24,33.34).                                                                                                                                                                                                                
 
(04) La doi ucenici, care mergeau pe drumul către Emaus, „un sat care era la o 
depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim” (Luca 24,13-35; citat este versetul 13).                                                  
 
II.  Seara, după ziua învierii 
 
(05) La zece ucenici (Iuda Iscarioteanul era mort, iar Toma nu era cu ei), altora care erau 
cu ei, plus celor doi ucenici care-L văzuseră în Emaus.  Episodul din Ioan 20,19-23, când 
ucenicii erau adunaţi cu uşile încuiate, de frica iudeilor, este acelaşi cu cel raportat în 
Luca 24,36-43: „Cei unsprezece – acest termen trebuie să fi fost folosit întru câtva în 



 

 

P
ag

e3
1

2
 

sens tehnic aici, pentru a-i desemna pe ucenicii cei mai apropiaţi de Hristos, în mare 
măsură aşa cum termenul ‚cei doisprezece’ fusese folosit înainte de a dezerta Iuda (Luca 
8,1; 9,12 etc.).  Propriu-zis, numai zece din apostoli au fost prezenţi, pentru că Toma nu 
era cu ei cu ocazia aceea (vezi Ioan 20,24).”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 884);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
- călătoria către Emaus a fost „în aceeaşi zi” (Luca 24,13) ca ziua învierii, „ziua întâi a 
săptămânii” (Luca 24,19);                                                                                                                                                           
 
- „este spre seară şi ziua aproape a trecut” (Luca 24,29), au zis cei doi ucenici, era ziua 
învierii, înainte de apusul soarelui, care se apropia;                                                                                                                                                       
 
- în Ioan 20, se vorbeşte din nou despre „seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii” 
(versetul 19), propriu-zis, trecuse prima zi a săptămânii, care fusese ziua învierii;                                            
 
- atunci, Isus i-a asigurat că El nu este un duh şi le-a demonstrat acest lucru arătându-le 
mâinile şi picioarele Sale şi mâncând înaintea lor (vezi Luca 24,37-43).                                                           
 
(06) La unsprezece ucenici (acum era şi Toma cu ei), la opt zile după înviere, în 
Ierusalim, în aceeaşi cameră încuiată (Ioan 20,19-26), când Isus l-a convins pe Toma de 
învierea Sa (Ioan 20,24-29).                                                                                                                                        
 
III.  Alte arătări, a căror ordine nu o cunoaştem 
 
(07) La şapte ucenici (Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui 
Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus), la Marea Galileii (Ioan 21,1-22).                                                                                                                                                                                         
 
(08) „La peste cinci sute de fraţi deodată” (1 Cor 15,6); acest text nu spune unde.                                                                                       
 
(09) Lui Iacov (1 Cor 15,7), textul acesta nu spune care Iacov şi nu spune unde.                                                                                                 
 
(10) „. . . apoi tuturor apostolilor” (1 Cor 15,7), nu ştim unde şi nu ştim când, pentru că 
această arătare la toţi apostolii era după multe alte arătări – „apoi”.                                                                                                             
 
(11) La unsprezece ucenici pe un munte în Galilea (Mat 28,16-20).  S-ar părea că aceasta 
a fost ultima dată când Isus S-a arătat celor 11 ucenici, pentru că versetele 19 şi 20 par 
să fie ultimele rostite de Isus către ei, dar nu este aşa, pentru că Isus nu S-a înălţat la cer 
din Galilea, ci de pe Muntele Măslinilor de lângă Ierusalim (vezi Fapte 1,4-11; versetul 12 
zice: „Atunci, ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă 
Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului.”).                                                                                             
 
(12) La unsprezece ucenici, pe Muntele Măslinilor, pentru înălţarea Sa la cer (Fapte 1,4-
12).                                 
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IV.  După înălţarea Sa la cer 
 
(13) Lui Saul din Tars, care a devenit apoi Pavel:                                                                                                                                                           
 
- „După ei toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat şi mie” (1 Cor 15,8).                                                                                                                                                                                                      
 
- „Anania a plecat şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: ‚Frate 
Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi 
vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt’” (Fapte 9,17).   
 
Mântuitorul Se arată fiecărui credincios adevărat, însă Pavel menţionează arătarea lui 
Hristos către el, la încheierea tuturor celorlalte arătări trupeşti, ca o arătare vizibilă, 
însoţită de o lumină orbitoare (vezi Fapte 9,1-9).   

(04) Nu în permanenţă  

 De ce nu a stat Mântuitorul, în timpul celor 40 de zile de după înviere, în permanenţă, în 
mod vizibil, cu ucenicii Săi, ca mai înainte?  El avea acum un trup proslăvit.  Îi pregătea 
pentru absenţa Sa fizică permanentă, iar aceasta era perioada de adaptare.  Li S-a arătat 
în mod ocazional, pentru un timp mai scurt sau mai lung, chiar mânca împreună cu ei 
(Fapte 10,41).  Apărea şi dispărea, îi întâlnea pe neaşteptate sau după ce îi anunţa.  

(05) Scopurile arătărilor 

 Dar de ce li Se arăta?  Cred că pentru următoarele patru scopuri:                                                               
 
(01) Ca să-i convingă de învierea Sa, pentru că ei urmau a fi martorii acelui eveniment.  
(02) Ca să-i încurajeze.                                                                                                                                                                                                                                     
(03) Ca să-i instruiască.                                                                                                                                             
(04) Ca să le satisfacă unele nevoi vremelnice, ca pescuirea de la Marea Galileii (Ioan 
21,6-11).   

(06) Instruirea dată ucenicilor 

 Ce discuta cu ei în timpul acela, când li Se arăta?  O mulţime de subiecte:                                                                                                                                                      
 
(01) Evanghelizarea lumii (Mat 28.19.20; Marcu 16,15.16).                                                                                                  
(02) Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt (Luca 24,49; Ioan 20,21-23; Fapte 1,4.5.8 etc.).                                                                                                                       
(03) Diferite sarcini ale bisericii şi înzestrarea credincioşilor cu daruri spirituale (Marcu 
16,17.18).                                                                                                                                                                                                                                                                
(04) Relaţiile lor unii cu alţii ca ucenici ai Săi; unitatea lor demonstrată în Ziua 
Cincizecimii avea o bază anterioară (Fapte 2,1; 1,14).                                                                                                                                                                                                    
(05) Clarificarea unor adevăruri spirituale (Ioan 20,21-23).                                                                                       
(06) Reabilitări, ca, de exemplu, aceea a lui Simon Petru (vezi Ioan 21,15-17).                                    
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(07) Neinstruirea  

 Ce nu a discutat Isus cu ucenicii Săi în acele 40 de zile, deşi a avut destul timp să o facă?                                                                                    
 
(01) Doctrina nemuririi naturale a sufletului.                                                                                                          
(02) Transferarea sanctităţii de la Sabatul zilei a şaptea la prima zi a săptămânii; în 
aproape 6 săptămâni, ei ar fi putut face inaugurarea noului sistem, în care ziua 
săptămânală de închinare colectivă să devină ziua numită acum duminică.                                                                 
(03) Desfiinţarea învăţăturilor date înainte de întruparea Sa cu privire la Cele Zece 
Porunci, alimentaţia curată, finanţarea lucrării lui Dumnezeu.                                                                                                      
(04) Stabilirea unui calendar „creştin” de sărbători: Crăciunul, Paştele, zilele sfinţilor etc.  
(05) Tradiţii şi datini care să fie respectate ca fiind de origine creştină: mese pentru cei 
morţi, relicve, lumânări etc.                                                                                                                                                           
(06) Cultul maicii Domnului, adorarea ei ca mamă a lui Dumnezeu, mai pe sus de 
heruvimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(07) Glorificarea crucii materiale ca simbol al creştinismului.   
 

 De unde ştim că Hristos nu i-a învăţat pe ucenicii Săi astfel de lucruri în cursul celor 40 
de zile după învierea Sa?  Pentru că ele au lipsit complet din practica apostolilor şi nimic 
despre ele nu se aminteşe în Noul Testament.  Din contra, Mântuitorul le-a poruncit 
ucenicilor Săi: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.  Şi 
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.  Amin!”  (Mat 28,19.20) 

(08) Să nu treceţi peste ce „este scris”!  (1 Cor 4,6) 

 „Învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.”  Avem suficient material în cele patru 
evanghelii şi suficiente informaţii în restul Noului Testament, ca să ştim ce i-a învăţat 
Domnul Isus Hristos pe ucenici şi prin ei şi pe noi.  Rămânem la ce a poruncit El.  Care 
vor fi rezultatele?  „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum 
şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui” (Ioan 15,10).   
 

 „Există numai două clase în lume astăzi şi numai două clase vor fi recunoscute la 
judecată – aceia care violează legea lui Dumnezeu şi aceia care ascultă de ea.  Hristos ne 
dă testul prin care putem dovedi credincioşia sau necredincioşia.  ‚Dacă Mă iubiţi’, zice 
El, ‚ţineţi poruncile Mele.’”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, 
pagina 283)  
 

 „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 se contopeşte cu voinţa Sa, mintea devine una cu mintea Sa, gândurile sunt 
aduse în captivitate faţă de El; noi trăim viaţa Lui.”  (Ibid., pagina 312)   
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 Să respectăm tot ce ne-a poruncit Domnul Isus Hristos şi să ne ferim de tot ce nu ne-a 
poruncit El și contravine voinței Sale!  Amin!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* * * * 

Cântarea de deschidere, 2: „Plecaţi-vă lui Dumnezeu!”   

Cântarea de închidere, 173: „Stânca mântuirii” 
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GÂNDUL DOMNULUI ISUS HRISTOS 

 Noi, creştinii, purtăm cu toţi numele lui Hristos, avem numele Lui.  Este oare suficient 
acest lucru pentru a moşteni împărăţia lui Dumnezeu?  Nu!  Domnul Isus Însuşi a zis: 
„Nu orişicine-Mi zice: ‚Doamne, Doamne!’  va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face 
voia Tatălui Meu, care este în ceruri.  Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‚Doamne, 
Doamne!  N-am proorocit noi în numele Tău?  N-am scos noi demoni în numele Tău?  Şi 
n-am făcut noi multe minuni în numele Tău?’  Atunci le voi spune curat: ‚Niciodată nu    
v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege’” (Mat 7,21-23).   
 

 Ne trebuie mai mult decât numele lui Isus, să-l purtăm sau să-l rostim.  Mai mult decât 
numele Său pe buzele noastre sau în lozinci.  Avem nevoie de ce a zis Pavel în Filipeni 
2,5: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus.”  În limba engleză, este 
folosit aici cuvântul mind, adică să avem mintea lui Isus Hristos.  În limba greacă, 
îndemnul acesta sună astfel: tuto froneite en humin ho kai en Hristo Iesou.  Verbul 
froneite, aici la imperativ, este la infinitiv froneo, care se traduce: „a gândi”, „a avea în 
minte”, „în gând”.  Întreaga propoziţie se traduce astfel: „Aşa să gândiţi în voi ca şi în 
Hristos Isus”.  Înţelesul este de a ne însuşi modul de gândire al Mântuitorului, de a gândi 
ca El. 
 

 Şi care este acel mod de gândire?  Contextul ne ajută.  După ce spune acest lucru, „să 
aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus”, Pavel continuă, dezvăluindu-l: „El, 
măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie 
deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, 
făcându-Se asemenea oamenilor.  La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a 
făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce” (versetele 6-8).   
 

 Este vorba de umilire, lepădare de sine, sacrificiu, tot interesul depus pentru binele şi 
salvarea oamenilor – nimic pentru sine, totul pentru alţii.  Acesta trebuie să fie modul de 
a gândi şi a acţiona al tuturor celor ce poartă numele lui Hristos; pe cei ce ies din acest 
cadru, El va declara că nu i-a cunoscut niciodată.  
 

 E trist să constatăm că există şi oameni, şi nu puţini, care au gândul (mentalitatea, 
modul de gândire, spiritul, mintea) lui Satana.  În urmă cu câţiva ani, în Statele Unite ale 
Americii, trei bărbaţi tineri au legat de o camionetă un bărbat negru şi l-au târât aproape 
6 kilometri pe o şosea, până când capul lui s-a desprins de corp.  King, ucigaşul principal, 
a fost întemniţat pe viaţă.  Ieşind din sala tribunalului, el a îngânat nişte cuvinte 
obscene.  Mintea lui Satana.   
 

 Ne-am putea referi la unele minţi mari: Moise, Solomon, Daniel, Pavel, Newton, 
Einstein, Andrews.  Despre ultimul, John Nevins Andrews, primul misionar adventist în 
Europa, după ce fusese al treilea preşedinte al Conferinţei Generale, de la 14 mai 1867 
până la 18 mai 1869, se ştie că a avut o memorie gigantică: „În anii de mai târziu, el 
putea citi Biblia în câteva limbi şi spunea că poate să reproducă Noul Testament din 
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memorie” (Seventh-day Adventist Encyclopedia/Enciclopedia adventistă de ziua a 
şaptea, pagina 43).  Am avut un coleg de seminar care a memorizat multe cărţi ale 
Bibliei, unele epistole ale lui Pavel chiar la vârsta de peste 70 de ani. 
 

 Admirăm minţile acestor oameni şi am dori să fim ca ei.  Cum?  Un astfel de transplant 
nu este posibil şi cei mai mulţi din astfel de giganţi sunt morţi.  Craniul lor este complet 
golit de creier, de minte.  Atât ţine, cât trăiesc ei.  A avea mintea lui . . . înseamnă, de 
fapt, a avea o minte la fel de sclipitoare.  Dar nu uitaţi un lucru: că Solomon, cel mai 
înţelept om născut vreodată (vezi 1 Împăraţi 3,12), s-a depărtat de Dumnezeu şi a făcut 
lucruri nelegiuite (vezi 1 Împăraţi 11,1-13).  Mintea poate fi gigantică într-un sens şi 
deplorabilă în altul; puterea ei, numită înţelepciune, este mare dacă este folosită bine.  
Şi înţelepciunea trebuie să fie folosită în mod înţelept!   
 

 Ce este mintea?  Un complex de funcţii ale creierului.  Un dicţionar zice: „Facultatea de a 
gândi, de a judeca, raţiune” (Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 1972, pagina 590).  
Mintea include memorie, inteligenţă, gândire etc.  S-a constatat că un kilogram și 
jumătate de creier, conținând circa 100 de miliarde de neuroni, realizează în fiecare zi 
70.000 de gânduri.  Câte din ele sunt sfinte și câte sunt păcătoase, câte sunt curate și 
câte sunt murdare, câte sunt făcute captive ascultării de Hristos (vezi 2 Corinteni 10,5) și 
câte îi slujesc lui Satana?   Dar se poate slujire împărțită?  O acceptă Hristos?     
 

 În cadrul studiului nostru de acum, prin „minte” putem înţelege:                                                                                                                         
 
- capacitate mintală;                                                                                                                                            
- atitudine mintală.                                                                                                                                                                                                                              
 
Amândouă acestea se pot schimba: capacitatea mintală prin exerciţiu, atitudinea 
mintală prin convertire, educaţie, legătură cu Dumnezeu. 
 

 Spiritul Profetic subliniază adesea strânsa legătură dintre sănătatea trupului şi cea a 
minţii, cum şi nevoia de menţinere a unui echilibriu între activitatea fizică şi cea mintală.  
De pildă: „Prezintă în faţa oamenilor nevoia de a se împotrivi ispitei satisfacerii 
apetitului.  Aici eşuează mulţi.  Explică-le cât de strâns sunt legate corpul şi mintea şi 
arată-le nevoia de a le menţine pe amândouă în cea mai bună condiţie.”  (Counsels on 
Health/Sfaturi pentru sănătate, pagina 543)   
 

 „Una din cele mai puternice ispite pe care le întâmpină omul este în legătură cu apetitul.  
Între minte şi trup există o legătură misterioasă şi minunată.  Ele reacţionează una 
asupra alteia.  Păstrarea corpului în stare sănătoasă pentru a dezvolta puterea lui, 
pentru ca fiecare parte a maşinăriei vii să poată acţiona în mod armonios, ar trebui să fie 
primul studiu al vieţii noastre.  A neglija corpul înseamnă a neglija mintea.  Nu poate fi 
slăvit Dumnezeu când copiii Săi au corpuri bolnăvicioase sau minţi pipernicite.”  
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 3, paginile 485-486)    
 



 

 

P
ag

e3
1

8
 

 Mintea controlează corpul, întreaga viaţă, de aceea Satana este atât de dornic să o 
ocupe şi să o folosească.  Dar şi Hristos vrea să o aibă pentru El.  Există astfel o luptă 
cosmică pentru posedarea minţii omeneşti, pentru că de la ea începe totul.   
 

 Pentru a ilustra influenţa colosală a minţii asupra corpului, să luăm aminte la 
următoarea experienţă tragică: „Un om călătorea prin Statele Unite, căţărându-se pe 
trenuri de marfă.  Într-o anumită noapte, el s-a urcat într-un vagon de marfă închis şi a 
tras uşa după el.  Cumva, uşa s-a încuiat şi el a fost blocat înăuntru.  Când ochii i s-au 
obişnuit cu întunericul, şi-a dat seama că era în interiorul unui vagon frigorific.  Începea 
să îngheţe.  Tot zgomotul pe care l-a putut face în vagon nu a reuşit să atragă atenţia 
cuiva.  Disperat, a abandonat lupta şi s-a aşezat pe podea vagonului.  În timp ce încerca 
să lupte împotriva frigului, el a zgâriat pe podea o parte dintr-un mesaj.  Niciodată nu l-a 
terminat.  Într-un târziu, în ziua următoare, lucrătorii de la calea ferată au deschis uşa 
vagonului frigorific şi l-au găsit pe om mort.  Arăta ca unul care a îngheţat şi a murit.  
Problema era că instalaţia frigorifică a acelui vagon nu funcţiona.  Lucrătorii veniseră să 
o repare.  Temperatura din interiorul vagonului poate că nu a coborât sub cincizeci de 
grade Fahrenheit (plus 10 grade Celsius) în cursul nopţii.  Omul a murit pentru că 
gândurile îi spuneau că îngheaţă şi moare.”  (Din cartea Self-Talk, de David Stoop, 
paginile 35-36)      
 

 Am zis mai înainte că prin „minte” înţelegem capacitate mintală şi atitudine mintală.  
Apostolul Pavel ne îndeamnă, în Filipeni 2,5, tuto froneite, „aşa să gândiţi” şi continuă 
„ca Hristos Isus”.  Aici nu este vorba de puterea minţii, ci de atitudinea ei. 
 

 Când Domnul Hristos mânca împreună cu vameşii şi cu păcătoşii, fariseii au fost indignaţi 
şi L-au criticat (vezi Matei 9,9-13).  Iată două atitudini diferite: Isus Se îngrijea de 
păcătoşi, pentru că venise ca să-i cheme la pocăinţă; din contra, fariseii îi dispreţuiau şi îi 
urau, considerându-se superiori lor ca viaţă spirituală.  Ei nu aveau gândul lui Hristos.   
 

 Când Iacov şi Ioan I-au sugerat Mântuitorului că locuitorii satului din Samaria, care au 
refuzat să-L găzduiască, ar trebui arşi cu foc din cer, El le-a răspuns: „Nu ştiţi de ce duh 
sunteţi însufleţiţi!”  (Luca 9,55).  Însemna starea sau atitudinea minţii lor.  Ei nu aveau 
gândul lui Hristos, nu gândeau ca El.  Şi cum gândea Hristos?  Răspunsul la această 
întrebare a urmat: „Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le 
mântuiască” (versetul 56).   
 

 Dar chiar Simon Petru, zelosul urmaş al lui Hristos, când a auzit prevestirea de către Isus 
a suferinţelor şi morţii Sale, L-a mustrat, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne!  
Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!”  (Mat 16,22).  Hristos l-a mustrat înapoi, încheind astfel: 
„Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor” 
(versetul 23).  Adică Petru nu avea atunci gândul lui Hristos, care nu Se da înapoi de la 
moarte pentru salvarea unei lumi pierdute.    
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 Să cercetăm, din acest punct de vedere, al atitudinii mintale, diferite minţi amintite în 
Biblie, minţi care s-au călăuzit după gândirea şi voinţa lui Dumnezeu:                                                    
 
(01) Avraam, cu ocazia jertfirii lui Isaac (Gen 22,1-13).                                                                         
 
(02) Iosif, strănepotul lui Avraam: „Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să 
păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”  (Gen 39,9)                                                                                 
 
(03) Moise: „Iartă-le acum păcatul!  Dacă nu, atunci şterge-mă din cartea Ta, pe care ai 
scris-o!”  (Exod 32,32)                                                                                                                               
 
(04) Iosua: „. . . alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi . . .  Cât despre mine, eu şi casa mea vom 
sluji Domnului” (Ios 24,15).                                                                                                                     
 
(05) David: „Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi întotdeauna în 
gura mea” (Ps 34,1).  „Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei; când este El la 
dreapta mea, nu mă clatin” (Ps 16,8).                                                                                                                                     
 
(06) Hanania, Mişael şi Azaria: „Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne 
scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate.  Şi chiar de nu ne va 
scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina 
chipului de aur, pe care l-ai înălţat!”  (Dan 3,17.18)                                                                                           
 
(07) Daniel „s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe 
care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se 
spurce” (Dan 1,8).                                                                                                                                       
 
(08) Ioan Botezătorul despre Isus: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez” (Ioan 
3,30).                                                                                                                                                               
 
(09) Apostolul Pavel: „Am fost slab cu cei slabi, ca să-i câştig pe cei slabi.  M-am făcut 
tuturor totul, ca, oricum, să-i mântuiesc pe unii din ei” (1 Cor 9,22). 
 

 Oamenii aceştia au avut „gândul lui Hristos Isus”, pentru că, în locul oricăruia din ei, El ar 
fi gândit, ar fi vorbit, S-ar fi comportat la fel.  „M-am pogorât din cer ca să fac nu voia 
Mea, ci voia Celui ce M-a trimis” (Ioan 6,38), a zis Isus.  Conformarea totală cu voinţa lui 
Dumnezeu înseamnă a avea gândul lui Hristos Isus.   
 

 Apostolul Pavel a accentuat foarte mult importanţa faptului ca toţi credincioşii să fie 
uniţi în gândire.  Iată două texte care confirmă lucrul acesta:                                                                  
 
- „Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi 
fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit, într-un gând 
şi o simţire” (1 Cor 1,10).                                                                                                                                                 
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- „Faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând” (Filip 2,2). 
 

 Reţineţi: acelaşi fel de vorbire, fără dezbinări, uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o 
simţire; o simţire, o dragoste, un suflet, un gând.  Foarte frumos, dar cum e posibil acest 
lucru, această coordonare perfectă a gândirii?  Într-un singur fel: asemenea ceasurilor, le 
potrivim după ora exactă şi atunci, cel puţin un timp, toate arată aceeaşi oră pe acelaşi 
fus orar.  Hristos este acel ceasornic perfect după care trebuie să ne potrivim ceasurile 
gândurilor noastre.  Dacă fiecare din noi are gândul Domnului Isus, atunci vom ajunge la 
acea ideală unitate de gândire. 
 

 Noi nu vom avea niciodată gândul lui Hristos din punct de vedere al capacităţii mintale, 
dar îl putem avea din punctul de vedere al atitudinii mintale.  Sigur?  A reuşit cineva 
vreodată?  Iată ce zice tot Pavel şi nu numai despre sine: „Căci ‚cine a cunoscut gândul 
Domnului, ca să-I poată da învăţătură?’  Noi însă avem gândul lui Hristos” (1 Cor 2,16). 
Dacă ei l-au avut, atunci şi noi îl putem avea.   
 

 De fapt, această metamorfoză a gândirii e simplă.  Nu e nevoie de nicio sforţare 
chinuitoare şi disperată din partea noastră.  Iată câteva texte care ne asigură că se poate 
realiza foarte uşor:                                                                                                                                          
 
- „‚Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile’, zice Domnul: 
‚voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi 
ei vor fi poporul Meu’” (Evr 8,10).                                                                                                                     
 
- „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem 
schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Cor 3,18).                           
 
- „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor” (Gal 5,22.23).  
 

 Dumnezeu ne poate modela mintea astfel încât să funcţioneze ca mintea Domnului Isus.  
O face prin Duhul Sfânt, în mod progresiv.  Dacă privim cu atenţie la textul care 
desfăşoară roada Duhului, putem observa că acesta este „gândul lui Hristos Isus”, 
caracterul Său, deoarece El a excelat la toate aceste virtuţi, aşa cum vom vedea:                                
 
(01) Dragostea: „. . .Isus, ca Cel ce ştia că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la 
Tatăl şi fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt” (Ioan 13,1).  
 
(02) Bucuria: „În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: ‚Tată, Doamne al 
cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi 
pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor’” (Luca 10,21).                                                                                
 
(03) Pacea: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea.  Nu v-o dau cum o dă lumea” (Ioan 14,27).                                                                                                                                                          
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(04) Îndelunga răbdare: „Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri şi, când era 
chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător” (1 Pet 2,23).  „Domnul nu 
întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru 
voi . . .” (2 Pet 3,9).                                                                                                                             
 
(05) Bunătatea: „Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi 
dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în 
neprihănire, ci pentru îndurarea Lui” (Tit 3,4.5).                                                                                                                                          
 
(06) Facerea de bine: „. . . cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din 
Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi-i vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de 
diavolul; căci Dumnezeu era cu El” (Fapte 10,38).                                                                                                                                 
 
(07) Credincioşia: „Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El.  Dacă ne lepădăm de 
El, şi El Se va lepăda de noi.  Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci 
nu Se poate tăgădui singur” (2 Tim 2,12.13).                                                                                                                                            
 
(08) Blândeţea: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând 
şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Mat 11,29).                                                                                                                                         
 
(09) Înfrânarea poftelor: „Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: ‚Dacă eşti Fiul lui 
Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.’  Drept răspuns, Isus i-a zis: 
‚Este scris: ‚Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu’” (Mat 4,3.4).   
 

 Nu e de mirare că roada Duhului s-a reprodus fidel în viaţa Domnului Isus, câtă vreme 
era „plin de Duhul Sfânt” (Luca 4,1) şi El a putut spune: „Duhul Domnului este peste 
Mine, pentru că M-a uns . . .” (versetul 18).   
 

 Roada Duhului Sfânt este, de fapt, caracterul Domnului nostru Isus Hristos, iar când se 
spune că „aveau scris pe frunte numele Său (al Mielului) şi numele Tatălui Său” (Apoc 
14,1), este vorba de reproducerea caracterului Mântuitorului în fiinţa celor mântuiţi.  Ei 
au astfel gândul lui Hristos Isus.  Numai aşa se poate ajunge în cer.  Iar omogenizarea 
aceasta a gândirii umane cu cea divină se menţine pe veci: „Ei vor vedea faţa Lui şi 
numele Lui va fi pe frunţile lor” (Apoc 22,4).  
 

 Creştinii nu-i urmează pe alţi creştini, chiar dacă unii pot fi exemple admirabile.  Creştinii 
Îl urmează pe Fondatorul creştinismului.  Stimaţi ascultători, nu încercaţi să aveţi gândul 
meu sau al altor oameni, ci gândul Domnului Isus Hristos, şi de la gând pleacă totul.  
Dacă fiecare din noi ajunge să aibă gândul Domnului Hristos, atunci ajungem să avem 
acelaşi fel de gândire.  Extraordinar! 
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 „Trebuie să bei zilnic din fântâna adevărului, pentru a putea înţelege secretul plăcerii şi 
al bucuriei în Domnul.  Dar trebuie să-ţi aminteşti că voinţa ta este izvorul tuturor 
acţiunilor tale.  Această voinţă, care constituie un factor atât de important în caracterul 
omului, a fost predată, la căderea în păcat, controlului lui Satana; de atunci încoace, el a 
lucrat întotdeauna în om ca să-l determine să voiască şi să acţioneze după propria lui 
plăcere, dar spre ruina şi mizeria totală a omului.  Totuşi, sacrificiul infinit făcut de 
Dumnezeu prin oferirea lui Isus, Fiul Său cel iubit, ca să devină jertfă pentru păcat, Îl face 
în stare să zică, fără a viola un principiu al guvernării Sale: ‚Predă-te Mie cu totul; dă-Mi 
Mie voinţa aceea; ia-o de sub controlul lui Satana şi Eu o voi lua în stăpânire; atunci, Eu 
pot să lucrez în tine voinţa şi înfăptuirea după buna Mea plăcere.’  Când El îţi dă mintea 
lui Hristos, voinţa ta va deveni ca voinţa Lui, iar caracterul tău e transformat ca să fie 
asemenea caracterului lui Hristos.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 5, pagina 515).   
 

 Să urmăm calea aceasta, pentru a avea, cu adevărat, în noi gândul Domnului Isus 
Hristos!  Amin!    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 184: „La a Ta chemare vin!”  

Cântarea de închidere, 118: „Isus, al vieţii mele Domn”  
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CEI CE ÎL URMEAZĂ PE MIEL 

 În primele 5 versete ale capitolului 14 din Apocalipsa, este vorba despre un grup de 
credincioşi în număr de 144.000.  Ei mai sunt amintiţi doar o dată în Biblie, şi anume în 
aceeaşi carte de la sfârşitul ei, capitolul 7, versetele 4-8, unde numărul acesta este rostit 
exact: 144.000 pecetluiţi, din toate seminţiile lui Israel, adică 12.000 din fiecare 
seminţie.  Aluzie la ei se face şi în capitolul 15, versetele 2-4, preluându-se din capitolul 
14 ideea că ei cântă o cântare, cu informaţia nouă că este „cântarea lui Moise, robul lui 
Dumnezeu şi cântarea Mielului”, dar fără a se aminti numărul lor. 
 

 Spiritul Profetic vorbeşte mult despre aceşti 144.000, dându-ne unele indicii cu privire la 
identitatea lor, deşi nu o precizare totală.  S-au făcut multe dezbateri cu privire la 
identitatea celor 144.000, dezbateri care însă nu au rost şi nici nu este aceasta 
preocuparea noastră acum. 
 

 Să reţinem descrierea în 13 puncte, făcută celor 144.000, din care primele 12 sunt în 
Apocalipsa 14,1-5, iar al 13-lea în capitolul15,2:                                                                                           

(01) Stau pe Muntele Sionului împreună cu Mielul;                                                                                                        
(02) au scrise pe frunţi numele Mielului şi al Tatălui Său;                                                                                                                                                                                
(03) cântă cu vocea şi cu alăutele, în fortissimo, „ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui 
tunet puternic”;                                                                                                                                                                          
(04) cântă o cântare nouă, înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii 
şi înaintea bătrânilor.                                                                                                                                                    

(05) Nimeni altcineva, în afara celor 144.000, nu poate să înveţe cântarea aceea;                                                                                    
(06) au fost răscumpăraţi de pe pământ;                                                                                                                   
(07) nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri, ceea ce înseamnă că nu au fost 
contaminaţi cu învăţăturile false ale bisericilor apostaziate;                                                                                                                               
(08) Îl urmează pe Miel oriunde merge El.                                                                                                                   

(09) Au fost răscumpăraţi dintre oameni;                                                                                                                   
(10) sunt cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel;                                                                                                                                                  
(11) în gura lor nu s-a găsit minciună;                                                                                                                       
(12) sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu;                                                                                                                                                                          
(13) sunt biruitori ai fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei, ceea ce înseamnă că 
sunt recrutaţi din ultima generaţie. 

 Ne vom ocupa în predica aceasta numai de punctul 8, „Îl urmează pe Miel oriunde 
merge El”.  Iată, deci, care sunt elementele componente ale acestei propoziţii:            

- Mielul, adică Domnul Isus Hristos, Răscumpărătorul;                                                                                            
- cei 144.000;                                                                                                                                                              
- Îl urmează;                                                                                                                                                                 
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- oriunde;                                                                                                                                                                       
- merge El. 

Aceştia sunt ucenici ai Mântuitorului: aşa cum cei 12 Îl urmau tot timpul, tot aşa aceştia 
sunt în permanenţă cu Mântuitorul, ceea ce înseamnă în vecii vecilor.   

 Ioan Botezătorul a fost profetul care L-a identificat pe Hristos în ipostaza de Miel: „A 
doua zi, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: ‚Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică 
păcatul lumii!’”  (Ioan 1,29).  Ioan a repetat această precizare: „A doua zi, Ioan stătea 
iarăşi cu doi din ucenicii lui.  Şi, pe când Îl privea pe Isus umblând, el a zis: ‚Iată Mielul lui 
Dumnezeu!’”  (Versetele 35 şi 36).  Efectul a fost interesant, anticipat sau nu de Ioan, 
dar nu l-a deranjat: „Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus.  
Isus S-a întors şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: ‚Ce căutaţi?’  Ei I-au răspuns: 
‚Rabi (care, tălmăcit, înseamnă ‚Învăţătorule’), unde locuieşti?’  ‚Veniţi de vedeţi’, le-a zis 
El.  S-au dus şi au văzut unde locuia şi, în ziua aceea, au rămas la El.  Era cam pe la ceasul 
al zecelea” (versetele 37-39).   
 

 În continuare, evanghelistul Ioan ne spune că Andrei, fratele lui Petru, era unul din cei 
doi ucenici, dar nu-l identifică pe al doilea.  Putem însă să înţelegem că al doilea era 
chiar el, pentru că aşa face şi la sfârşitul evangheliei, vorbind de câteva ori despre 
„ucenicul pe care-l iubea Isus”, ca apoi, în capitolul 21,24, să o spună deschis: „Ucenicul 
acesta este cel ce adevereşte aceste lucruri şi care le-a scris.”  Deci, autorul, Ioan.  Aşa 
zice şi Spiritul Profetic: „Unul din cei doi a fost Andrei, fratele lui Simon; celălalt a fost 
Ioan evanghelistul.  Aceştia au fost primii ucenici ai lui Hristos.”  (The Desire of Ages/ 
Hristos, Lumina lumii, pagina 138) 
 

 Andrei şi Ioan au fost ucenici ai lui Ioan Botezătorul; când au auzit din gura înainte-
mergătorului că Isus este Mielul lui Dumnezeu, l-au lăsat pe Ioan şi au mers după Isus.  
Putem spune că ei au fost primii care L-au urmat pe Miel unde a mers El: acasă la El, 
unde au avut o lungă şi, putem fi siguri, foarte folositoare conversaţie.   
 

 Dacă cineva nu-L urmează pe Hristos, care sunt alternativele?                                                                                                                                                                                   
 
(01) Starea pe loc – ceea ce este imposibil, pentru că în univers totul se mişcă.                                                                                                                                                                              

(02) Deplasarea într-o parte sau în alta – Biblia avertizează împotriva unor astfel de 
mişcări: „Luaţi seama, dar, să faceţi aşa cum v-a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru; să 
nu vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga” (Deut 5,32).                                            

(03) Darea înapoi – aceasta este o mişcare mortală: „‚Şi cel neprihănit va trăi prin 
credinţă, dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.’  Noi însă nu suntem 
din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea 
sufletului” (Evr 10,38.39).                                                                                                                         
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(04) Alergarea înaintea lui Isus – ceea ce este fanatism sau încumetare: „Oricine o ia 
înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu.  Cine rămâne în 
învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul” (2 Ioan 9).   

 Când s-au mutat soţii Wiggins din Show Low, i-am ajutat împreună cu alţii.  Trebuia să-i 
ajutăm şi în alt loc, de aceea am plecat cu maşina într-acolo, conducând în urma maşinii 
soţilor Wiser.  La un moment dat, mi-am dat seama că mergeam după altă maşină, a 
unor persoane necunoscute, pentru că maşina lor semăna cumva cu cea pe care trebuia 
să o urmăm.  Falsă identitate, confuzie.  Nu mai ştiu cum ne-am descurcat până la urmă, 
dar puteam merge într-o cu totul altă direcţie.  Nu este indiferent pe cine urmăm. 
 

 În orientarea spirituală, nu poate exista neutralitate.  Dacă refuză să-L urmeze pe Miel, 
oamenii apucă în alte direcţii, au alte orientări, tot urmează ceva.  Ar fi trei posibilităţi 
negative:                                                                           

(01) Calea propriilor porniri: „Voi avea pacea, chiar dacă aş urma după pornirile inimii 
mele” (Deut 29,19).                                                                                                                                                            

(02) Calea amăgitorilor: „După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit şi au urmat 
calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii” (2 Pet 2,15).                                                                

(03) Şoaptele vrăjmaşului milenar: „. . . a căror minte necredincioasă a orbit-o 
dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina evangheliei slavei lui 
Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.”  „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)  

 Cel mai bine se învaţă urmărind un model.  Aşa ne arată Spiritul Profetic: „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.”  (Ibid., pagina 83)  
 

 Din moment ce aşa stau lucrurile, haideţi să-L urmăm pe Mântuitorul în ultima 
săptămână a călătoriei Sale pământeşti înainte de răstignire şi scurt timp după aceea:                                                                                                                                                             

(01) La începutul săptămânii, El a intrat în cetatea sfântă călare pe un măgăruş şi 
mulţimi de adoratori Îl urmau.                                                                                                                                                              
(02) Mai târziu, în cursul aceleiaşi săptămâni, El a celebrat Paştele împreună cu cei 12 
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ucenici, terminând serviciul cu unsprezece din ei.                                                                                                           
(03) În aceeaşi noapte, El S-a rugat şi S-a luptat în rugăciune în Grădina Ghetsimani, până 
când sudoarea Lui cădea pe pământ ca nişte picături mari de sânge.                                                                                                                    

(04) A fost după aceea arestat şi supus unui proces sumar, apoi predat autorităţilor 
romane ca să fie răstignit.                                                                                                                                                              
(05) După şovăiri, Pilat L-a osândit la moarte, deşi nu găsise nicio vină în El.                                                                                                      
(06) A fost răstignit între doi tâlhari şi batjocorit de conducători şi trecători.                                                      
(07) A murit pe cruce în jurul ceasului al nouălea, care era timpul jertfei de seară.                                
(08) Iosif din Arimatea L-a înmormântat în mormântul lui, „săpat în stâncă” (Mat 27,60).                                          

(09) Dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii următoare, El a înviat din morţi, potrivit 
cu profeţiile făcute despre El.                                                                                                                               
(10) Timp de patruzeci de zile, li S-a arătat celor 11 ucenici şi altor credincioşi.                                                                               
(11) După acele patruzeci de zile, El S-a dus la Tatăl ca să pregătească locuri pentru cei 
credincioşi.                                                                                                                                                                                                      

(12) El şade acum la dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru cei păcătoşi.                                                          
(13) Slujeşte în templul ceresc ca Preot şi Mare Preot, făcând lucrarea de ispăşire, de 
curăţire a templului, judecata casei lui Dumnezeu (1 Pet 4,17; Evr 8-9).                                                                      
(14) Este gata să revină pe nori, cu toţi sfinţii îngeri, văzut de orice ochi, ca să-i ia în 
împărăţia Tatălui Său pe toţi cei ce L-au primit cu adevărat şi au devenit o parte din 
trupul Său spiritual (Mat 25,31; Apoc 1,7; 1 Tes 4,16-18).                                                                                                                                           
(15) Astfel, noi avem perspectiva de a fi întotdeauna cu Domnul (1 Tes 4,17). 

 Cum Îl urmăm pe Hristos?  Când ne invită să-L urmăm, Domnul Se referă la acţiuni 
concrete şi vitale şi anume:  
 
(01) Respectarea poruncilor Sale                                                  

- „Să urmaţi în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblaţi, ca 
să trăiţi şi să fiţi fericiţi şi să aveţi zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire” (Deut 
5,33).                                                  

- „. . . toţi cei ce se despărţiseră de popoarele străine, ca să urmeze legea lui Dumnezeu” 
(Neem 10,28).  

- Omul „‚care urmează legile Mele şi păzeşte poruncile Mele, lucrând cu credincioşie, 
omul acela este drept şi va trăi negreşit’, zice Domnul Dumnezeu” (Ezec 18,9).  
 
(02) Renunţarea la orice gânduri egoiste 

- „Pe când erau pe drum, un om I-a zis: ‚Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.’  Isus    
i-a răspuns: ‚Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Şi 
odihni capul’” (Luca 9,57.58).   
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(03) Perseverenţă în viaţa de credinţă  

- „Un altul I-a zis: ‚Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas 
bun de la ai mei.’  Isus i-a răspuns: ‚Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi nu este 
destoinic pentru împărăţia lui Dumnezeu’” (Luca 9,61.62).   

(04) Spirit de sacrificiu  

- „‚Dacă vrei să fii desăvârşit’, i-a zis Isus, ‚du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o 
comoară în cer!  Apoi vino şi urmează-Mă’” (Mat 19,21).   

(05) Totală lepădare de sine  

- „Atunci, Isus le-a zis ucenicilor Săi: ‚Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede 
de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze’” (Mat 16,24).    

(06) Plăcerea de a sluji  

- „Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze şi, unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu.  
Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti” (Ioan 12,26).    

 În principiu, putem înţelege că a-L urma pe Hristos implică:  

(01) Încredere 

(02) Consacrare  

(03) Ascultare 

(04) Perseverenţă 

(05) Umilinţă 

(06) Înţelepciune 

(07) Iubire   

 Evangheliştii ne arată că Petru L-a urmat pe Isus la curtea de judecată.  Iată exact cum    
s-au exprimat ei: „Simon Petru mergea după Isus” (Ioan 18,15).  „Petru mergea după El 
de departe” (Luca 22,54).  „Petru L-a urmat de departe, până în curtea marelui preot” 
(Marcu 14,54).  „Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot” (Mat 26,58).  
Petru promisese că va merge cu Domnul oriunde, „chiar şi în temniţă şi la moarte” (Luca 
22,33) şi încerca să se ţină de cuvânt.  Ştim deznodământul: Petru nu se cunoştea pe 
sine, nu-şi ştia slăbiciunile şi avea prea mare încredere în curajul şi credincioşia sa.  Dar 
nu aceasta este ideea pe care o urmărim acum. 
 

 Deci, Petru „L-a urmat pe Domnul”.  Cum L-a urmat?  „Mergea după Isus”, „mergea 
după El de departe”, „L-a urmat de departe”.  Să transferăm imaginea aceasta în 
domeniul spiritual; este oare destul a-L urma pe Isus de departe?  Dacă vrem să fim 
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binecuvântaţi şi în siguranţă, nu vom sta la distanţă de El, chiar dacă ne mişcăm în 
aceeaşi direcţie.  Vom călca pe urmele Lui, imediat după El.  El este Păstorul cel Bun, noi 
suntem turma Lui.  Aşa cum ştim din experienţă, oile merg după păstor, dar nu la mare 
distanţă de păstor, ci imediat după el, unele chiar îl ating.  Vor să-l simtă aproape: „După 
ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul” 
(Ioan 10,4).   
 

 „Oriunde merge El”, Mielul.  Pot fi excepţii?  Pot fi deplasări făcute de Miel care ar fi 
primejdioase şi pe care ar trebui să le evităm?  Când suntem chemaţi să-L urmăm,   
indiferent cum ni s-ar părea opţiunea Lui, chiar dacă ne-ar mira, îngrijora sau speria, 
trebuie să mergem după El.  Suntem în mult mai multă siguranţă mergând unde merge 
El, oriunde merge El, decât alegând o direcţie şi un loc unde să mergem fără El.  Ar fi un 
dezastru. 
 

 Şi, totuşi, în viaţa Sa pământească, Hristos a trecut prin situaţii pe care ucenicii Săi nu 
sunt chemaţi să le experimenteze.  El le-a spus ucenicilor, după plecarea lui Iuda: 
„Copilaşilor, mai sunt puţin cu voi.  Mă veţi căuta şi, cum le-am spus iudeilor că, unde 
Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot aşa vă spun şi vouă acum” (Ioan 13,33).  La care Petru a 
întrebat: „‚Doamne, unde Te duci?’  Isus i-a răspuns: ‚Tu nu poţi veni acum după Mine, 
unde Mă duc Eu, dar mai târziu vei veni.’  ‚Doamne’, I-a zis Petru, ‚de ce nu pot veni 
după Tine acum?  Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.’  Isus i-a răspuns: ‚Îţi vei da viaţa 
pentru Mine?  Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul până te vei lepăda de 
Mine de trei ori’” (versetele 36-38).  Petru a căzut, pentru că s-a aventurat pe un drum 
care nu era al lui.  Isus i-a spus clar că el nu-L poate urma pe acel drum atunci, dar o va 
face mai târziu. 
 

 Noi nu suntem rânduiţi să trecem prin toate împrejurările prin care a trecut Isus.  Este 
imposibil.  Este inutil.  Prin unele, da, chiar sângeroase.  Aşa cum ne cheamă El.  Îl 
urmăm pe El atunci, fiind ucenici ai Săi: „Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am   
spus-o: ‚Robul nu este mai mare decât stăpânul său.’  Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe 
voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi” (Ioan 15,20).  E 
bine să-L urmăm pe Miel conform planului Său pentru noi.  Dar să fim ai Săi, să 
ascultăm de El, să privim la El ca Modelul nostru absolut şi obligatoriu este necesar 
oricând şi oriunde.   
 

 „Ei Îl urmează pe Miel”.  S-a zis uneori în glumă că e vai de părinţii care nu ascultă de 
copiii lor.  E adevărat că uneori pot şi copiii să le dea sfaturi bune părinţilor lor.  E vorba 
însă de situaţiile obişnuite şi când copiii nu sunt încă maturi.  În ce constă ironia glumei?  
În faptul că normal este când copiii ascultă de părinţii lor, nu invers.  Ioan zice, cu privire 
la cei 144.000, că „ei Îl urmează pe Miel oriunde merge El”.  Cine face deci itinerarul?  
Cine decide unde trebuie mers?  Nu Mielul îi urmează pe ei, ci ei Îl urmează pe Miel.  El 
este Înţelepciunea personificată, Dumnezeu adevărat şi viaţa veşnică – nu e oare normal 
ca El să fie urmat şi nu ca El să urmeze?  Sigur că lucrul acesta nu s-ar întâmpla niciodată, 
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pentru că ar fi o nebunie, dar nu sunt destui oameni, chiar credincioşi, care s-ar bucura 
dacă Hristos ar acţiona potrivit gândurilor şi planurilor lor? 
 

 Noi Îl putem urma pe Miel în viaţa viitoare numai dacă Îl urmăm acum, în această viaţă, 
fără rezerve.  Evangheliile descriu viaţa de umilinţă şi serviciu pe care a dus-o Hristos pe 
pământ, caracterul Său minunat şi faptele Sale de extraordinară iubire.  Aşa a trăit 
Mielul lui Dumnezeu: Îl vom urma?  Ne vom conforma voinţei Sale, vom călca pe urmele 
Sale?  Iată ce a zis unul din ucenici, acela care îşi pleca adesea capul pe pieptul Său: 
„Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus” (1 Ioan 2,6).  Dar iată 
chiar îndemnul dat de Mielul lui Dumnezeu: „Oricare va vrea să fie mare între voi să fie 
slujitorul vostru şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.  Pentru că nici 
Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare 
pentru mulţi” (Mat 20,28).     
 

 „Trebuie să alegem a-L urma.  În viaţa zilnică, trebuie să urmăm exemplul Său, aşa cum o 
turmă îşi urmează cu încredere păstorul.  Trebuie să-L urmăm suferind pentru numele 
Său, zicând, la fiecare pas: ‚Chiar de mă va ucide, tot mă voi încrede în El.’  Practica vieţii 
Lui trebuie să fie practica vieţii noastre.  Şi, când căutăm astfel să fim ca El şi să aducem 
voinţele noastre în conformitate cu voinţa Lui, noi Îl vom face cunoscut.”  (Review and 
Herald din 12 aprilie 1898, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 7, pagina 978) 
 

 Aceşti o sută patruzeci şi patru de mii de mântuiţi „Îl urmează pe Miel oriunde merge 
El.”  Să se reţină: oriunde merge El.  Iată ce zice Spiritul Profetic în privinţa aceasta: 
„Viziunea profetului îi prezintă ca stând pe Muntele Sionului, încinşi pentru serviciu 
sacru, îmbrăcaţi cu in alb, care este neprihănirea sfinţilor.  Dar toţi cei ce-L urmează pe 
Miel în cer trebuie să-L fi urmat mai întâi pe pământ, nu amărâţi, nici în mod capricios, ci 
cu încredere, cu iubire, cu ascultare voioasă, aşa cum turma îl urmează pe păstor.”  (The 
Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 591)  
 

 „Nu trebuie să aşteptăm până când suntem proslăviţi ca să-L urmăm pe Hristos.  Poporul 
lui Dumnezeu poate face lucrul acesta aici jos.  Îl vom urma pe Mielul lui Dumnezeu în 
curţile de sus numai dacă Îl urmăm aici.  A-L urma în ceruri depinde de ţinerea de către 
noi a poruncilor Sale acum.  Nu trebuie să-L urmăm pe Hristos în mod sporadic sau 
capricios, numai când este în avantajul nostru.”  (Review and Herald din 12 aprilie 1898, 
citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 7, pagina 978) 
 

 „Domnul are un popor pe pământ, care Îl urmează pe Miel oriunde merge El.  El Îşi are 
miile celor ce nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.  Aceştia vor sta cu El pe 
Muntele Sionului.  Dar ei trebuie să stea pe acest pământ, încinşi cu întreaga armură, 
gata să se angajeze în lucrarea de salvare a acelora care sunt gata să piară.  Îngeri cereşti 
conduc această căutare, şi activitate spirituală este cerută din partea tuturor celor ce 
cred adevărul prezent, ca să se poată alătura îngerilor în lucrarea lor.”  (Ibid.) 
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 „Inima care este absorbită în atracţii pământeşti nu poate fi predată lui Dumnezeu.  
Lecţia este pentru toate timpurile.  Trebuie să-L urmăm pe Mielul lui Dumnezeu oriunde 
merge El.  Călăuzirea Sa trebuie aleasă, părtăşia Sa preţuită mai presus de părtăşia 
prietenilor pământeşti.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 
223) 
 

 „Atunci, Petru a luat cuvântul şi I-a zis: ‚Iată că noi am lăsat tot şi Te-am urmat; ce 
răsplată vom avea?’”  (Mat 19,27).  În răspunsul Său, Hristos a arătat că nu rezultă nicio 
pierdere, ci, din contra, cel ce Îl urmează pe El primeşte însutit în această viaţă şi va 
moşteni viaţa veşnică (versetele 28-30).   
 

 E bine să facem acum această alegere binecuvântată, de a-L urma pe Hristos în toate 
lucrurile, potrivit chemării şi voinţei Sale, pentru că făgăduinţa pe care o dă El celor ce 
fac aşa este superbă: „Isus le-a vorbit din nou şi a zis: ‚Eu sunt Lumina lumii; cine Mă 
urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii’” (Ioan 8,12).  
Convinşi de valoarea enormă a acestei experienţe, vom zice ca şi poetul: 
 
„Te urmez, Isuse, Tu eşti viaţa mea,                                                                                                                                       
Vreau să sorb iubirea din privirea Ta.                                                                                                    
 
Cor: Să-Ţi urmez de-aproape paşii liniştiţi,                                                                                         
Către Tine fie-mi ochii aţintiţi!                                                                                                                     
 
În tumultul lumii, Tu eşti pacea mea,                                                                                                                                                                                                               
Vreau să am de-a pururi aprobarea Ta.                                                                                                        
 
Pe aripi de vultur biruind voi sta,                                                                                                                                                                    
Să cunoască lumea bunătatea Ta.”  Amin!                                                                                                     
 
(Cântarea „Te urmez, Isuse”, numărul 25 din colecţia Mă încred în Tine, Bucureşti, 1986)    

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 368: „Simt un dor nespus, Isuse!”   
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„ANATEMA” 

(01) Etimologie 

 Cuvântul acesta este folosit în Biblie de cinci ori; fiind de origine grecească, îl găsim 
numai în Noul Testament şi anume: 

(01) „Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii 
mei, rudele mele trupeşti” (Rom 9,3).   

(02) „De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: ‚Isus 
să fie anatema!’  Şi nimeni nu poate zice: ‚Isus este Domnul’, decât prin Duhul Sfânt” (1 
Cor 12,3). 

(03) „Dacă nu-L iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema!”  (1 Cor 
16,22) 

(04) „Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o 
evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!”  (Gal 
1,8) 

(05) „Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o evanghelie, 
deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!”  (Gal 1,9)   

 Aceste cinci texte ne desluşesc înţelesul termenului „anatema”, înainte de a consulta 
orice dicţionar.  Oamenii aveau atitudini de acceptare sau de respingere a lui Hristos – 
cei dintâi erau neapărat inspiraţi de Duhul Sfânt şi conduşi de El ca să facă acea alegere 
şi să se exprime aşa.  Ceilalţi nu erau în niciun caz călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu 
pentru atitudinea şi exprimarea lor.  Dacă îndrăznea cineva să predice o evanghelie 
falsă, Pavel spunea că acela este pierdut.  Dar dragostea sa faţă de neamul său era atât 
de mare, încât ar fi acceptat, ca şi Moise (vezi Exodul 32,31.32), să fie pierdut, dacă ei ar 
fi fost câştigaţi la adevăr şi la mântuire.  Astfel, pierduţi sunt toţi aceia care Îl resping pe 
Hristos şi adevărul Său, ca să trăiască în opoziţie cu Mântuitorul, cum şi toţi cei ce 
răstălmăcesc adevărul, amăgindu-i pe credincioşi cu învăţături false.  
 

 Ce înseamnă oare cuvântul acesta?  În greacă are forma anathema şi este definit ca 
însemnând „un lucru devotat, însă, în mod obişnuit, într-un sens rău, un individ sau un 
lucru blestemat.”  Vine de la verbul anathematizo, care înseamnă „a declara pe cineva 
să fie anatema, a blestema sau a se lega printr-un blestem.”  (The Analytical Greek 
Lexicon/Lexiconul analitic grecesc, publicat la New York de Harper and Brothers, pagina 
26)  
 

 Astfel, în Fapte 23,12-14, citim că peste patruzeci de iudei „s-au legat cu blestem că nu 
vor mânca, nici nu vor bea, până nu-l vor omorî pe Pavel” (citat este versetul 12).  În 
versetul 14, este chiar declaraţia lor către preoţi şi bătrâni: „Noi ne-am legat cu mare 
blestem să nu gustăm nimic până nu-l vom omorî pe Pavel.”   
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 Termenul acesta are un corespondent în limba ebraică şi anume cherem, definit astfel: 
„De obicei, un obiect sortit pieirii, exterminării; lucru dedicat, lucruri care ar fi trebuit să 
fie complet distruse, destinate la distrugere completă.”  (Dictionary of the Words in the 
Hebrew Bible, by Strong/Dicţionarul cuvintelor din Biblia ebraică, de Strong, pagina 43, 
articolul 2764)   

(02) Exemple 

 Ne putem gândi la două exemple din Vechiul Testament şi unul din Noul Testament:                                                                         

(01) Porunca din Leviticul 27,29: „Niciun om închinat Domnului prin făgăduinţă nu va 
putea fi răscumpărat, ci va fi omorât.”  Era vorba despre popoarele păgâne sortite 
nimicirii, ca în Numeri 21,2.3: „Atunci, Israel a făcut Domnului o juruinţă şi a zis: ‚Dacă-l 
vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îi voi nimici cu desăvârşire cetăţile.’  Domnul a 
auzit glasul lui Israel şi i-a dat pe canaaniţi în mâinile lui.  Israeliţii i-au nimicit cu 
desăvârşire, pe ei şi cetăţile lor, şi locul acela l-au numit Horma (nimicire deplină).”  
Numele Horma este înrudit cu cherem.  Saul a fost lepădat ca împărat pentru că nu a 
făcut aşa cu amaleciţii (vezi 1 Samuel 15,1-3.18.19.22.23).                                                                                                                 

(02) Porunca Domnului ca Ierihonul să fie nimicit cu tot ce era în el: „Feriţi-vă numai de 
ceea ce va fi dat spre nimicire, căci, dacă veţi lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, 
veţi face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire şi o veţi nenoroci” (Iosua 6,18).  
Acan a călcat această poruncă, ceea ce a dus la pierderea luptei cu cetatea Ai, la 
moartea a circa 36 de israeliţi și pedepsirea la moarte a vinovatului, a familiei lui şi 
distrugerea a tot ce a avut el (vezi capitolul 7,10-26).       

(03) Când va veni în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, Mântuitorul îi va despărţi pe cei 
mântuiţi de cei pierduţi (vezi Matei 25,31-46).  El le va zice celor pierduţi: „Duceţi-vă de 
la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!”  
(Versetul 41).  Observaţi?  Cei pierduţi sunt numiţi „blestemaţi”, greceşte cateramenoi, 
în acelaşi sens ca şi anathema.   

(03) Iubirea faţă de Hristos 

 Prin urmare, anatema însemna blestem, osândă la pieire veşnică.  Ne vom limita acum la 
textul din 1 Corinteni 16,22: „Dacă nu-L iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să 
fie anatema!”  
 

 Nu era obiceiul lui Pavel să blesteme oamenii, ci să-i înveţe căile Domnului, chiar dacă 
era prigonit şi maltratat.  Cred că această propoziţie, „să fie anatema”, nu exprimă 
voinţa lui Pavel asupra oamenilor în discuţie, ci viitorul lor.  Omul care era dispus să fie 
el însuşi pierdut pentru conaţionalii lui şi care a lucrat pentru salvarea de suflete mai 
mult decât oricare altul în vremea lui (vezi 1 Corinteni 15,10; 9,23) nu putea avea 
plăcerea ca vreunul din ei să fie pierdut.  Nu le dorea acest lucru şi nu-l invoca asupra 
lor. 
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 „Dacă nu-L iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos . . .”.  O tristă alegere, cu 
consecinţe fatale.  Un asemenea individ nu poate trăi în veci alături de Acela pe care   
nu-L iubeşte.  Ar fi şi absurd, pentru că ar fi chinuit, cerul ar fi pentru el un adevărat iad.  
Aceia care nu-L iubesc aici pe Mântuitorul nu o vor face niciodată, chiar dacă li s-ar 
acorda un loc în împărăţia cerurilor.   
 

 Aşa cum am văzut deja, „‚anatema’ este o transliterare a grecescului anathema, 
însemnând ‚blestemat’ sau ‚destinat pentru distrugere’.  Aceia care nu cred în Domnul 
Isus Hristos şi nu-L iubesc nu pot spera să fie mântuiţi.  Prin chiar faptul respingerii de 
către ei a singurului mijloc de mântuire, ei aleg ruină veşnică (vezi Marcu 16,16; Ioan 
12,48; Fapte 16,30-32; 1 Ioan 5,11-13).”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 6, pagina 818)  
 

 Textele indicate în comentariul citat arată consecinţa respingerii evangheliei, care este 
implicit lipsă de iubire faţă de Cel care a murit pentru păcătoşi: „Cine va crede şi se va 
boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit” (Marcu 16,16).  „Pe cine Mă 
nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: cuvântul pe care l-am 
vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi” (Ioan 12,48).   
 

 În Romani 9,3, Pavel zice „anatema, despărţit de Hristos”, dar aceasta nu este o 
explicaţie lingvistică.  Anatema nu înseamnă despărţit de Hristos, ci pierdut, iar aceia 
care se despart de Hristos sunt cu adevărat pierduţi.   
 

 Iubirea noastră faţă de Hristos cuprinde iubire faţă de: 

(a) Persoana Lui: „De aceea, îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a 
iubit mult” (Luca 7,47).  „Dar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. . . .  ‚Femeie’, 
i-au zis ei (îngerii), ‚pentru ce plângi?’  Ea le-a răspuns: ‚Pentru că L-au luat pe Domnul 
meu şi nu ştiu unde L-au pus’” (Ioan 20,11.13).  A iubit mult . . ., Domnul meu . . .!   

„Când Hristos locuieşte în inimă, sufletul va fi în aşa măsură umplut cu iubirea Sa, cu 
bucuria comuniunii cu El, încât se va lipi de El şi, contemplându-L pe El, eul va fi uitat.  
Iubirea faţă de Hristos va fi motivul acţiunii.”  (Steps to Christ/Calea către Hristos, 
paginile 44-45) 
 
„Dacă Îl iubim pe Isus, ne va plăcea să trăim pentru El, să-I prezentăm mulţumirile 
noastre, să lucrăm pentru El.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, 
pagina 49)  

(b) Cuvântul Lui: „Şi a zis iudeilor, care crezuseră în El: ‚Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, 
sunteţi în adevăr ucenicii Mei’” (Ioan 8,31).  „De ce-Mi ziceţi, ‚Doamne, Doamne!’  şi nu 
faceţi ce spun Eu?”  (Luca 6,46) 
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(c) Sufletele pentru care a murit El: „Nu nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a 
murit Hristos!”  (Rom 14,15).  „Şi, astfel, el, care este slab, va pieri din pricina acestei 
cunoştinţe a ta: el, fratele, pentru care a murit Hristos!  Dacă păcătuiţi astfel împotriva 
fraţilor şi le răniţi cugetul lor slab, păcătuiţi împotriva lui Hristos” (1 Cor 8,11.12).  
„Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte 
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut” (Mat 25,40).   

„După coborârea Duhului Sfânt, ucenicii au fost atât de umpluţi cu iubire faţă de El şi 
faţă de aceia pentru care El a murit, încât inimi au fost topite prin cuvintele pe care le 
spuneau şi prin rugăciunile pe care le ofereau.  Ei vorbeau în puterea Spiritului şi, sub 
influenţa acelei puteri, mii au fost convertiţi.”  (The Acts of the Apostles/Faptele 
apostolilor, pagina 22) 
 
„Creştinul care veghează este un creştin care lucrează, căutând cu zel să facă tot ce 
poate pentru înaintarea evangheliei.  Pe măsură ce iubirea faţă de Răscumpărătorul său 
sporeşte, tot astfel se manifestă şi iubirea faţă de semenii săi.”  (Ibid., pagina 261)  

(d) A doua Sa venire: „De acum, mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în 
ziua aceea, Domnul, Judecătorul cel drept.  Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi 
iubit venirea Lui” (2 Tim 4,8).   

(04) Manifestare 

 Cum se manifestă iubirea noastră faţă de Mântuitorul?  Ni se dau următoarele explicaţii:                          

(a) Ascultare de poruncile lui Dumnezeu 

- „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” (Ioan 14,15).                                                                                       
 
- „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit 
de Tatăl Meu.  Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui” (versetul 21).                                                                                                
 
- „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi.  Noi vom veni la 
el şi vom locui împreună cu el” (versetul 23).   
 
La studiul lecţiunii Şcolii de Sabat în Comunitatea Bruchsal, Germania, fiind vorba despre 
porunca iubirii, faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, o soră tânără a întrebat: „Cum 
poate iubirea să fie poruncită?”  Aici este tâlcul: poruncile lui Dumnezeu nu sunt 
impuneri, ci împuterniciri.  Cele Zece Porunci sunt rezumate în cele două mari porunci, 
iar spiritul lor este iubirea, izvorâtă din inimă curată, consacrată.    
  
„Iubirea pentru Isus Hristos ne conduce la ascultarea 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 
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29 din 1900, publicată în Sons and Daughters of God/Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pagina 
194) 
 
Cei care Îl iubesc pe Mântuitorul ascultă de El în toate lucrurile.  Ei nu se limitează la a 
face declaraţii de dragoste: „Te iubim, Doamne!”  Aşa a zis El în Matei 7,21-23: „Nu 
orişicine-Mi zice: ‚Doamne, Doamne!’  va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia 
Tatălui Meu care este în ceruri.  Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‚Doamne!  Doamne!    
N-am proorocit noi în numele Tău?  N-am scos noi demoni în numele Tău?  Şi n-am făcut 
noi multe minuni în numele Tău?’  Atunci le voi spune curat: ‚Niciodată nu v-am 
cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege!’”    

(b) Armonie între credincioşi  

Scriind despre începutul vieţii de credinţă al creştinilor din Efes, sora White a zis: 
„Membrii bisericii erau uniţi în sentiment şi acţiune.  Iubirea pentru Hristos era lanţul de 
aur care îi lega pe unii de alţii.  Ei continuau să-L cunoască pe Domnul tot mai perfect şi 
în vieţile lor erau manifestate bucuria şi pacea lui Hristos.”  (The Acts of the Apostles/ 
Faptele apostolilor, pagina 579) 

(c) Prioritate absolută a lui Hristos 

 „Iubirea profundă a lui Ioan pentru Hristos era ceea ce îl determina întotdeauna să 
dorească a fi alături de El.  Mântuitorul îi iubea pe toţi cei Doisprezece, însă spiritul lui 
Ioan era cel mai receptiv.”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 545)  
 

 „Faceţi-L pe Hristos cel dintâi, cel din urmă şi cel mai bun în toate lucrurile.  Priviţi la El 
încontinuu şi iubirea voastră pentru El va deveni zilnic mai profundă şi mai puternică, pe 
măsură ce este supusă încercării.  Şi, pe măsură ce iubirea voastră pentru El creşte, 
iubirea voastră unul pentru altul va deveni mai profundă şi mai puternică.”  (Testimonies 
for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 7, pagina 46)  

(05) Cazul lui Simon Petru 

 Domnul Hristos a făcut afirmaţii generale cu privire la iubirea ucenicilor faţă de El, ca, de 
exemplu: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.”  Într-un singur caz l-a întrebat El pe 
un ucenic dacă Îl iubeşte – acesta era Petru.  Ucenicul care Îl tăgăduise în mod vehement 
de trei ori, contrar asigurărilor de eroism pe care I le dăduse înainte de arestare, stătea 
acum sfios în faţa Mântuitorului la Marea Galileii.  Prinseseră 153 de peşti mari, la 
indicaţia Necunoscutului, care era chiar Domnul Isus Hristos.   
 

 Prânziseră împreună cu El şi acum a urmat vestitul dialog: „Simone, fiul lui Iona, Mă 
iubeşti tu mai mult decât aceştia?”  (Ioan 21,15).  Întrebarea avea dublu conţinut:      
(01) Mă iubeşti sau nu?  (02) O faci mai mult decât aceştia?  Putea fi o aluzie la 
comparaţia pe care Petru însuşi o făcuse între el şi ceilalţi ucenici: „Chiar dacă toţi ar găsi 
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în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire” (Mat 
26,33).  După puţine ore, el a găsit în Domnul o pricină de poticnire.   
 

 Petru a răspuns la prima întrebare de la Marea Galileii cu o siguranţă prudentă: „Da, 
Doamne, ştii că Te iubesc” (Ioan 21,15).  Domnul i-a încredinţat misiunea de a paşte 
mieluşeii Săi.  A doua oară l-a întrebat Domnul: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?”  
Răspunsul a fost la fel ca prima dată: „Da, Doamne, ştii că Te iubesc” (versetul 16).  
Acum, sarcina era să pască oiţele Sale.  L-a întrebat a treia oară: „Simone, fiul lui Iona, 
Mă iubeşti?”  Nu ştim ce a înţeles Petru din această repetare şi din numărul de trei al 
întrebărilor, care ar fi putut fi o aluzie la cele trei lepădări, dar ni se spune că s-a întristat 
(versetul 17).  A răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc” (acelaşi verset).  De 
data aceasta, sarcina a fost să pască oile Sale.   
   

 Nu era prima dată că Isus îl întâlnea pe Petru după înviere: „A înviat Domnul cu adevărat 
şi i S-a arătat lui Simon!”  (Luca 24,34).  E foarte posibil ca atunci să-l fi asigurat Domnul 
de iertare şi acceptare.  Acum o făcea însă în faţa ucenicilor, şapte din unsprezece.  
Majoritate, nu?  Se numea reabilitare şi confirmare publică a misiunii sale.  Nu ni se 
spune că vreun ucenic i-ar fi reproşat ceva după aceea în legătură cu căderea sa sau că   
i-ar fi contestat apostolia.   
 

 Din dialogul lui Isus cu Petru înţelegem multe.  Înţelegem că nu trebuie să comparăm 
iubirea noastră faţă de El cu a altora, nici să o condiţionăm aşa.  Că numai dacă Îl iubim 
pe Isus putem lucra în via Sa.  De asemenea, învăţăm că trebuie să fim siguri de aceasta, 
că avem nevoie să ne cercetăm profund dacă Îl iubim cu adevărat pe Mântuitorul.  Şi că 
Domnului Isus nu-I este indiferent dacă Îl iubim sau nu.   

(06) Reflectare 

 În fond, nimeni nu-L poate iubi pe Mântuitorul din proprie iniţiativă.  Iată ce zice 
apostolul Ioan: „Şi dragostea stă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul 
că El ne-a iubit pe noi şi L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele 
noastre” (1 Ioan 4,10).  „Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi” (versetul 19).  Oamenii 
pot răspunde pozitiv acestei iubiri a Mântuitorului sau o pot ignora.  Dar dacă nu aleg să 
accepte iubirea Sa şi să-L iubească în schimb, nu există altă perspectivă pentru ei decât 
pierzarea veşnică – anatema.   
 

 Referindu-se la experienţa tânărului bogat, Spiritul Profetic arată că „iubirea pentru 
Hristos se trezea în inima fruntaşului, pentru că iubirea naşte iubire.  Isus dorea să-l vadă 
conlucrător cu El.  Tânjea să-l facă asemenea Lui, o oglindă în care asemănarea cu 
Dumnezeu să fie reflectată.  El dorea să dezvolte excelenţa caracterului lui şi să-l 
sfinţească în folosul Maestrului.  Dacă fruntaşul s-ar fi predat pe sine atunci lui Hristos, 
el ar fi crescut în atmosfera prezenţei Sale.  Dacă ar fi făcut această alegere, cât de 
diferit ar fi fost viitorul lui!”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 519) 
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(07) Nemărginire 

 Iubirea lui Hristos nu cunoaşte limite: din această iubire a Sa şi numai de acolo izvorăşte 
iubirea credincioşilor faţă de Salvatorul lor din păcat şi din moarte:                                                                                     

- „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii.  Cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi 
voi unii pe alţii” (Ioan 13,34).                                                                                                                                                   

- „Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi.  Rămâneţi în dragostea Mea” 
(Ioan 15,9).                                                                                                                                                                                 

- „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu” (Ioan 15,12). 

- „Înainte de praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din 
lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă îi iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la 
capăt” (Ioan 13,1).   

 Iubirea nemărginită a Mântuitorului se va reproduce în iubirea nemărginită a ucenicilor 
Săi: „Acela care Îl iubeşte pe Hristos cel mai mult va face cel mai mult bine.  Nu există 
limită pentru lucrarea folositoare a 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)   

(08) O glorioasă experienţă personală 

 „Cei care sunt credincioşi chemării lor ca soli ai lui Dumnezeu nu vor căuta onoare 
pentru ei înşişi.  Iubirea de sine va fi înghiţită în iubirea pentru Hristos.  Ei vor recunoaşte 
că este lucrarea lor să declare, aşa cum a făcut Ioan Botezătorul: ‚Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii’ (Ioan 1,29).”  (Testimonies for the Church/Mărturii 
pentru comunitate, volumul 8, paginile 333-334)      
 

 Cum cultivăm iubirea noastră faţă de Mântuitorul?  Prin umblare permanentă cu El.  
Orice iubire se răceşte şi dispare dacă nu este întreţinută.  Studiind Cuvântul Său, 
ducând o viaţă de rugăciune, ne apropiem de El şi suntem sfinţiţi.  În felul acesta, iubirea 
noastră faţă de El se intensifică, se lărgeşte şi se adânceşte.   
 

 Aceasta este o minunată reacţie în lanţ.  Iubirea lui Hristos trezeşte în noi iubire faţă de 
El şi, în schimb, ni se asigură o şi mai bogată părtăşie cu El: „Harul să fie cu toţi cei ce-L 
iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie.  Amin” (Efes 6,24).  Această iubire a lui 
Hristos are o influenţă salvatoare în viaţa noastră zilnică: „Căci dragostea lui Hristos ne 
strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit” (2 
Cor 5,14).  Şi atunci: „Cine-i va osândi?  Hristos a murit!  Ba, mai mult, El a şi înviat, stă la 
dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!”  (Rom 8,34) 
 

 Legătura aceasta devine indestructibilă, dacă nu o abandonăm noi: „Cine ne va despărţi 
pe noi de dragostea lui Hristos?  Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea 
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sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? . . .  Căci sunt bine încredinţat că nici 
moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici 
cele viitoare, nici înălţimea, 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).     
 

 Este îndoielnică şi riscantă iubirea la prima vedere, dar este interesant că ucenicii de azi 
ai Domnului încep să-L iubească înainte de a-L fi întâlnit vreodată fizic: „. . . la arătarea 
lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă 
bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită” (1 Pet 1,7.8).  În această iubire nu există 
absolut niciun risc!  Doar avantaje eterne!  Rămâne să o practicăm cu adevărat prin 
locuirea lăuntrică a Duhului Său Celui Sfânt.  Amin!    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 43: „Mulţumiţi lui Dumnezeu!”  

Cântarea de închidere, 168: „O, iubire-aşa deplină!”                        
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„PÂNĂ CE VA LUA HRISTOS CHIP ÎN VOI!”                                                                                                        

(01) Hristos este Dumnezeu 

 Să luăm aminte la următoarele şapte texte despre divinitatea Mântuitorului nostru Isus 
Hristos:                      
 
(01) „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.      
. . .  Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.  Şi noi am 
privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1,1.14).                                                        
 
(02) „Drept răspuns, Toma I-a zis: ‚Domnul meu şi Dumnezeul meu!’”  (Ioan 20,28)       
 
(03) „Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să-L cunoaştem pe Cel ce 
este adevărat.  Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui.  El 
este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică” (1 Ioan 5,20).                                                                                                                            
 
(04) „Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13).                                                                                                                
 
(05) „Ei sunt israeliţi, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, 
făgăduinţele, patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai pe sus de 
toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci.  Amin!”  (Rom 9,4.5)                                                                                             
 
(06) „Pe când Fiului I-a zis: ‚Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, 
toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate; Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât 
nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de 
bucurie mai pe sus decât pe tovarăşii Tăi’” (Evr 1,8.9).                                                                     
 
(07) „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor 
numi: ‚Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii’” (Isa 9,6).   
 

 Dacă nu vede cineva în aceste şapte texte, care nici nu sunt toate, dovezi irecuzabile că 
Mântuitorul nostru este Dumnezeu din veşnicie în veşnicie, nu ştiu ce altceva îl mai 
poate ajuta.  Ba ştiu.  Iată două argumente bazate nu pe declaraţii biblice doctrinare, ci 
pe fapte:                                                                                                                                                   
 
(01) Hristos a iertat păcatele oamenilor, nu aşa cum ne iertăm între noi când ne jignim 
sau păgubim, adică iertăm greşeli şi, dacă nu o facem, nici Dumnezeu nu ne va ierta (vezi 
Matei 6,14.15).  El a iertat păcate care apăsau conştiinţele oamenilor, orice păcate.  El a 
zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!”  (Marcu 2,5), un om pe care nu-l 
întâlnise niciodată şi cu care până atunci nu avusese nimic de a face.  S-au scandalizat 
teologii: „Cum vorbeşte omul acesta astfel?  Huleşte!  Cine poate să ierte păcatele decât 
numai Dumnezeu?”  (Versetul 7).  Ei aveau dreptate şi greşeau: aveau dreptate pentru 
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că, într-adevăr, numai Dumnezeu poate ierta păcatele, iar dacă altcineva pretinde acest 
drept, huleşte; dar nu aveau dreptate, pentru că Isus chiar era Dumnezeu, de aceea 
putea ierta păcate: „‚Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere (greceşte exousia, adică 
„autoritate”) pe pământ să ierte păcatele, ţie îţi poruncesc’, a zis El slăbănogului, 
‚scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.’”  Şi vindecarea slăbănogului a confirmat 
autoritatea divină a lui Isus (versetele 10 şi 11).                                                                                                                                                          
 
(02) Hristos a acceptat fără şovăire închinarea oamenilor, ceea ce nici îngerii (vezi 
Apocalipsa 22,8.9), nici apostolii (vezi Fapte 10,25.26) nu au acceptat.  Şi nu era vorba de 
o plecăciune politicoasă, aşa cum încearcă unii să arate, ci era închinare în toată puterea 
cuvântului, care numai Dumnezeirii I se cuvinte.  Acelaşi cuvânt a fost folosit în cazurile 
de respingere ca şi în cele de acceptare; iată dovada:                                                                     
 
- „. . . m-am aruncat la picioarele îngerului . . . ca să mă închin lui (greceşte proscynesai). 
Dar el mi-a zis: ,Fereşte-te să faci una ca aceasta! . . .  Închină-te lui Dumnezeu (greceşte 
proscyneson)’” (Apoc 22,9).                                                                                                                                                                                           
 
-  „Când a intrat Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi i s-a 
închinat (greceşte prosecynesen).  Dar Petru l-a ridicat şi a zis: ‚Scoală-te, şi eu sunt 
om!’”  (Fapte 10,25.26)                                                                                                                                   
 
- „‚Cred, Doamne’, I-a zis el; şi I s-a închinat (greceşte prosecynesen)” (Ioan 9,38).                                                                                                         
 
- „Şi, când Îl duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: ‚Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se 
închine (greceşte proscynesatosan)!’” (Evrei 1,6)                                                                                          
 
În toate aceste cazuri, întâlnim diferite forme ale verbului grecesc proscynein, care 
înseamnă „a se închina” – exact ce au refuzat îngerul şi Petru, dar a primit Domnul Isus 
Hristos întotdeauna.                                                                                                                                                    

(02) Text fundamental 

 În Galateni 4,19, apostolul Pavel se adresează credincioşilor din Galatia cu următoarele 
cuvinte: „Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos 
chip în voi!”  Hristos să ia chip în oameni!  Aceasta înseamnă exact ce a zis apostolul 
Petru: „. . . prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca, prin ele, 
să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti” (2 Pet 1,4).  Când Hristos ia chip în noi, ajungem 
părtaşi de fire dumnezeiască.                                                                                                                    

(03) Chipuri interzise 

 Iată chipuri inadmisibile, pentru că ele sunt contrare legii lui Dumnezeu:                                     
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(01) Un chip concret, material: „Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor 
care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul.  Să nu 
te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti . . .” (Exod 20,4.5).                                                                            
 
(02) Un chip abstract: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi 
prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, 
plăcută şi desăvârşită” (Rom 12,2).                                                                                                         

(04) Gâlceavă 

 De câtva timp încoace, în anumite cercuri, în anumite locuri, se produce o teribilă 
gâlceavă teologică.  Despre ce?  Despre natura Domnului Isus.  Privind în jos spre oricare 
dintre aceşti beligeranţi, Hristos ar putea spune: „Ce-ţi pasă ţie, chip de lut, ce natură 
am Eu?  Poftim, e divină şi e umană şi aceasta e o pură taină!”                                                                         

(05) Taine 

 Sfânta Scriptură vorbeşte despre două taine fundamentale:                                                            
 
(01) Taina fărădelegii: „Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze . . .”  (2 Tes 2,7).  „Ai 
fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit 
nelegiuirea în tine” (Ezec 28,15).  De ce este numită taina fărădelegii sau a păcatului?  
Pentru că nu se poate da nicio explicaţie, nu se poate prezenta nicio scuză pentru 
apariţia răului în mintea şi inima lui Lucifer, cândva, în cer, în trecutul îndepărtat.                                                                       
 
(02) Taina întrupării uneia dintre Persoanele Dumnezeirii: „Şi, fără îndoială, mare este 
taina evlaviei: Cel ce a fost arătat în trup . . .” (1 Tim 3,16).  Există şi varianta „Dumnezeu 
descoperit în trup”.  Aceasta este taina evlaviei.  A doua taină a trebuit concepută şi 
pusă în aplicare pentru a rezolva problema catastrofală a primei taine.                                            

(06) Natura lui Hristos 

 Vorbeam de o gâlceavă teologică.  În ce constă această controversă?  Oamenii se 
întreabă ce fel de natură a adoptat Fiul lui Dumnezeu: ca a lui Adam înainte de cădere 
sau ca a lui Adam după cădere?  Întrebarea este incompletă şi chiar confuză: la ce vă 
referiţi, stimaţilor, la natura fizică sau la cea morală a lui Hristos?  Iată ce reiese din 
Sfintele Scripturi:                                                                                                                                              
 
- Natura morală sau aspectul moral al naturii Domnului Isus a fost ca a lui Adam înainte 
de căderea sa în păcat.                                                                                                                   
 
- Natura Sa fizică sau aspectul fizic al naturii Sale a fost ca a lui Adam după cădere.  Ba 
nu, nu imediat după cădere, ci la milenii după aceea.  Aşa ne învaţă Spiritul Profetic: „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 
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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)  
 

 Deci, Isus avea înfăţişarea fizică, statura şi factura biologică asemenea unui om din 
generaţia Sa, oricum, un individ înalt.  A înviat la fel, dar proslăvit şi S-a înălţat la cer.  
Noi ştim că El va fi cu un cap mai înalt decât Adam.  Păstrând natura omenească 
adoptată acum 2.000 şi ceva de ani, dar desăvârşită prin proslăvire, El există pururi ca 
Dumnezeu şi Om. 
 

 Ar fi putut Omul Isus Hristos, aşa cum Îl numeşte apostolul Pavel în 1 Timotei 2,5, să 
păcătuiască, în zilele vieţii Sale aici pe pământ?  Inspiraţia profetică ne dă răspunsul 
sigur şi clar: „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)    
 

 Un predicator din timpul sorei White a ţinut o predică apreciată de dânsa, în care făcea 
distincţie între:                                                                                                                       
 
- înclinaţii păcătoase şi                                                                                                                                   
- insuficienţe nevinovate, ca, de exemplu: oboseală, depresie etc. 
 

 Iată, în schema următoare, cum s-au manifestat şi se manifestă aceste stări:                                      
 

Adam înainte de cădere     Adam după cădere      Hristos     noi                                      

Înclinaţii păcătoase  Nu   Da                  Nu                  Da 

Insuficienţe nevinovate  Nu   Da      Da   Da 

 Vom ilustra cu citate inspirate precizările din această schemă:                                                                                             
 
- „În Hristos, natura divină şi cea umană erau combinate.  Divinitatea nu a fost 
degradată la nivel uman; divinitatea şi-a păstrat locul, însă natura umană, fiind unită cu 
cea divină, s-a împotrivit celui mai feroce test al ispitirii în pustie.  Prinţul acestei lumi a 
venit la Hristos după postul Său lung, când El era flămând, şi I-a sugerat să poruncească 
pietrelor să se facă pâini.  Însă planul lui Dumnezeu, întocmit pentru mântuirea omului, 
prevedea ca Hristos să cunoască foamea şi sărăcia şi fiecare fază a experienţei umane.  
El a rezistat ispitei prin puterea pe care omul o poate folosi.  El S-a prins de tronul lui 
Dumnezeu, şi nu există bărbat sau femeie care să nu aibă acces la acelaşi ajutor prin 
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credinţă în Dumnezeu.  Omul poate deveni părtaş de fire dumnezeiască.”  (Selected 
Messages/Solii alese, cartea întâi, pagina 408)                                                     
 
- „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.”  (Scrisoarea 8 din 1895, publicată în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 1128)                                                      
 
-  „Însă, cu toate că slava divină a lui Hristos a fost pentru un timp acoperită şi eclipsată 
prin asumarea naturii umane, totuşi, El nu a încetat să fie Dumnezeu când a devenit Om.  
Omenescul nu a luat locul dumnezeiescului, nici dumnezeiescul locul omenescului.  
Aceasta este taina evlaviei.”  (Signs of the Times/Semnele timpului din 10 mai 1899, citat 
în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
şaptea, volumul 5, pagina 1129)  
 

 Hristos nu este numit al doilea Avraam, ci al doilea Adam.  De ce?  Singurul bărbat în 
afară de Hristos, care a fost perfect, fără păcat, un anumit timp, a fost Adam.  Apoi a 
căzut.  Hristos a luat locul lui Adam în confruntarea cu Satana şi a pornit din acelaşi 
punct, dar El a biruit.                                                                                                                                          

(07) Character 

 Noi am face mai bine să ne interesăm de natura morală şi spirituală a Domnului Isus 
Hristos, de caracterul Său, descris în Noul Testament precum urmează:                                                                                          
 
- blând şi smerit cu inima (Mat 11,29);                                                                                                     
- gata oricând să slujească (Mat 20,28);                                                                                                    
- gata oricând să Se lepede de Sine (Ioan 13,1-17);                                                                                                                                              
- gata oricând să îndure privaţiuni (Luca 9,58);                                                                                      
- ascultător până la moarte (Filip 2,6-8). 
 

 În cursul evanghelizărilor pe care le-am ţinut după pensionare, am lipsit de acasă timp 
de săptămâni, odată 35 de zile, soţia rămânând de fiecare dată singură.  Fiul lui 
Dumnezeu a lipsit din cer timp de 33 de ani şi jumătate!                                                                    

(08) Metamorfoză 
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 Să revenim la nădejdea pe care apostolul Pavel o avea pentru credincioşii galateni, ca 
Hristos să ia chip în ei.  La creaţiune, a avut loc această discuţie în sfatul divin: „Să facem 
om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră . . .  Dumnezeu l-a făcut pe om după 
chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a 
făcut” (vezi Geneza 1,26.27). 
 

 Chipul acela perfect a fost degradat prin păcătuire şi degenerare îndelungată.  În cadrul 
planului de mântuire, Dumnezeu intenţionează să ne creeze din nou, aşa cum 
menţionează apostolul Pavel în Efeseni 4,24: „. . . şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, 
făcut după chipul lui Dumnezeu.”  Despre cazurile deja rezolvate prin reală convertire, 
acelaşi apostol se exprimă în mod precis: „. . . v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se 
înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut” (Col 3,10).   
 

 Am văzut o înregistrare video cu descrierea staţiei cosmice.  Într-un anumit loc se află 
două costume folosite de cosmonauţi pentru ieşirea în spaţiu în jurul staţiei.  
Cosmonautul intră în costum, acesta fiind un fel de container în formă de om, prevăzut 
cu aparatură pentru asigurarea respiraţiei şi reglarea temperaturii.  Nu aşa se produce 
înnoirea prevăzută de Dumnezeu şi discutată de Pavel.  Omul nu intră într-o carcasă, ci 
este transformat el însuşi.  Devine un om nou şi rămâne în această stare pe veci.   
 

 Întreaga frază a textului nostru de bază sună astfel: „Copilaşii mei, pentru care iarăşi 
simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi!”  (Gal 4,19).  Hristos avea chipul 
lui Dumnezeu-Tatăl, dar nu S-a cramponat de poziţia aceea, „n-a crezut ca un lucru de 
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu” (vezi Filipeni 2,6).  Pentru salvarea păcătoşilor, El 
a luat un chip de rob, S-a întrupat, devenind asemenea oamenilor (versetul 7).   
 

 Totuşi, întruparea Fiului lui Dumnezeu nu-mi foloseşte la nimic, dacă El nu ia chip în 
mine.  Cum se produce acest lucru?  Astfel:                                                                                    
 
- „. . . cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia 
între neamuri şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei” (Col 1,27).  Din nou taina 
evlaviei, Hristos întrupat de data aceasta în om, aceasta fiind garanţia proslăvirii 
viitoare.                                                                                                                                                              
 
- „. . . aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă, pentru ca, având 
rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteţi pricepe, împreună cu toţi sfinţii, care este 
lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care 
întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efes 
3,17-19).                                                                                                                                                                    
 
- „Noi toţi privim, cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem 
schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Cor 3,18).   
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 Hristos în noi, El să locuiască în inimile noastre prin credinţă, suntem schimbaţi în acelaşi 
chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.  Aceasta este experienţa vizată de 
Pavel – Hristos să ia chip în noi.  „Din slavă în slavă” înseamnă aici „din caracter în 
caracter”, adică faze consecutive şi progresive ale dezvoltării caracterului asemenea 
caracterului Domnului Isus Hristos.  „Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod 
desăvârşit în poporul Său, atunci El va veni ca să-i revendice ca fiind ai Săi.”  (Christ’s 
Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 69)  
 

 În 2 Corinteni 3,18, apostolul Pavel a scris astfel propoziţia „suntem schimbaţi în acelaşi 
chip al Lui”: ten auten eicona metamorphoumetha, ultimul cuvânt însemnând „suntem 
schimbaţi”, schimbarea fiind metamorfoză, adică transformare treptată.  Ne putem 
gândi şi la developarea unui film; privind cu atenţie, observăm cum apare lent chipul 
celui fotografiat.  
 

 Hristos zice: „Iată, Eu stau la uşă şi bat.  Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi 
intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine” (Apoc 3,20).  El Se oferă, invită, bate la uşă, 
apelează.  Nu forţează uşa.  El nu va intra niciodată prin spargere, prin forţă, nu-Şi va 
permite niciodată ca aşa să locuiască în inima noastră.  Consimţământul nostru este 
hotărâtor. 
 

 Să fie însă clar şi un alt lucru şi anume, că există o bătălie cosmică pentru inima noastră.  
Dacă nu dorim, nu acceptăm, nu cerem ca Hristos să ia chip în noi, o altă metamorfoză 
se va produce.  Satana abia aşteaptă ocazia să ne ia în stăpânire, să ia el chip în noi.  Vă 
amintiţi de demonizatul din Gadara, aşa cum este descris în Marcu 5,2-5?  Satana se 
instalase în mod total în viaţa lui, aducând o legiune de demoni.  Cel posedat nu mai 
locuia între oameni, ci prin morminte, mutilându-se tot timpul şi fiind un pericol 
îngrozitor pentru vecinătate.  Aşa este când Satana ia chip în oameni. 
 

 Avem o descriere a stării decăzute a societăţii în ajunul întrupării Mântuitorului: 
„Simţurile, nervii, pasiunile, organele oamenilor erau influenţate de forţe supranaturale 
pentru lăsarea în voia celor mai sălbatice pofte.  Chiar pecetea demonilor era imprimată 
pe fizionomiile oamenilor.   Feţele umane reflectau expresia legiunilor răului de care 
erau posedaţi.  Aşa era scena asupra căreia privea Răscumpărătorul lumii.  Ce privelişte 
pentru Infinita Puritate!”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 36)    
 

 Avem de ales între starea nenorocită în care ne poate aduce vrăjmaşul sufletelor 
noastre şi planul măreţ de înnoire urmărit de Mântuitorul lumii.  El cheamă încă şi 
doreşte încă să producă schimbări de vieţi.  Pavel nu zice că Hristos trebuie să ne 
viziteze, ci „să locuiască” în inimile noastre prin credinţă.  A locui înseamnă a manifesta 
o prezenţă permanentă.  Este vorba deci ca Hristos să Se instaleze definitiv în fiinţa 
noastră.  Locuind în noi în permanenţă, El ne schimbă.  Atunci arătăm ca Hristos, vorbim 
ca El, slujim ca El, iubim ca El.  Şi nu e vorba de un teatru, unde cineva joacă rolul 
altcuiva; e o experienţă vie, un fapt real.  Aşa zice poetul:                                                                                                                                                       
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„Voia Ta, Doamne, doar voia Ta                                                                                                                          
umple cu totul fiinţa mea!                                                                                                                                
Ca toţi să vadă, sfânt şi curat,                                                                                                                   
Pe Hrist în mine întruchipat!”  Amin!                                                                                                              
 
(Ultima strofă a cântării numărul 361 din Imnuri creştine, ediţia 2006)                 

* * * * 

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

Cântarea de închidere, 386: „Veniţi, căci vreau a spune!”                 
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„ISUS HRISTOS, PE CARE-L PROPOVĂDUIEŞTE PAVEL” 

 Când i-a trimis pe cei doisprezece ucenici ai Săi în lucrare, Mântuitorul „le-a dat putere 
să scoată afară duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de 
neputinţă” (Mat 10,1).  „Să scoată afară duhurile necurate”.  De unde?  Din oameni!  
Groaznic – spiritele rele se cuibăreau în oameni ca paraziţii, îi chinuiau şi-i foloseau ca să 
facă rău!  Ascultau spiritele rele când erau somate să iasă afară din oameni? 
 

 Să vedem mai întâi experienţa Maestrului.  Sunt foarte multe cazuri de citat, dar ne vom 
mărgini la două:                                                                                                                                                                                
 
- „Isus l-a certat şi i-a zis: ‚Taci şi ieşi afară din omul acesta!’  Şi duhul necurat a ieşit din 
el, scuturându-l cu putere şi scoţând un strigăt mare” (Marcu 1,25.26).  Impresia lăsată 
asupra publicului a fost copleşitoare: „Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii 
pe alţii: ‚Ce este aceasta?  O învăţătură nouă!  El porunceşte ca un stăpân chiar şi 
duhurilor necurate şi ele Îl ascultă!’”  (Versetul 27)                                                                              
 
- „Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat şi i-a 
zis: ‚Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi afară din copilul acesta şi să nu mai intri în el.’  
Şi duhul a ieşit, ţipând şi scuturându-l cu putere.  Copilul a rămas ca mort, aşa că mulţi 
ziceau: ‚A murit!’  Dar Isus l-a apucat de mână şi l-a ridicat.  Şi el s-a sculat în picioare” 
(Marcu 9,25-27). 
 

 Dar ucenicii?  A fost un caz când nu au reuşit şi anume chiar în legătură cu copilul acela 
demonizat.  După ce Isus l-a vindecat, ucenicii L-au întrebat deoparte: „Noi de ce n-am 
putut să-l scoatem?”  (Mat 17,19).  Răspunsul Domnului a fost: „Din pricina puţinei 
voastre credinţe” (versetul 20).  Şi mai era ceva: starea spirituală a celor nouă ucenici 
rămaşi în vale nu era bună; Isus îi luase pe trei din ei pe munte şi nu pe toţi, iar Satana    
i-a putut ignora când au încercat în această stare să alunge spiritul rău din copil. 
 

 Dar această înfrângere a fost o excepţie.  Isus „le-a dat putere să scoată afară duhurile 
necurate” şi ei au făcut lucrarea aceasta: „Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa.  
Scoteau mulţi demoni şi-i ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau” (Marcu 
6,12.13). 
 

 Iată-i pe alţi ucenici ai Mântuitorului: „După aceea, Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci 
de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile, pe 
unde avea să treacă El” (Luca 10,1).  Iată raportul lor la întoarcere: „Cei şaptezeci s-au 
întors plini de bucurie şi au zis: ‚Doamne, chiar şi demonii ne sunt supuşi în numele Tău’” 
(versetul 17). 
 

 Deşi era o lucrare importantă şi era stabilită de El, Hristos i-a avertizat pe ucenici să fie 
prudenţi: „L-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.  Iată că v-am dat putere să 
călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic nu vă va 
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putea vătăma.  Totuşi, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci 
bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri” (Luca 10,18-20). 
 

 De ce această avertizare?  De ce această precauţie?  Pentru că pierderea vieţii veşnice 
nu poate fi compensată prin nimic făcut aici mai înainte.  Printre cei doisprezece ucenici 
trimişi de Isus în lucrare, cu autoritate asupra demonilor, era şi Iuda Iscarioteanul, care 
va fi pierdut.  A zis Mântuitorul: „Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‚Doamne, Doamne!    
N-am proorocit noi în numele Tău?  N-am scos noi demoni în numele Tău?  Şi n-am făcut 
noi multe minuni în numele Tău?’  Atunci le voi spune curat: ‚Niciodată nu v-am 
cunoscut!  Depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege’” (Mat 7,22.23).  Chiar 
mulți din cei șaptezeci de ucenici s-au poticnit într-o zi de cuvintele lui Isus și au încetat 
să mai umble cu El (vezi Ioan 6,60-66). La ce le-a folosit că au scos demoni?  Cândva, 
demonii le-au fost supuși, iar acum s-au supus ei demonilor!      
 

 Sarcina de a alunga spiritele rele a fost trasată ucenicilor lui Hristos şi dincolo de 
momentul înălţării Sale la cer: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la 
orice făptură.  Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi 
osândit.  Şi iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în numele Meu vor scoate 
demoni . . .” (Marcu 16,15-17).  Făgăduinţa s-a împlinit întocmai: „Mulţimea, de 
asemenea, alerga la Ierusalim din cetăţile vecine şi îi aducea pe cei bolnavi şi pe cei 
chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi se vindecau” (Fapte 5,16). 
 

 Apostolul Pavel, de asemenea, a scos duhuri rele din oameni: „Pe când ne duceam la 
locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire.  Prin ghicire, 
ea aducea mult câştig stăpânilor ei.  Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după noi şi 
striga: ‚Oamenii aceştia sunt robii Dumnezeului celui preaînalt şi ei vă vestesc calea 
mântuirii.’  Aşa a făcut ea timp de mai multe zile.  Pavel, necăjit, s-a întors şi a zis 
duhului: ‚În numele lui Isus Hristos, îţi poruncesc să ieşi din ea.’  Şi a ieşit chiar în ceasul 
acela” (Fapte 16,16-18).  „Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui 
Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri, care fuseseră 
atinse de trupul lui, şi-i lăsau bolile şi ieşeau afară din ei duhurile rele” (Fapte 19,11.12).   
 

 Un caz interesant a fost menţionat de Ioan, care I-a spus Domnului Isus: „Învăţătorule, 
noi l-am văzut pe un om scoţând demoni în numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu 
merge după noi” (Luca 9,49).  Isus i-a răspuns: „Nu-l opriţi, fiindcă cine nu este împotriva 
voastră este pentru voi” (versetul 50).  Nu ni se dau alte date despre acest om: cine era, 
de unde, dacă avea succes în procedeul lui sau nu.  Domnul le-a cerut doar să nu-l 
oprească, pentru că El nu este de acord cu folosirea forţei împotriva celor nealiniaţi.  Dar 
nu ar fi exclus ca acela să fi avut o anumită relaţie cu Hristos, pe care ucenicii nu o 
cunoşteau.      
 

 „Demonii ne sunt supuşi în numele Tău”, au zis cei şaptezeci de ucenici.  Lupta cu forţele 
întunericului face parte din lucrarea evangheliei, fie că aceste forţe se manifestă în mod 
subtil sau brutal, ascuns sau în mod vizibil.  Satana nu poate fi biruit decât în numele 
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Domnului Isus.  De acest nume, el se teme.  Chiar aşa?  Întotdeauna?  Şi orice încercare 
de a-l alunga în numele Domnului Isus reuşeşte?  Vom vedea mai departe. 
 

 Ce este exorcismul?  Este definit astfel: „Exorcism (în credinţele mistice) – practică 
magică (rugăciuni, descântece etc.), care are drept scop alungarea duhurilor rele, a 
diavolilor etc.”  (Dicţionar explicativ al limbii române, Bucureşti, 1975, pagina 314)   
 

 Există o practică în triburi înapoiate, uneori chiar în ţări avansate, de a-l înconjura pe un 
individ prin efectuarea de ritualuri, rostind anumite cuvinte sau chiar bătându-l, pentru 
a scoate din el duhurile rele.  Este o practică inventată chiar de spiritele rele.  Neavând 
cunoştinţe medicale, oamenii ajung să se refere la spirite rele, când este vorba de o 
infecţie, de o anumită boală.  Vorbindu-le unor astfel de băştinaşi, un doctor misionar 
le-a spus: „Eu pot să vă arăt spiritele rele şi pot să le distrug.”  Şi i-a chemat să se uite 
prin microscop, ca să vadă microbii. 
 

 Termenul „exorcism”, definit mai înainte, nu se găseşte în evanghelii, dar îl întâlnim în 
textul de bază, pe care îl redau aici: „Nişte exorcişti iudei, care umblau din loc în loc, au 
încercat să cheme numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: ‚Vă jur 
pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară!’  Cei ce făceau lucrul acesta erau 
şapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă.  Duhul cel rău le-a 
răspuns: ‚Pe Isus Îl cunosc şi pe Pavel îl ştiu; dar voi, cine sunteţi?’  Şi omul, în care era 
duhul cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi şi i-a schingiuit în aşa fel, că au 
fugit goi şi răniţi din casa aceea.  Lucrul acesta a fost cunoscut de toţi iudeii, de toţi grecii 
care locuiau în Efes şi i-a apucat frica pe toţi; şi numele Domnului Isus era proslăvit” 
(Fapte 19,13-17).       
 

 Aici găsim cinci informaţii despre aceşti oameni:                                                                                                      
 
- erau iudei;                                                                                                                                                                                                    
- erau exorcişti;                                                                                                                                           
- erau fii de preot;                                                                                                                                      
- tatăl lor se numea Sceva, care era preot iudeu şi anume unul din cei mai de seamă;                                                   
- erau şapte la număr, deşi în această împrejurare se pare că au acţionat doi din ei. 
 

 Şi iată două lucruri despre ei, pe care nu le ştim:                                                                                     
 
- dacă făceau lucrarea aceasta cu consimţământul tatălui lor sau cu ştirea lui;                                                                                                                                               
- dacă făcuseră şi altădată o asemenea încercare.                                                                                                   
 

 Fiii lui Sceva au încercat să cheme numele lui Isus peste cei ce aveau duhuri rele, aici 
peste un anumit bărbat.  Formula folosită a fost:                                                                                           
 

Vă jur      pe Isus      pe care-L propovăduieşte Pavel      să ieşiţi afară! 
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 Duhul cel rău a refuzat să se supună şi a zis:                                                                                           

Pe Isus Îl cunosc       şi         pe Pavel îl ştiu         dar voi cine sunteţi? 

 Ne putem întreba, pe drept cuvânt: ce a fost rău în acţiunea fiilor lui Sceva?  Intenţia lor 
părea bună: de a-l elibera pe un demonizat de prezenţa chinuitoare a duhului rău.  Şi 
numele invocat era chiar numele prin care lucraseră ucenicii şi apostolii: numele 
Domnului Isus Hristos: „Doamne, chiar şi demonii ne sunt supuşi în numele Tău” (Luca 
10,17).  Dorinţa era corectă, numele era corect, rezultatul fatal.  De ce?  „Lăsaţi-l, nu-l 
opriţi!”, a zis Domnul Isus despre necunoscutul care scotea demoni în numele Lui.  Nici 
în acest caz, Mântuitorul, prezent în cer la dreapta Tatălui, nu i-a oprit pe fiii lui Sceva 
din acţiunea lor.  Şi-au asumat răspunderea şi au suportat consecinţele. 
 

 Dar de ce nu i-a ajutat?  De ce, atunci când aceştia au invocat numele Lui, Hristos nu a 
participat la acţiunea de alungare a duhului rău din omul acela?  „În numele Meu”, 
zisese El, „vor scoate demoni” (Marcu 16,17).  Pavel îi poruncise duhului rău din roaba 
de la Filipi: „‚În numele lui Isus Hristos, îţi poruncesc să ieşi din ea.’  Şi a ieşit chiar în 
ceasul acela” (Fapte 16,18).  Dar nu a ieşit de data aceasta, ci i-a schingiuit pe fiii de 
preot.   
 

 Deznodământul a fost tragic: demonul l-a folosit pe cel posedat pentru a-i vătăma pe cei 
doi exorcişti: „Şi omul, în care era duhul cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi 
şi i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea” (Fapte 19,16).  Tragedia 
nu a împiedicat lucrarea lui Dumnezeu în Efes, ci oamenii au fost impresionaţi în mod 
pozitiv şi s-au întors la Dumnezeu, renunţând la vrăjitorie (vezi versetele 17-20).  
Aceasta înseamnă, totuşi, că duhul cel rău a pierdut bătălia, iar Domnul Isus Hristos a 
fost proslăvit.  I-a învins pe exorcişti, dar nu L-a învins pe Hristos, Cel invocat de ei.   
 

 Lucrarea de alungare a duhurilor rele nu a fost eliminată din creştinism, dar trebuie să 
fie practicată cu înţelepciune şi cu multă consacrare, pentru că Mântuitorul a precizat: 
„Acest soi de demoni nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post” (Marcu 9,29).  Demonii 
simt cu cine au de a face şi sunt capabili să-i facă rău chiar tămăduitorului.  Ne povestea 
un pastor că se făceau astfel de încercări de către credincioşi în Brazilia, iar demonii 
vorbeau, amintindu-le cu voce tare păcate pe care aceștia le făcuseră.   
 

 „O încercare a fost făcută de ‚şapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de 
seamă.’  Găsind un om posedat de un demon, ei i s-au adresat, ‚vă jur, pe Isus, pe care-L 
propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară!’  Însă, ‚duhul cel rău le-a răspuns, ‚pe Isus Îl cunosc 
şi pe Pavel îl ştiu; dar voi, cine sunteţi?’  Şi omul, în care era duhul cel rău, a sărit asupra 
lor, i-a biruit pe amândoi şi i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa 
aceea.’  Astfel, a fost dată o dovadă indubitabilă despre caracterul sacru al numelui lui 
Hristos şi despre primejdia care-i aştepta pe cei care l-ar invoca fără credinţă în 
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divinitatea misiunii Mântuitorului.  ‚I-a apucat frica pe toţi şi numele Domnului Isus era 
proslăvit.’”  (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, paginile 287-288)   
 

 Fiii lui Sceva gândeau că pot folosi numele lui Isus ca formulă de descântec.  „Însă Acela, 
căruia I se supun toate spiritele răului şi care le dăduse slujitorilor Săi autoritate asupra 
lor, era pe cale de a aduce şi mai mare ruşine şi înfrângere asupra acelora care 
dispreţuiau şi profanau numele Lui cel sfânt.  Vrăjitoria fusese interzisă prin legea lui 
Moise, fiind pedepsită cu moartea, şi, totuşi, din când în când, fusese practicată în secret 
de iudei apostaziaţi.  În timpul vizitei lui Pavel la Efes, erau în cetate ‚nişte exorcişti iudei, 
care umblau din loc în loc’, care, văzând minunile făcute de el, ‚au încercat să cheme 
numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele.’”  (Ibid., pagina 287)  
 

 Citind pasajul acesta inspirat, ne putem da seama la ce se refereau fariseii, când Îl 
acuzau pe Hristos: „Omul acesta nu scoate demonii decât cu Beelzebul, domnul 
demonilor!”  (Mat 12,24).  Însemna că ei puneau lucrarea lui Hristos în categoria 
vrăjitoriei, care ar implica o înţelegere cu vrăjmaşul pentru un astfel de succes.  Hristos 
le-a arătat mai întâi absurditatea acuzaţiei lor: „Dacă Satana îl scoate afară pe Satana, 
este dezbinat; deci, cum poate dăinui împărăţia lui?”  (Versetul 26).  Zicând aşa, El a 
arătat că rezultatul dezbinării unei împărăţii, cetăţi sau case este pustiirea, nimicirea 
(versetul 25).  Apoi, i-a avertizat că acuzaţia lor este o hulă împotriva Duhului Sfânt, 
păcat care nu se iartă (versetele 27-32). 
 

 Fiii lui Sceva încercau un hibrid: nu să invoce numele lui Beelzebul, domnul demonilor, ci 
numele lui Isus, pentru eliberarea celui posedat, dar într-un mod înrudit cu spiritismul, 
ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu interzicea.  În felul acesta, ei profanau numele lui Isus.  
Imediat după înfrângerea lor, a fost dată la lumină vrăjitoria ascunsă practicată în Efes 
chiar de unii care mărturiseau numele Mântuitorului.  Frica i-a determinat „să dea 
cărţile pe faţă”.  Chiar au adus cărţile lor de vrăjitorie şi le-au ars în public: „Mulţi din cei 
ce crezuseră veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră.  Şi unii din cei ce făcuseră 
vrăjitorii şi-au adus cărţile şi le-au ars, înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci 
de mii de arginţi” (Fapte 19,18.19).   
 

 „Fapte care fuseseră mai înainte ascunse au fost acum aduse la lumină.  Acceptând 
creştinismul, unii din credincioşi nu renunţaseră complet la superstiţiile lor.  Într-o 
anumită măsură, ei continuau încă practica magiei.  Acum, convinşi de greşeala lor, 
‚mulţi din cei ce crezuseră veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră.’  Buna 
lucrare i-a cuprins chiar şi pe unii din vrăjitori; şi ‚unii din cei ce făcuseră vrăjitorii şi-au 
adus cărţile şi le-au ars, înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de 
arginţi.  Cu atâta putere se răspândea şi se întărea cuvântul Domnului.’”  (The Acts of 
the Apostles/Faptele apostolilor, pagina 288)   
 

 „Arzându-şi cărţile de magie, convertiţii efeseni arătau că lucrurile de care erau cândva 
încântaţi le priveau acum cu oroare.  Mai ales prin magie, ei Îl ofensaseră pe Dumnezeu 
şi îşi puseseră sufletele în primejdie; şi împotriva magiei arătau ei aşa indignare.  Astfel, 
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ei au dat dovadă de convertire adevărată.  Tratatele de vrăjitorie conţineau reguli şi 
forme de comunicare cu spirite rele.  Ele erau reguli ale închinării la Satana – indicaţii 
pentru a-i cere ajutor şi a obţine informaţii de la el.  Păstrând aceste cărţi, ucenicii s-ar fi 
expus ispitei; vânzându-le, ei ar fi adus ispita în calea altora.  Ei renunţaseră la împărăţia 
întunericului şi, pentru a distruge puterea ei, nu au şovăit să facă orice sacrificiu.  Astfel, 
adevărul a triumfat asupra prejudecăţilor oamenilor şi asupra iubirii lor de bani.”  (Ibid., 
paginile 288-289)  
 

 Exorciştii iudei s-au referit la „Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel” (Fapte 19,13).  
Lucrul acesta era adevărat: Pavel Îl propovăduia pe Isus.  Tot timpul.  Oriunde ajungea.  
Iată probe:                                                                                                                                                                         
 
- În Damasc, imediat după convertirea sa: „După ce a mâncat, a prins iarăşi putere.  Saul 
a rămas câteva zile cu ucenicii, care erau în Damasc.  Şi îndată a început să 
propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu” (Fapte 9,19.20).                                    
  
- În Ierusalim, la scurt timp după aceea: „De atunci, se ducea şi venea împreună cu ei în 
Ierusalim şi propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului” (Fapte 9,28.29).                                                                        
 
- Pretudindeni: „De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei 
cereşti.  Ci am propovăduit, întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea şi la 
neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de 
pocăinţa lor” (Fapte 26,19.20).                                                                                                                   
 
- Aceasta era deviza lui permanentă: „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva 
decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit” (1 Cor 2,2).  „Fac totul pentru evanghelie, ca să 
am şi eu parte de ea” (1 Cor 9,23).   
 

 Se pare că apostolul Pavel a aflat despre păţania Sceviştilor, pentru că, în pasajul 
dinainte şi în cel următor din Fapte capitolul 19, el apare ca fiind misionarul care lucra în 
Efes.  Interesant, chiar în cele două versete dinainte de raportul despre exorcişti, 11 şi 
12, se arată minunile făcute prin Pavel, printre care şi faptul că „ieşeau afară din ei 
duhurile rele.”  Dar nu a ieşit duhul confruntat de ei.   
 

 Pavel ar fi putut să-i ajute: să le predice evanghelia, să-i boteze şi să-i înroleze în slujba 
lui Hristos.  Se pare că toate acestea lipseau.  Ei nu aveau nicio legătură cu Hristos şi nu 
puteau beneficia de protecţia şi puterea Lui.   
  

 Să observăm acum fiecare cuvânt din formula rostită de fiii lui Sceva:      

Vă jur      pe Isus      pe care-L propovăduieşte Pavel      să ieşiţi afară! 

Cred că problema era în modul de adresare: Isus . . . pe care-L propovăduieşte Pavel!  
Acesta era un Isus de mâna a doua şi încercarea nu putea da rezultate.  Nu ştim dacă 
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feciorii lui Sceva au urmărit să câştige bani, să obţină faimă sau au acţionat din alte 
motive.  Ştim că nu s-au referit la un Isus pe care-L propovăduiau ei, în care credeau ei, 
pe care-L iubeau ei.  Isus al lui Pavel.  Nu al lor.   

 Aş dezvolta, prin parafrazare, fraza rostită de fiii lui Sceva:                                                                          
 
(01) Isus – în care crede Pavel;                                                                                                                           
(02) Isus – pe care-L iubeşte Pavel;                                                                                                                  
(03) Isus – împreună cu care a fost răstignit Pavel;                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(04) Isus – care trăieşte în inima lui Pavel;                                                                                                       
(05) Isus – cu care umblă Pavel;                                                                                                                       
(06) Isus – pe care-L slujeşte Pavel;                                                                                                                  
(07) Isus – pe care-L propovăduieşte Pavel. 
 

 Exorciştii călători au fost precişi în exprimarea lor: nu era un oarecare Isus sau oricare 
Isus; era acela pe care-L propovăduia Pavel.  Nu putea fi altul.  Dar formula nu a lucrat.  
Se pare că acestor oameni le lipsea în întregime experienţa lui Pavel, desfăşurată în cele 
şapte puncte de mai sus.  Aceea era experienţa lui Pavel, nu a lor.  Complet descoperiţi, 
ei s-au luptat cu Satana şi au fost biruiţi, bătuţi, răniţi.  Este interesant că, lângă Muntele 
Schimbării la Faţă, cei nouă ucenici neluaţi de Isus cu El s-au ales numai cu nereuşită, 
ruşine şi confuzie.  Demonul din băiat nu a sărit asupra lor.  Ucenicii aceia umblau, 
totuşi, cu Isus, în ciuda scăderilor lor.  Cel rău nu s-a legat de ei.  Nu a putut-o face.  Dar 
a fost mulţumit de înfrângerea lor. 
 

 Chiar fără nicio doză de vrăjitorie, o încercare ca a fiilor lui Sceva este fără perspectivă.  
Un Isus al altora, dar nu al meu, nu ajunge, nu ajută; a invoca numele Lui în acest fel e 
un lucru zadarnic, riscant, periculos.  Fecioarele nechibzuite cereau uleiul celor înţelepte 
(Mat 25,1-13); acestea nu le-au putut satisface cererea, pentru că experienţa cu Hristos 
nu se poate transplanta; se poate vorbi despre ea, dar atât.  Isus poate fi oriunde, însă, 
dacă lipseşte din viaţa mea, sunt pierdut, indiferent cât de frumoase ar fi experienţele 
pe care fraţii mei de credinţă le fac cu El.   
 

 Bine este exprimat textul cântării:                                                                                                                               
 
„Al meu eşti Isuse şi cât Te iubesc!                                                                                                        
Dorinţi nesupuse cu drag Îţi jertfesc!                                                                                                                
O viaţă curată mi-ai dat să trăiesc;                                                                                                       
Azi, ca niciodată, Isus, Te iubesc!”  
 
(Prima strofă a cântării numărul 91 din Imnuri creştine, ediţia 2006)  
 

 Frați și surori în Domnul Isus Hristos, încheiați o prietenie, o părtășie trainică și fericită 
cu Mântuitorul!  Aceasta este calea fericirii actuale și eterne.  Domnul să ne dea tuturor 
această prețioasă binecuvântare!  Amin! 
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* * * *                                                                                                         

Cântarea de deschidere, 70: „Cuvânt dumnezeiesc”   

Cântarea de închidere, 352: „Pe Tine, Doamne-a mea tărie!”                
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A-L PRIMI ŞI A-L PREDICA PE ISUS 

 În prima sa epistolă către Timotei, capitolul 3, versetul 16, apostolul Pavel a scris: „Şi, 
fără îndoială, mare este taina evlaviei.  Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit 
neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost 
crezut în lume, a fost înălţat în slavă.”   
 

 Numele Lui lipseşte din text: cine a fost arătat în trup şi corespunde perfect descrierii 
care urmează?  E foarte simplu, dacă citim Ioan 1,14: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a 
locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.  Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca 
slava singurului născut din Tatăl.”  Iar acel Cuvânt, care S-a făcut trup, este prezentat în 
Ioan 1,1-3 ca fiind Dumnezeu şi Creator al tuturor lucrurilor. 
 

 Astfel, Pavel se referă în mod cert la Mântuitorul nostru Isus Hristos.  Despre El citim, de 
asemenea: „Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos.  El, măcar că era bogat, 
S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi” (2 Cor 8,9).  
Este Acela care, „măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de 
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de 
rob, făcându-Se asemenea oamenilor.  La înfăţişare, a fost găsit ca un om, S-a smerit şi 
S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce” (Filip 2,6-8).   
 

 El este Persoana numărul unu în întreaga Biblie.  Această carte nu ar fi fost niciodată 
scrisă, dacă noi nu am fi avut nevoie de El.  Dar noi avem nevoie de Hristos.  Ca de pâine.  
Ca de apă.  Ca de oxigen.  Ba chiar mai mult, pentru că prin El noi avem orice: „El, care  
n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, 
împreună cu El, toate lucrurile?”  (Rom 8,32).  Întreba psalmistul Asaf: „Pe cine altul am 
eu în cer afară de Tine?  Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine” (Ps 
73,25).  Biblia Îl descrie atât de frumos, de la început până la sfârşit, iar evanghelistul 
Ioan rezumă întreaga evanghelie, ba chiar întreaga Biblie şi rostul ei în această frază: 
„Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul 
lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţa în numele Lui” (Ioan 20,31).   
 

 În legătură cu Mântuitorul Isus Hristos, două lucruri sunt necesare:                                                              
 
(01) să-L primim;                                                                                                                                          
(02) să-L propovăduim.   
 

 Am inclus oare aici totul?  Cred că da, absolut totul.  Prima propoziţie se referă la 
credinţa şi la experienţa vieţii mele; a doua se referă la activitate.   
 

 Ne ocupăm acum de prima propoziţie – să-L primim pe Hristos.  Când cineva zice: 
„Primeşte-L pe Isus, tot ce îţi trebuie este să-L primeşti pe El; dacă L-ai primit pe Isus,  
nu-ţi mai trebuie nimic altceva!”, noi privim la persoana aceea tulburaţi, chiar indignaţi: 
şi unde rămâne ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, păzirea Celor Zece Porunci, între 
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care ţinerea şi sfinţirea Sabatului, plata zecimii etc.?  A-L accepta pe Isus: este lucrul 
acesta suficient?  Pentru mulţi, aceasta este o simplă lozincă, prin care se neagă orice 
altceva.  Numele lui Isus este folosit pentru ca tot ce a zis El şi a stabilit pentru toate 
generaţiile următoare să fie respins şi nimicit.  Un cuvânt, un joc, o muzică uşoară, o 
dulcegărie – servind la ignorarea a tot ce este mai preţios în Cuvântul lui Dumnezeu.   
 

 O mulţime de denominaţiuni se alimentează cu această hrană; ele flutură, verbal sau în 
scris, această lozincă: „Primeşte-L pe Isus şi asta este totul!”  Ţigara continuă să fumege, 
alcoolul curge prin esofag, iubirea de lume este nemicşorată, . . . dar omul L-a primit pe 
Isus!  Un aşa spectacol este dezgustător!  Pătrunde şi printre noi această uşurătate 
evanghelistică?  Auzim aşa de la amvoanele noastre şi ne frământăm pe scaune?   
 

 „Există persoane care cred că au dreptate, când greşesc.  În timp ce pretind că Hristos 
este Domnul lor şi mărturisesc a face lucruri mari în numele Lui, ei sunt lucrători ai 
fărădelegii.  ‚Cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor.’  Cel 
ce proclamă Cuvântul lui Dumnezeu este pentru ei ‚ca un cântăreţ plăcut, ca un glas 
frumos şi iscusit la cântare pe coarde.  Ei îţi ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc’ 
(Ezec 33,31.32).  O simplă declaraţie de ucenicie nu are nicio valoare.  Credinţa în Hristos 
care mântuieşte sufletul nu este ceea ce mulţi prezintă a fi.  ‚Să crezi, să crezi’, zic ei, ‚şi 
nu trebuie să ţii legea.’  Dar o credinţă care nu duce la ascultare este încumetare.  Zice 
apostolul Ioan, ‚Cine zice ‚Îl cunosc’ şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi 
adevărul nu este în el’ (1 Ioan 2,4).”  (Thoughts from the Mount of Blessing/Cugetări de 
pe Muntele Fericirilor, pagina 146)  
 

 Este oare, pentru viaţa noastră de credinţă şi moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu, 
suficient să-L acceptăm pe Isus?  Sigur că da!  Fără nicio îndoială!  Dar ce înseamnă lucrul 
acesta – să-L primim pe Isus?  Noi nu-L putem despărţi pe Hristos de învăţăturile Sale.  
Dacă gândim aşa: „Da, Doamne Isuse, îmi place de Tine, Te primesc, dar nu vreau să aud 
nimic din ce i-ai învăţat Tu pe oameni, nu mă interesează absolut deloc, nu primesc 
cuvintele Tale, numai pe Tine!”, nu este acesta un teatru al absurdului?  Este o religie 
moartă, care nu foloseşte la nimic, în afară de amăgirea sufletelor şi ruinarea lor pe veci.   
 

 A-L primi pe Hristos înseamnă a accepta:                                                                                                
 
(01) Persoana Sa;                                                                                                                                              
(02) viaţa Sa;                                                                                                                                                      
(03) jertfa Sa;                                                                                                                                           
(04) caracterul Său;                                                                                                                              
(05) învăţăturile Sale;                                                                                                                            
(06) lucrările Sale.   
 

 A-L primi pe Hristos înseamnă a accepta toate aceste lucruri în minte, inimă, viaţă.  
Înseamnă a considera o regulă vitală tot ce a zis El de la Geneza până la Apocalipsa.  
Înseamnă ce a scris apostolul Ioan: „Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el 
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cum a trăit Isus” (1 Ioan 2,6).  Este oare suficient să-L primim pe Hristos?  Dacă aşa 
înţelegem primirea Lui, da; dacă înţelegem altfel, nu! 
 

 „Viaţa noastră trebuie să fie îmbinată cu viaţa lui Hristos; trebuie să absorbim 
încontinuu de la El, împărtăşindu-ne de El, pâinea vie care a coborât din cer, scoţând 
dintr-o fântână de-a pururi proaspătă, care îşi oferă în permanenţă comorile ei 
abundente.  Dacă Îl păstrăm pe Domnul mereu înaintea noastră, lăsând inimile noastre 
să se exteriorizeze prin mulţumire şi laudă pentru El, vom avea o continuă prospeţime în 
viaţa noastră religioasă.  Rugăciunile noastre vor lua forma unei conversaţii cu 
Dumnezeu, aşa cum am vorbi cu un prieten.  El ne va dezvălui tainele Sale în mod 
personal.  Adesea, vom fi cuprinşi de un simţământ dulce, fericit al prezenţei lui Isus.”  
(Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 129)   
 

 Omul după inima lui Dumnezeu arăta secretul biruinţelor sale: „Am necurmat pe 
Domnul înaintea ochilor mei; când este El la dreapta mea, nu mă clatin” (Ps 16,8).  Îl 
avea pe Domnul întotdeauna înaintea ochilor săi şi ştim bine ce s-a întâmplat când nu    
L-a avut.   
 

 În 2 Corinteni 5,16, citim: „Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul 
lumii; şi, chiar dacă L-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi, acum nu-L mai 
cunoaştem în felul acesta.”  Ce înseamnă oare a-L cunoaşte pe Hristos în felul lumii?  
Înseamnă oricare din opiniile arătate în continuare.                                                                                                                      
 
(01) Pentru unii, foarte mulţi, de altfel, Hristos nici măcar nu a existat, ci ar fi vorba de 
un simplu mit.  Ciudat!  Citeam cândva într-o carte că aceia care zic aşa ar trebui să ia 
aminte la ce zic evreii, care, cu toată opoziţia lor îndelungată faţă de Hristos, nu au mers 
niciodată până acolo încât să spună că nu a existat!  Istoria este împărţită în două: 
înainte de Hristos şi după Hristos.  Naşterea Lui este punctul de reper, de orientare.  Şi 
n-a existat?                                                                                                                                               
 
(02) Pentru alţii, El a existat cu adevărat, dar a fost doar o Persoană istorică, un om 
mare, un învăţător vestit.  Cel mai cunoscut satiric din lume prin anii 1980, Ephraim 
Kishon, din Israel, a dat un interviu pentru emisiunea de radio „Stimme der Hoffnung” 
(„Vocea speranţei”), din Darmstadt, Germania, în care a zis, printre altele: „Îl citesc 
(Noul Testament) ca să înţeleg personalitatea lui Isus.  Pentru mine, Isus nu este Fiul lui 
Dumnezeu, ci o personalitate remarcabilă, cum a fost Moise.  Sunt impresionat şi de 
înţelepciunea Sa, însă citesc ca istorie. . . .  În numele lui Isus Hristos, care a predicat 
iubire, s-a practicat, de exemplu, Inchiziţia.  Oamenii au reuşit, din idei atât de frumoase, 
să facă exact contrariul.”  (Revista lunară a emisiunii, numărul 7, iulie 1986).  Cunoscut în 
felul lumii, omeneşte, ca un Aristotel, Voltaire, Einstein, Schweizer, Kennedy.                                                                                                                                                     
 
(03) Pentru anumiţi oameni, Isus este subiect de rară conversaţie, aşa din când în când, 
ocazional.  Nu permanent în faţa ochilor, ci aproape niciodată şi atunci în mod fugar.  Ce 
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efect poate avea asupra vieţii o aşa manifestare, nu e greu de constatat.  Nu pentru o 
aşa experienţă a părăsit El cerul şi S-a întrupat, mergând până la moarte de cruce!                                                                                                                                                     
 
(04) În fine, mulţi indivizi Îl cunosc pe Hristos numai din cărţi, teologice sau nu.  Poţi 
învăţa teologie timp de mulţi ani, poţi obţine un doctorat în teologie, poţi chiar să scrii 
volume despre Isus, doar omeneşte, în felul lumii, fără a-L asimila pe El în viaţă, fără a 
experimenta o fuziune cu fiinţa Sa.  Cunoscut în felul lumii.  Cândva în anul 1980, 
călătoream cu trenul din România spre Germania de Vest, iar în compartiment, mergând 
la o întâlnire de studii în Italia, era un profesor împreună cu soţia sa.  Nu ştiu ce materie 
preda, dar avea o carte de mitologie, scrisă de dânsul.  A fost încântat când a aflat că 
merg la studii teologice.  Când a constatat însă că eu iau în serios existenţa lui Hristos şi 
învierea Sa, ca fapte istorice şi nu ca mituri, a terminat prietenia cu mine.  
 

 Apostolul Pavel tânjea după o cunoaştere vie şi înviorătoare a Domnului Isus Hristos.  „Şi 
să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea 
cu moartea Lui” (Filip 3,10).  „Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.  Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în 
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Gal 
2,20).  Aceasta înseamnă să-L primim pe Domnul Isus Hristos.  
 

 „Timp de şase mii de ani, credinţa a fost clădită pe Hristos.  Timp de şase mii de ani, 
torenţii şi furtunile furiei satanice au bătut în Stânca mântuirii noastre; dar ea stă 
nemişcată.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 413).  E foarte bine să 
ştim lucrul acesta, pentru că atunci suntem siguri că nu zidim pe nisip, ci pe o Stâncă 
durabilă, eternă.      
 

 Philip Schaff, în cartea sa intitulată Persoana lui Hristos, la pagina 8, a scris aceste fraze 
superbe: „Persoana lui Hristos este pentru mine cel mai sigur şi cel mai sacru din toate 
faptele; tot atât de sigur ca şi propria mea existenţă, ba, mai mult, pentru că Hristos 
trăieşte în mine şi El este singura parte valoroasă din existenţa mea.  Nu sunt nimic fără 
Mântuitorul meu; sunt totul cu El şi nu L-aş schimba pentru lumea întreagă.”   
 

 Dar ce înseamnă oare să-L predicăm pe Hristos?  Înseamnă să împărtăşim cu alţii 
experienţa pe care o avem cu El.  Pentru că inima care este umplută cu prezenţa lui Isus 
nu poate sta inactivă: o astfel de experienţă ori nu există deloc, iar rezultatul logic este 
tăcerea, ori este o realitate şi se va revărsa în mod irezistibil.  Apostolul Pavel a zis: „Dar 
noi Îl propovăduim pe Hristos cel răstignit” (1 Cor 1,23).  „Căci n-am avut de gând să ştiu 
între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit” (1 Cor 2,2).   
 

 Scriind despre primii ucenici ai Mântuitorului, cum Andrei l-a chemat pe Petru şi Filip pe 
Natanael, sora White a afirmat următoarele: „Chiar în familie, în vecinătate, în oraşul 
unde locuim, există pentru noi o lucrare de făcut ca misionari pentru Hristos.  Dacă 
suntem creştini, această lucrare va fi plăcerea noastră.  Abia este cineva convertit şi în el 
se naşte o dorinţă de face altora cunoscut ce prieten scump a găsit el în Isus.  Adevărul 
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mântuitor şi sfinţitor nu poate fi închis în inima sa.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina 
lumii, pagina 141) 
 

 A-L predica pe Hristos înseamnă a vorbi altora despre:                                                               
 
(01) Persoana Sa;                                                                                                                                              
(02) viaţa Sa;                                                                                                                                                      
(03) jertfa Sa;                                                                                                                                           
(04) caracterul Său;                                                                                                                              
(05) învăţăturile Sale;                                                                                                                            
(06) lucrările Sale.   
 

 Propovăduirea efectuată de către apostoli nu era propria lor iniţiativă, ci aducerea la 
îndeplinire a ordinului misionar sau a trimiterii rostite de Domnul Isus Hristos: „Duceţi-
vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.  Şi iată că Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului.  Amin” (Mat 28,19.20).   
 

 Nu-L poţi propovădui în mod corespunzător pe Isus, având un succes binecuvântat, dacă 
nu L-ai acceptat în realitate, pentru că nu poţi să le dai altora ce nu ai.  Pe de altă parte, 
nu se poate să-L fi primit cu adevărat decât dacă Îl propovăduieşti, decât dacă 
împărtăşeşti cu alţii această descoperire fericită.  Când Sinedriul încerca să-i aducă pe 
apostoli la tăcere, Petru şi Ioan au răspuns: „Judecaţi 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 şi am auzit” (Fapte 4,19.20).   
 

 Nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.  Ei văzuseră şi auziseră multe.  
Cu cât viaţa este mai mult îmbogăţită cu Hristos, cu atât tendinţa de a-L vesti este mai 
puternică.  Membrii Sinedriului au observat legătura lui Petru şi Ioan cu Hristos, din 
curajul şi înţelepciunea lor: „Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au 
mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu 
Isus” (Fapte 4,13).  Toată lumea va pricepe că am fost cu Isus, că El este cu noi, că El este 
în noi, din soliile pe care le vestim. 
 

 Pentru râvnă continuă şi influenţă binecuvântată asupra lumii, avem nevoie să stăm 
mult de vorbă cu Hristos şi să studiem viaţa Lui.  Iată ce zice în acest sens Spiritul 
Profetic: „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)  
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 „Când ne adunăm, putem fi o binecuvântare unul pentru altul.  Dacă suntem ai lui 
Hristos, gândurile noastre cele mai plăcute vor fi despre El.  Ne va plăcea să vorbim 
despre El şi, vorbind unii cu alţii despre iubirea Sa, inimile noastre vor fi înmuiate prin 
influenţe divine.  Privind la frumuseţea caracterului Său, noi vom fi ‚schimbaţi în acelaşi 
chip al Lui, din slavă în slavă’ (2 Cor 3,18).”  (Ibid.)   
 

 „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos?  Necazul sau strâmtorarea sau 
prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia?  . . .  Căci 
sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, 
nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, 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). 
 

 Am auzit de câteva ori istorisirea care urmează şi încerc să o redau din memorie.  Regina 
Angliei era in vizită în India, atunci când acea ţară imensă era un protectorat britanic.  
Un prinţ minor a fost foarte impresionat de întâlnirea lui cu suverana şi i-a oferit o piatră 
foarte preţioasă.  A trecut mult timp.  Fostul adolescent ocupa acum o poziţie 
importantă în guvernul Indiei.  A vizitat Londra, unde a fost însoţit de regină şi de suita ei 
prin sălile palatului.  Deodată, el s-a oprit în faţa unei cutii mici în care se afla frumoasa 
perlă pe care cândva i-o dăruise reginei.  Atunci, el a zis: „Maiestate, cu ani în urmă aţi 
vizitat ţara mea şi eu v-am oferit această perlă preţioasă.  Eram pe atunci un copil şi nu 
înţelegeam prea bine ce făceam.  Astăzi, când sunt un bărbat matur, doresc să vă ofer 
această perlă din nou.”   
 

 Fraţi şi surori, cândva I-aţi predat Mântuitorului viaţa dumneavoastră şi ceva timp a 
trecut de atunci.  Probabil că nu ştiaţi atunci prea bine ce însemna acea hotărâre, acea 
dăruire.  Aşa cum a zis El, „fiule, (fiică) dă-Mi inima ta” (Prov 23,26), aţi făcut pasul acela 
şi v-aţi bucurat de el, dar trecerea vremii şi evenimentele trăite au schimbat multe, iar  
experienţa dumneavoastră religioasă nu vă satisface pe deplin.  Puteţi să-I spuneţi acum 
Domnului Isus Hristos: „Doamne, doresc să-Ţi predau inima mea din nou!  Acum!  
Pentru veşnicie!”  Amin!    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 34: „Spre Cel din slăvi”  

Cântarea de închidere, 120: „Spune-mi povestea iubirii”               
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CÂND VA VENI ISUS? 

 Când va veni Isus?  Eu nu ştiu.  Ştiţi cumva dumneavoastră?  Când Mântuitorul le-a spus 
ucenicilor Săi că templul va fi complet distrus, ei L-au întrebat: „Spune-ne, când se vor 
întâmpla aceste lucruri?  Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului 
acestuia?”  (Mat 24,3).  Observaţi că ei puneau laolaltă sfârşitul veacului, adică al lumii, 
cu venirea lui Hristos.  Întrebarea era, pe scurt: „Când vei veni?” 
 

 Hristos a vorbit despre distrugerea Ierusalimului şi, implicit, în perspectivă, despre 
revenirea Sa în glorie, dar nu a dat decât semne prin care acel măreţ eveniment final 
este anunţat ca fiind aproape.  Nu a răspuns la întrebarea „când?”  În legătură cu timpul 
revenirii Sale, El nu a dat nicio informaţie, din contra, a spus-o clar: „Despre ziua aceea şi 
despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Mat 
24,36).  Putem fi siguri că, odată înălţat la cer, Fiul a încetat să nu ştie data revenirii Sale.  
Acea dată este prelucrată în sfatul Sfintei Treimi, din care El face parte. 
 

 De ce nu a precizat El timpul revenirii Sale?  Pentru că nu îl ştia.  De ce, însă, ulterior, nu 
l-a descoperit bisericii prin profeţii Săi?  De ce este ţinut secret?  Iată ce ne spune 
Spiritul Profetic: „Însă ziua şi ceasul venirii Sale Hristos nu le-a destăinuit.  El le-a 
declarat ucenicilor Săi în mod desluşit că El nu putea face cunoscute ziua sau ceasul 
arătării Sale pentru a doua oară.  Dacă El ar fost liber să descopere acest lucru, de ce ar 
fi trebuit să-i îndemne să menţină o atitudine de permanentă aşteptare?”  (The Desire 
of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 632)    
 

 Iată în continuare cinci puncte de vedere, toate eronate, despre timpul revenirii 
Domnului Isus Hristos:                                                                                                                            
 
(01) Ateii: nu va veni niciodată, pentru că nu are cine să vină, pentru că El nu există.                                        
 
(02) O anumită grupare religioasă: El nu va veni, pentru că a venit deja în spirit în 1914.   
 
(03) Mulţi: venirea Lui nu este necesară, pentru că se realizează la moartea fiecărui om.   
 
(04) Servul cel rău: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!”  (Mat 24,48).  Ce bine!   Adică va 
veni cu siguranţă, dar mai e până atunci!  Nicio problemă, nicio grijă.                                               
 
(05) Socotitorii: va veni cu siguranţă, în curând, la o dată pe care o putem stabili prin 
calcul! 
 

 Aş zice că această ultimă concepţie este cea mai periculoasă, pentru că are aparenţa 
credincioşiei, în timp ce produce, în mod repetat şi succesiv, confuzie şi-i face pe oameni 
să ridiculizeze evenimentul şi credinţa în el.  În această privinţă, sora White a scris aşa: 
„Sunt unii care pretind a cunoaşte până şi ziua şi ceasul arătării Domnului nostru.  Ei 
sunt foarte zeloşi în cartografierea viitorului.  Dar Domnul i-a avertizat să se ferească de 
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terenul pe care-l ocupă.  Timpul exact al celei de a doua veniri a Fiului omului este taina 
lui Dumnezeu.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 632-633)  
 

 Prin 1996, un vechi prieten al meu a zis: „Nici măcar o zi din cel de al şaptelea mileniu nu 
o vom petrece pe pământ!”  Totuşi, al şaptelea mileniu a început, mai recent sau mai 
demult, şi noi suntem încă aici.   
 

 Cum stau lucrurile cu al şaptelea mileniu?  Iată cum s-a ajuns la această concepţie: „Nu 
există în Biblie o perioadă profetică de 6.000 de ani.  Originea ei a fost în mitologia 
antică (persană şi etruscă, de pildă) şi în o analogie iudaică cu privire la zilele creaţiunii.  
A fost creştinată de părinţii bisericeşti şi a persistat mult după Ussher (Arhiepiscopul 
James Ussher în Anale, publicate între 1650-1658).”  (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 1, pagina 195) 
 

 Cronologia biblică se bazează pe vârstele patriarhilor când li s-a născut primul copil.  
Totuşi, această cronologie nu poate fi precisă, pentru că sunt numai ani întregi, nu şi luni 
şi pentru că diferitele manuscrise ale Vechiului Testament au redat vârste diferite.  Iată, 
de exemplu, cum apare data potopului în trei asemenea variante (din Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 1, 
pagina 180):                                                                                  
 

Ebraic masoretic  Septuaginta  Samaritean                
 
                   1.656         2.242       1.307                  
 
Dacă Septuaginta este precisă, atunci avem un plus de 586 de ani faţă de manuscrisul 
masoretic, care ar trebui adăugaţi la anul în care ne aflăm noi.  Potrivit cu comentariul 
biblic adventist, nu există absolută certitudine în cronologie.  Biblia nu ne dă un calcul 
exact, ci numai cifre estimative. 
 

 Menţionez că, din motive bine gândite, eu prefer cronologia pe care o avem în textul 
tradus din ebraică, adică în Biblia pe care o folosim, considerând anul 1.656 ca fiind anul 
potopului, chiar dacă precizie absolută, de an şi lună şi zi, nu se poate realiza.   
 

 În legătură cu prima venire a Domnului Isus, serva Domnului zice: „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.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 49).  Se consideră că au trecut patru mii de ani de la creaţiune până la naşterea 
Domnului Isus şi sora White foloseşte acest număr.  În mod exact sau „circa” 4.000?  
Dacă ar fi fost 4.030 sau 3.080, tot de 4.000 de ani s-ar fi vorbit. 
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 Vom vedea mai târziu cum se exprimă dânsa în legătură cu perioada de 6.000 de ani, 
despre care se crede că au trecut de la creaţiune până acum.  Iată însă, mai întâi, unele 
făgăduinţe biblice cu privire la evenimentul mult aşteptat:                                                                                                                              
 
- „Să nu vi se tulbure inima.  Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.  În 
casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri.  Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.  Eu Mă duc să vă 
pregătesc un loc.  Şi, după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă 
voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi” (Ioan 14,1-3).                                                                                                                                                           
 
- „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” 
(Apoc 22,12).                                                                                                                                                                                                 
 
- „Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire.  Căci 
aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce 
v-a fost făgăduit.  Încă puţină, foarte puţină vreme, şi Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi” 
(Evr 10,35-37).                                                                                                                                        
 
- „Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi 
bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: ‚Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?  Acest 
Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut 
mergând la cer’” (Fapte 1,10.11).   
 

 Apostolii au sperat că Domnul va veni înapoi în câteva săptămâni sau luni, oricum, în 
timpul vieţii lor.  Simţi acest lucru când le citeşti cărţile.  Apostolul Pavel, chiar spre 
bătrâneţe,  gândea că va fi printre cei vii când Se va arăta Domnul: „Iată, în adevăr, ce vă 
spunem, prin Cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea 
Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. . . .  Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, 
vom fi răpiţi toţi împreună cu ei (cei adormiţi înviaţi) în nori, ca să-L întâmpinăm pe 
Domnul în văzduh; şi, astfel, vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tes 4,15.17). 
 

 Aşa au crezut creştinii adevăraţi în fiecare generaţie, că El va veni în timpul vieţii lor.       
S-au înşelat?  Au fost înşelaţi?  Nu.  Credinţa lor a fost sănătoasă şi vie, Îl aşteptau cu dor 
şi acesta era un adevăr.  Nu ştiau când va veni, dar Îl aşteptau şi bine făceau.  Dumnezeu 
a ţinut şi ţine data aceea necunoscută, pentru ca oamenii să fie serioşi cu pregătirea lor, 
întrucât există o slăbiciune a firii omeneşti de a lăsa totul până în ultima clipă.  Este bine 
pentru ei să nu ştie.  În fond, timpul venirii Domnului nu ar trebuie să influenţeze cu 
nimic spiritualitatea noastră: dacă vine mai devreme sau mai târziu, legătura noastră cu 
El trebuie să fie constantă.  Nu suntem mai consacraţi dacă vine mai curând şi mai 
lumeşti dacă mai stă. 
 

 Biblia vorbeşte în unele locuri despre o zăbovire.  Să observăm două din acesta texte:                                                                                                                                                                                                                                                               
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- „Căci este o proorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va 
minţi; dacă zăboveşte, aşteaptă-o, căci va veni şi se va împlini negreşit” (Hab 2,3).  Dacă 
zăboveşte, aşteaptă-o.                                                                                                                                  
 
- „Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate (cele zece fecioare) şi au adormit” (Mat 25,5). 
 

 Această „zăbovire” este enigmatică, pentru că se produce în cadrul unei matematici 
dumnezeieşti, care este diferită de orice matematică omenească.  Aşa afirmă Petru: 
„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă 
răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Pet 
3,9).   
 

 Prin urmare, zăbovirea menţionată în unele texte înseamnă nezăbovire, înseamnă mai 
degrabă îndelungă răbdare, iubire, dorinţa lui Dumnezeu de a mântui cât mai mulţi.  
Dacă nu a venit când ne-am aşteptat noi, să nu condamnăm acest lucru, ci să-l apreciem, 
pentru că Dumnezeu lucrează încă să salveze oameni.  Dacă aceia sunt copiii dumitale 
sau tata, mama etc., nu-ţi pare bine de comportamentul divin? 
 

 Savantul Albert Einstein a constatat că timpul nu este rigid şi uniform, ci depinde de 
fenomene şi evenimente, deci el curge în mod relativ, aşa cum, aşteptând să ne plece 
trenul, ni se pare că a plecat, când, de fapt, a plecat trenul de pe linia vecină.  Ca să fim 
siguri pe ce vedem, trebuie să ne uităm la un stâlp şi nu la alt tren.  Când vom fi, prin har 
divin, în împărăţia cerurilor, vom înţelege, în sfârşit, aceste oscilaţii ale timpului.                  
 

 Iată mai departe câteva citate din Spiritul Profetic cu privire la aparenta zăbovire a 
venirii Domnului:                                                                                                                                           
 
- „Dacă planul lui Dumnezeu ar fi fost adus la îndeplinire de poporul Său, oferind lumii 
solia harului, atunci deja până acum Hristos ar fi venit spre pământ şi sfinţii ar fi fost 
primiţi în cetatea lui Dumnezeu.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 6, pagina 450)                                                                                                                                                                            
 
- „Dacă biserica lui Hristos ar fi făcut lucrarea încredinţată ei, aşa cum a stabilit Domnul, 
întreaga lume ar fi fost deja avertizată şi Domnul Isus ar fi venit spre pământul nostru în 
putere şi slavă mare.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 633-634)                                                                       
 
- „Dacă, după marea dezamăgire de la 1844, adventiştii ar fi ţinut credinţa lor cu tărie şi 
ar fi înaintat în unire pe baza directivelor providenţei, primind solia îngerului al treilea şi, 
în puterea Duhului Sfânt, vestind-o lumii, ei ar fi văzut mântuirea lui Dumnezeu, Domnul 
ar fi lucrat energic prin eforturile lor, lucrarea s-ar fi încheiat şi Hristos ar fi venit deja   
să-Şi adune poporul ca să le dea răsplata.”  (Manuscrisul 4 din 1883, citat în Selected 
Messages/Solii alese, cartea 1, pagina 68)   
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 Sora White a scris aceste cuvinte în 1883, când nimeni din noi nu exista!  Baza biblică 
pentru aceste afirmaţii?  Textele despre zăbovire, mai ales „fiindcă mirele zăbovea” 
(Mat 25,5).  Iar zăbovirea cuprinde ocazii suplimentare pentru pocăinţa păcătoşilor.  Dar 
există o încheiere, nu se poate vorbi de zăbovire eternă: „Pe când se duceau ele să 
cumpere untdelemn (fecioarele nechibzuite), a venit mirele; cele ce erau gata au intrat 
cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa” (Mat 25,10).   
 

 Nu există, aşa cum pretind multe biserici, o a doua şansă, deoarece, când fecioarele 
nechibzuite s-au întors şi au bătut la uşă, mirele nu le-a deschis, ci le-a spus că nu le 
cunoaşte (Mat 25,11.12).  A fost prea târziu.  Foarte solemnă este mărturia care 
urmează: „Nu va exista un har viitor în care să ne pregătim pentru veşnicie.  În această 
viaţă trebuie să ne îmbrăcăm cu neprihănirea lui Hristos.  Aceasta este singura noastră 
ocazie de a ne forma caractere pentru căminul pe care Hristos l-a pregătit pentru cei ce 
ascultă de poruncile Lui.”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului Hristos, pagina 
319)  
 

 Am putea oare să şi grăbim venirea Domnului nostru Isus Hristos?  Apostolul Petru a zis 
că putem: „Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să 
fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui 
Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura 
focului?”  (2 Pet 3,11.12) 
 

 Aşteptând şi grăbind.  Cred că, dacă doar aşteptăm, ne vom pierde.  Noi trebuie să şi 
grăbim venirea acelei zile, colaborând astfel cu Dumnezeu la împlinirea planului Său.  
Deci, ziua venirii Domnului poate fi devansată.  Nu ştim cum funcţionează o astfel de 
mişcare pe plan matematic, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu greşeşte.  Aşa trebuie să fie.  
Dar cum e posibil?  Eu nu pot devansa ori amâna aniversarea zilei mele de naştere, e un 
moment istoric, e inflexibil.  Nu aşa cu ziua venirii Domnului: nu o cunoaştem, dar o 
putem grăbi.   
 

 În Matei 24,14, după vestirea unor semne ale timpului din urmă, spunând „dar sfârşitul 
tot nu va fi atunci” (versetul 6), Mântuitorul a zis: „Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi 
propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va 
veni sfârşitul.”  Astfel, nu timpul contează, ci efectuarea unei lucrări.  Când lucrarea 
aceasta se va termina, sfârşitul, respectiv arătarea glorioasă a Mântuitorului, va avea 
loc.  Participând la efectuarea acestei lucrări, noi grăbim revenirea lui Hristos: „Oferind 
lumii evanghelia, noi suntem în stare să grăbim revenirea Domnului nostru.  Noi trebuie 
nu numai să aşteptăm venirea zilei lui Dumnezeu, ci şi să o grăbim.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 633) 
 

 În Apocalipsa 10,6.7, îngerul puternic, descris ca fiind Domnul Isus Hristos, „a jurat pe 
Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile 
de pe el, marea şi lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că, în zilele în care 
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îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea 
bună vestită de El robilor Săi proorocilor.”  Nu va mai fi nicio zăbavă sau niciun timp, 
adică timp profetic.  Anul 1844 a fost ultimul an profetic, pentru că perioada de 2.300 de 
ani, din toamna anului 457 înainte de Hristos până la 22 octombrie 1844, a fost cea mai 
lungă şi ultima perioadă profetică.  De la 1844 încoace, timpul este elastic.  Nu mai este 
o perioadă care să se încheie, ci o lucrare care să fie efectuată.  Atunci va veni Hristos.  
 

 Vor şti copiii lui Dumnezeu vreodată data revenirii Domnului lor sau vor fi surprinşi de 
acel eveniment?  Există texte care arată că venirea Sa va fi ca un hoţ:                                                                                      
 
- „Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ” (2 Pet 3,10).                                                                              
- „Iată, Eu vin ca un hoţ” (Apoc 16,15).                                                                                                       
- „Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit!  Ţine şi pocăieşte-te!  Dacă nu veghezi, voi 
veni ca un hoţ şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine” (Apoc 3,3).                                                                    
- „De aceea şi voi, fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi” (Mat 
24,44). 
 

 Reţinem din aceste texte că venirea Domnului se va produce ca pătrunderea unui hoţ 
într-o locuinţă.  Va fi secretă venirea Sa?  Nu secretă, ci surprinzătoare.  Pentru cine 
surprinzătoare, pentru poporul lui Dumnezeu?  Din chiar aceste texte rezultă că slujitorii 
viului Dumnezeu nu vor fi surprinşi: „Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ”.  Dar dacă 
veghezi?  Dacă eşti gata?  Va fi evenimentul acela surprinzător pentru lume şi pentru 
credincioşi, fără nicio deosebire?   
 

 Profetul Domnului a spus de multă vreme: „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără 
să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci” (Amos 3,7).  Putem fi siguri că 
Dumnezeu nu le spune oamenilor, pe nicio cale, tot ce face El.  Nici nu ne-ar folosi şi nici 
nu am putea înţelege.  Dar tot ce face pentru noi, El ne descoperă.  Să citim un text 
hotărâtor: „Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ 
noaptea.  Când vor zice: ‚Pace şi linişte!’, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste 
ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.  Dar voi, 
fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.  Voi toţi 
sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei.  Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului” (1 Tes 5,2-
5).   
 

 E clar că numai lumea nepocăită va fi surprinsă de revenirea Domnului; numai pentru cei 
neconvertiţi va veni Domnul ca un hoţ.  Bine, dar cum vor afla credincioşii ce nu  ştiu 
acum şi ce nu ştia nici Isus acum 2.000 de ani?  De nicăieri din Biblie nu reiese data 
aceea; atunci trebuie să fie anunţată.  Spiritul Profetic se exprimă aici foarte clar: „În 
curând, am auzit vocea lui Dumnezeu, asemenea multor ape, care ne-a indicat ziua şi 
ceasul venirii lui Isus.  Sfinţii vii, în număr de 144.000, au cunoscut şi înţeles vocea, în 
timp ce nelegiuiţii au gândit că e tunet şi cutremur.  Când a spus timpul, Dumnezeu a 
turnat peste noi Spiritul Sfânt, iar feţele noastre au început să lumineze şi să 
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strălucească de slava lui Dumnezeu, cum a fost cazul cu Moise, când a coborât de pe 
Muntele Sinai.”  (Early Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 15)  
 

 Oamenii pot aştepta ca viitorul să se manifeste sub alte forme.  O colegă a soţiei mele 
zicea că ea e gata pentru răpire, eveniment nemenţionat în Biblie şi care o contrazice.  
Înainte de 1 ianuarie 2.000, unii întrebau: „Eşti gata pentru Y2K?”  Însemna o zăpăcire 
generală a tuturor computerelor în momentul când începea mileniul al treilea.  Unii 
credincioşi începuseră să facă pregătiri alimentare şi de altă natură.  Momentul a trecut 
şi nu a însemnat nimic, cum fusesem foarte sigur înainte şi scrisesem în acest sens. 
 

 Trebuia să vină Domnul în anul 2.000?  A promis El acest lucru?  Anul 2.000 a trecut de 
mult şi evenimentul nu s-a produs, pentru că nu era în legătură cu acel an.  În mod 
ciudat, unii, de la care ne-am aştepta la mai mult, încă se cramponează de teoria 
6.000+1.000, deşi am intrat deja demult în mia a şaptea.  Absurditatea şi caracterul 
nebiblic al acestei teorii se poate vedea clar din Spiritul Profetic, din citatele care arată 
că Domnul putea deja să vină în secolul al 19-lea, când nu se încheiaseră, după 
cunoştinţele noastre, cei 6.000 de ani. 
 

 De asemenea, sora White a vorbit de 6.000 de ani trecuţi când nu trecuseră, dovadă că 
este vorba de o aproximaţie.  Iată un asemenea citat: „Timp de şase mii de ani, credinţa 
a fost clădită pe Hristos.  Timp de şase mii de ani, torenţii şi furtunile furiei satanice au 
bătut în Stânca mântuirii noastre; dar ea stă nemişcată.”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, pagina 413).  Era înainte de anul 1898, când cartea a fost publicată, deci 
cu 100 de ani înainte de agitaţia despre încheierea a 6.000 de ani, cunoscută de noi.   
 

 Atitudinea corectă a copiilor consacraţi ai lui Dumnezeu este aceea de aşteptare activă, 
foarte bine descrisă de apostolul Pavel în Tit 2,11-13: „Căci harul lui Dumnezeu, care 
aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea 
şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, 
aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos.”   
       

 Să ne rugăm, să aşteptăm şi să lucrăm pentru grăbirea zilei celei mari a Mântuitorului 
nostru!  Amin!   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 512: „Domnul păcii Se-arată!”    

Cântarea de închidere, 501: „Când El va veni”                

 

 



 

 

P
ag

e3
6

8
 

„SĂ MAI VINĂ O DATĂ LA NOI OMUL LUI DUMNEZEU!”                                                                                

(01) Introducere 

 Manoah şi soţia sa erau printre nefericiţii vremii lor, pentru că nu aveau niciun copil.  
Dar copilul a venit, într-un fel supranatural, pentru că a fost născut dintr-o femeie 
infertilă.  Cineva a numărat şapte cazuri de naştere neobişnuită în Biblie, care ar putea fi 
următoarele: Isaac, Iacov şi Esau, Samson, Samuel, fiul sunamitei, Ioan Botezătorul, Isus.  
În primele şase cazuri, naşterea s-a produs ca orice naştere, în modul biologic cunoscut, 
din doi părinţi, ca urmare a rugăciunii sau nu.  Ultimul, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului, 
în afara legilor biologiei, din Duhul Sfânt şi o fecioară, Maria.   
 

 Vom cerceta acum un capitol în întregime şi anume Judecători 13,1-25. 

(02) Analiză verset cu verset 

 Versetul 1: conflict cu filistenii, ca o consecinţă a necredincioşiei faţă de Dumnezeu;  
versetul 2: o familie ebraică lipsită de copii. 
 

 Versetele 3-5: Îngerul Domnului o vizitează pe o femeie israelită cu un mesaj special, 
privitor la un izbăvitor viitor ce se va naşte din ea. 
Versetele 6-7: femeia se duce şi îl informează pe soţul ei. 
 

 Versetul 8: o rugăciune neobişnuită, asupra căreia vom reveni; 
versetul 9: un răspuns neobişnuit, asupra căruia, de asemenea, vom reveni; 
versetul 10: o chemare rapidă. 
 

 Versetul 11: identificare; 
versetul 12: informare amănunţită cerută; 
versetele 13-14: instrucţiune amănunţită dată;  
versetul 15: o ofertă iubitoare; 
versetul 16: o direcţie clară. 
 

 Versetul 17: numele Dumneavoastră, vă rog? 
Versetul 18: nicio destăinuire; 
versetele 19-20: o mare minune. 
 

 Versetul 21: clarificare; 
versetul 22: o gândire bărbătească; 
versetul 23: o gândire femeiască;  
versetele 24-25: fericita împlinire.                                                                                                              

(03) Vizitatorul misterios 

 Acesta apare sub patru nume, în afară de pronume, în total de 18 ori:                                                             
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I    - „Îngerul Domnului” – de opt ori (în versetele 3, 13, 16, 16, 18, 20, 21, 21);                                                                 
- „Îngerului Domnului” – de două ori (în versetele 15 şi 17);                                                                     
- „Înger al lui Dumnezeu” – o dată (în versetul 6);                                                                                     
- „Îngerul lui Dumnezeu” – o dată (în versetul 9).                                                                                                                
 
II   - „. . . un Om al lui Dumnezeu” – o dată (în versetul 6);                                                                                                              
- „Omul lui Dumnezeu” – o dată (în versetul 8);                                                                                                                      
- „Omul” – de două ori (în versetele 10 şi 11).                                                                                                                                                                                                             
 
III   - „Minunat” – o dată (în versetul 18).                                                                                                                               
 
IV   - „Dumnezeu” – o dată (în versetul 22). 
 

 Cum poate cineva să fie, în acelaşi timp, Îngerul Domnului, Omul şi Dumnezeu?  Îl ştiu pe 
Cineva care este, concomitent, toate acestea: Om/Dumnezeu, Arhanghel.   
 

 Să ne ocupăm mai întâi de numele Îngerul Domnului:                                                                                                                                     
 
- În Exodul 3,1-14, se spune că Dumnezeu, propriu-zis Domnul Isus Hristos preexistent, i 
S-a arătat lui Moise într-un rug aprins.  Versetul 2 zice: „Îngerul Domnului i S-a arătat 
într-o flacără de foc.”  Versetele 4 şi 5 Îl identifică pe acel Înger al Domnului: „Domnul a 
văzut că el se întoarce să vadă şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului. . . .   
Dumnezeu a zis: ‚Nu te apropia de locul acesta . . .’”.                   
 
- După ieşirea copiilor lui Israel din Egipt, „Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp 
de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, 
pentru ca să meargă şi ziua şi noaptea” (Exod 13,21).                                                                                                                                                                                  
 
- La Marea Roşie, „Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, Şi-a 
schimbat locul şi a mers înapoia lor şi stâlpul de nor care mergea înaintea lor şi-a 
schimbat locul şi a stat înapoia lor” (Exod 14,19).  Cine era în nor?  Era Domnul, era 
Îngerul Domnului – de fapt, aceeaşi Persoană divină.                                                                            
 
- Dumnezeu le-a promis: „Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe 
drum şi să te ducă în locul, pe care l-am pregătit.  Fii cu ochii în patru înaintea Lui şi 
ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti Lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci 
numele Meu este în El” (Exod 23,20.21).                                                                                                                                       
 
- Scriind despre revenirea Domnului Hristos, Pavel a zis: „Căci Însuşi Domnul, cu un 
strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi 
vor învia cei morţi în Hristos” (1 Tes 4,16).                                                                                                                                                                                                                                                                              
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- „Arhanghelul Mihail, când Se împotrivea diavolului şi Se certa cu el pentru trupul lui 
Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: 
‚Domnul să te mustre!’”  (Iuda 9)                                                                                                             
 
- Din Apocalipsa 12,7-9, aflăm că Mihail S-a luptat cu balaurul.  Prin urmare, Acela care îi 
conducea pe israeliţi în nor şi stâlp de foc, care i-a condus în ţara făgăduită, Înger în care 
era numele lui Dumnezeu, capabil să ierte păcate, care l-a înviat pe Moise şi care Se 
luptase în cer cu balaurul, până când l-a alungat din cer, era Fiul lui Dumnezeu, 
Mântuitorul nostru.   
 

 Acum, ne ocupăm de noţiunea Omul, Omul lui Dumnezeu, un Om al lui Dumnezeu.  
După ce am aflat că Îngerul Domnului, la care se referă o mulţime de texte din Vechiul 
Testament, a fost Domnul Isus Hristos şi Acela a vizitat-o pe soţia lui Manoah cu fericita 
ştire, noţiunea aceasta trebuie să se refere, de asemenea, la El.  Într-adevăr, Ioan 
vorbeşte despre Cuvântul cel veşnic care era cu Dumnezeu şi care era Dumnezeu, care 
„S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.  Şi noi am privit slava Lui, o 
slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1,1.2.14; citat este versetul 14). 
 

 Odată ce S-a întrupat prin fecioara Maria şi acţiunea Duhului Sfânt, Cel venit din cer era 
Dumnezeu şi Om.  Iată texte care Îl prezintă ca Om:                                                                               
 
- „La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei şi ziceau: ‚Cum poate Omul acesta să 
ne dea trupul Lui să-l mâncăm?’”  (Ioan 6,52)                                                                                                                                                                                                             
 
- „Iudeii I-au răspuns: ‚Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru 
o hulă şi pentru că Tu, care eşti un Om, Te faci Dumnezeu’” (Ioan 10,33).  Nu era nevoie 
să Se facă Dumnezeu, pentru că era aşa din veşnicie, a fost doar nevoie să Se facă Om.  
Şi S-a făcut Om.                                                                                                                                                                                                                                                           
 
- „Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură.  ‚Iată Omul!’, le-a 
zis Pilat” (Ioan 19,5).                                                                                                                                                
 
- „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: 
Omul Isus Hristos” (1 Tim 2,5).   
 

 Manoah L-a întrebat pe Mesagerul ceresc: „Care-Ţi este numele, ca să-Ţi aducem slavă, 
când se va împlini cuvântul Tău?”  (Jud 13,17).  Răspunsul a fost: „Pentru ce Îmi ceri 
numele?  El este minunat” (versetul 18).  Unde găsim acest nume şi cui I se aplică?  În 
Isaia 9,6: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl 
vor numi: ‚Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.’”   
 

 Minunat Se numeşte Copilul divin care S-a născut din fecioara Maria, în Betleemul 
Iudeii, acum 2.000 şi ceva de ani.  Astfel, la soţia lui Manoah S-a arătat de două ori 
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Dumnezeu-Fiul, viitorul Mântuitor al omenirii.  Aceasta este o descoperire 
extraordinară.   
 

 Şi, ca să fim siguri că nu greşim, să observăm chiar concluziile soţilor Manoah: „Îngerul 
Domnului nu S-a mai arătat lui Manoah şi nevestei lui.  Atunci, Manoah a înţeles că este 
Îngerul Domnului şi i-a zis nevestei sale: ‚Vom muri, căci L-am văzut pe Dumnezeu’” (Jud 
13,21.22).  Observaţi, aşa înţelegeau oamenii credincioşi pe vremea aceea: când ziceau 
Îngerul Domnului, ei înţelegeau Dumnezeu.                                      

(04) O solie pentru zilele noastre 

 Să citim acum cu deosebită atenţie versetul 8 din Judecători 13: „Manoah a făcut 
Domnului următoarea rugăciune: ‚Doamne, Te rog, să mai vină o dată la noi Omul lui 
Dumnezeu pe care L-ai trimis şi să ne înveţe ce să facem pentru copilul care se va 
naşte!’”  O rugăciune foarte îndrăzneaţă: Îngerul Domnului i Se arătase soţiei lui, 
anunţând-o că ea va naşte un fiu, care va începe să-l elibereze pe Israel din mâna 
filistenilor, iar el a cerut: „Doamne, Te rog, să mai vină o dată la noi Omul lui Dumnezeu, 
pe care L-ai trimis!”  Şi a venit, aşa cum s-a rugat el. 
 

 Acum, că ştim cine a fost Vizitatorul ceresc, ce ar fi să ne rugăm şi noi ca Manoah: 
„Doamne, Te rugăm, să mai vină o dată la noi Omul lui Dumnezeu, pe care L-ai trimis!”?  
Aceasta este rugăciunea cu care se încheie Sfânta Scriptură: „‚Da, Eu vin curând.’  Amin!  
Vino, Doamne Isuse!”   
 

 Venirea Domnului este fericita nădejde a creştinilor adevăraţi.  El a fost aşteptat în toate 
veacurile, de când S-a înălţat la cer, şi tensiunea aceasta a aşteptării s-a menţinut până 
la noi.  Aşa au promis îngerii: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?  Acest 
Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel, cum L-aţi văzut 
mergând la cer” (Fapte 1,9-11; citat este versetul 11). 
 

 Făgăduinţa în acest sens a Mântuitorului a fost: „Să nu vi se tulbure inima.  Aveţi 
credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.  În casa Tatălui Meu, sunt multe locaşuri.  
Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.  Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.  Şi, după ce Mă voi duce 
şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să 
fiţi şi voi” (Ioan 14,1-3).   
 

 Învăţătura despre a doua venire a Domnului Isus Hristos este foarte bine documentată 
în Biblie.  După o anumită estimare, evenimentul acesta este amintit de circa 1.500 de 
ori în toată Scriptura şi o dată la fiecare 25 de versete în Noul Testament.  Această 
frecvenţă extraordinară arată importanţa acestui eveniment.  Cum să nu fie important, 
când pune capăt suferinţei şi morţii celor convertiţi?   
 

 Iată în continuare profeţii ale unor oameni ai lui Dumnezeu din Vechiul Testament, în 
legătură cu a doua venire a Domnului:                                      
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- Profeţia lui Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam: „Iată că a venit Domnul cu zecile de 
mii de sfinţi ai Săi” (Iuda 14).                                                                                                                       
 
- Profeţia lui Asaf: „Dumnezeul nostru vine şi nu tace.  Înaintea Lui merge un foc 
mistuitor şi împrejurul Lui o furtună puternică” (Ps 50,3).                                                                                                                                                                                            
 
- Profeţia lui Isaia: „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 şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!’”  (Isa 25,9)                                                                        
 
- Nădejdea lui Iov: „Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă 
pe pământ.  Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, Îl voi 
vedea, totuşi, pe Dumnezeu.  Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea şi 
nu ai altuia.  Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înlăuntrul meu” (Iov 19,25-27).    
 

 Şi acum, iată unele texte din Noul Testament:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
- „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, şi atunci va răsplăti 
fiecăruia după faptele lui” (Mat 16,27).                                                                                                                                                                                
 
- „Atunci se va arăta în cer semnul Fiul omului, toate seminţiile pământului se vor boci 
şi-L vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă” (Mat 
24,30).                
 
- „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de 
domnie al slavei Sale” (Mat 25,31).                                                                                                            
 
- „‚Da’, i-a răspuns Isus, ‚sunt.  Ba, mai mult, vă spun că, de acum încolo, Îl veţi vedea pe 
Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului’” (Mat 
26,64).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
- „Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne 
până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.  Căci Însuşi Domnul, cu 
un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi 
întâi vor învia cei morţi în Hristos.  Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi 
împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi, astfel, vom fi 
totdeauna cu Domnul” (1 Tes 4,15-17).                                                                                                                                                    
 
- „. . . aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13).                                                                                                                                   
 
- „Încă puţină, foarte puţină vreme şi Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi” (Evr 10,37).                                                                                                                                      
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- „Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului” (Iac 5,7).                                       
 
- „Iată că El vine pe nori.  Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns.  Şi toate 
seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui!  Da, amin!”  (Apoc 1,7)                                             
 
- „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” 
(Apoc 22,12). 
 

 Făgăduinţele cu privire la prima venire a Salvatorului lumii, sute la număr, s-au împlinit 
cu credincioşie şi exactitate.  Ele nu puteau greşi, pentru că au pornit din gura lui 
„Dumnezeu, care nu poate să mintă” (Tit 1,2).  „În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, 
oricâte ar fi ele, toate în El sunt ‚da’; de aceea şi ‚amin’, pe care-l spunem noi, prin El, 
este spre slava lui Dumnezeu” (2 Cor 1,20).  Cuvântul S-a făcut trup, născându-Se din 
fecioară, aşa cum a fost făgăduit prin profetul Isaia (Isa 7,14), în Betleem, cum a 
profetizat Mica (Mica 5,2), spre sfârşitul celor şaptezeci de săptămâni profetizate de 
îngerul Gabriel (vezi Daniel 9,24-27).   
 

 Împlinirea fără greş a profeţiilor cu privire la prima venire a Domnului este o garanţie 
solidă că şi acelea care se referă la cea de a doua Sa venire se vor împlini la fel.  Singurul 
loc din Scriptură unde cele două veniri ale Sale sunt discutate împreună este în Evrei 
9,27.28: „Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea 
vine judecata, tot aşa, 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 aşteaptă.”  
 

 Prima Sa venire a fost în condiţii de umilinţă şi sacrificiu de Sine (vezi Filipeni 2,6-8).  El a 
venit ca să ne dea o pildă de ascultare şi de iubire (1 Pet 2,21; Ioan 13,15; 1 Ioan 2,6; Evr 
5,8; 1 Cor 11,1; Efes 5,1.2).  A venit „în vederea păcatului” (Evr 9,28), „ca să guste 
moartea pentru toţi” (Evr 2,9), ca jertfă pentru mântuirea păcătoşilor care Îl primesc (Isa 
53,10).  A doua oară nu va mai veni ca rob, ci ca Împărat al împăraţilor şi Domn al 
domnilor (Apoc 19,16), „ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă” (Evr 9,28). 
 

 Îndrăzneala lui Manoah este inspiratoare: L-a rugat pe Dumnezeu să-L trimită din nou pe 
Omul dinainte şi El a venit.  Nu i-a respins rugăciunea.  Putea să nu vină, era vorba de o 
experienţă personală şi Dumnezeu este suveran să procedeze cum ştie El că este mai 
bine.  Nu ştiu dacă „Omul lui Dumnezeu” ar fi venit din nou şi dacă L-ar fi chemat a treia 
oară sau a zecea oară.  Situaţia noastră este total diferită.  Revenirea glorioasă a 
Mântuitorului nu e bazată pe o profeţie sau făgăduinţă condiţională; mântuirea noastră 
sau pierderea noastră la venirea Sa, da, este condiţionată de acceptarea de noi a jertfei 
Sale şi ascultarea voioasă de cuvântul Său.  Dar, ca eveniment în sine, el nu depinde de 
nimic, nu este legat de nicio condiţie.  Va veni cu absolută siguranţă, indiferent ce 
atitudine au oamenii faţă de El. 
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 Revenirea lui Hristos nu poate să fie împiedicată.  O putem devansa prin participare la 
încheierea lucrării Sale de evanghelizare a lumii.  Satana ar face totul pentru 
zădărnicirea acelui eveniment, dar este absolut neputincios.  Chiar dacă ar înconjura 
pământul cu bombe nucleare, revenirea Domnului va avea loc şi nu va eşua. 
 

 „Hristos vine pe nori şi cu mare slavă.  O mulţime de îngeri strălucitori Îl vor însoţi.  El va 
veni ca să-i învieze pe morţi şi să-i schimbe pe sfinţii vii din slavă în slavă.  Va veni ca să-i 
onoreze pe cei care L-au iubit şi au ţinut poruncile Lui şi să-i ia la Sine.  El nu i-a uitat nici 
pe ei, nici făgăduinţa Sa.  Va fi o reunire a lanţului familial.  Când privim la morţii noştri, 
ne putem gândi la dimineaţa când trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, când ‚morţii vor învia 
nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi’ (1 Cor 15,52).  Încă puţin şi Îl vom vedea pe 
Împărat în frumuseţea Sa.  Încă puţin şi El va şterge toate lacrimile din ochii noştri.  Încă 
puţin şi El ne va prezenta ‚fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale’ (Iuda 24).  
De aceea, când a expus semnele venirii Sale, El a zis, ‚când vor începe să se întâmple 
aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se 
apropie.’”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 632)  

 

 „Domnul urmează să vină în curând şi 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 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 cer!’  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)     
 

 Rugăciunea şi dorinţa noastră să fie continuă, în spiritul manoahic: „Doamne, trimite-L 
din nou pe Omul Tău!  A venit odată; ştim că mântuirea noastră depinde de acea venire.  
De aceea, Te rugăm să vină din nou, căci, altfel, nu ar exista nicio mântuire.  Salvarea 
noastră din această lume a păcatului şi suferinţei şi existenţa noastră veşnică depind de 
revenirea Omului care a fost deja o dată aici.  Trimite-L, Tată bun, şi-Ţi mulţumim!  Îl 
aşteptăm cu dor!”  Amin!  

* * * * 

Cântarea de deschidere, 6: „Sfânt şi-nfricoşat”   

Cântarea de închidere, 533: „Vezi, pe nori El vine iară!”                
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EL E LA UŞĂ! 

 În capitolele al doilea şi al treilea din Apocalipsa, Mântuitorul vorbeşte cu apostolul Ioan 
şi îi trasează sarcina de a scrie şapte scrisori, către şapte biserici din Asia Mică: Efes, 
Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea.  Ce reprezintă acele biserici?  
Cunoaştem trei aplicaţii:                                                                                                                                     
 
(01) Au existat cu adevărat acele biserici locale în Asia Mică, actuala Turcie, pe vremea 
apostolilor, deşi nu erau singurele, ci acolo erau şi bisericile din Colose, Milet, Antiohia şi 
altele; de ce a selecţionat Isus doar şapte?  Probabil pentru că acesta este un număr 
special, considerat numărul desăvârşirii, prezent şi în alte serii de descoperiri din ultima 
carte a Bibliei.  Au fost însă şi alte motive pentru care Domnul S-a oprit la acelea, unele 
fiind menţionate în punctele următoare.                                                                                                                                                 
 
(02) Istoria bisericească, de la apostoli până la sfârşitul timpului, se poate împărţi în 
şapte perioade, fiecare biserică având caracteristicile creştinismului din perioada aceea:                                                                                                                                         
 
- Efes – biserica din primul secol;                                                                                                                     
- Smirna – biserica din secolele al doilea, al treilea şi începutul secolului al patrulea, până 
în anul 313;                                                                                                                                                         
- Pergam – biserica de la 313 până la 538;                                                                                                     
- Tiatira – biserica de la 538 până la 1517;                                                                                             
- Sardes – biserica protestantismului, de la 1517 până spre mijlocul secolului al 19-lea, 
adică la începutul anilor 1830;                                                                                                                      
- Filadelfia – biserica din zilele mişcării milerite, anii 1830 şi 1840, până în toamna anului 
1844;                                                                                                                                                              
- Laodicea – biserica din zilele sfârşitului, după 1844 şi până la revenirea Domnului Isus 
Hristos.                                                                                                                                                                 
 
(03) Toate bisericile din timpul sfârşitului, în ele aflându-se trăsături din fiecare din cele 
şapte, în general, dar mai ales o stare de automulţumire caracteristică bisericii Laodicea. 
O aplicare specială pentru Laodicea este făcută însă la Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea.  
 

 Numai bisericile din Smirna şi Filadelfia nu sunt mustrate deloc: prima, pentru că a dat 
dovadă de credincioşie în timpuri teribile, a doua, pentru că a dat pe faţă o dragoste 
frăţească fierbinte şi un zel spiritual extraordinar pentru cauza Domnului, în aşteptarea, 
deşi greşită, a revenirii Sale în 1844.   
 

 Bisericile din Efes, Pergam, Tiatira şi Sardes sunt lăudate parţial şi criticate parţial, în 
funcţie de stările de lucruri din ele; proporţia dintre laudă şi critică variază de la o 
biserică la alta.     
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 O singură biserică nu primeşte absolut nicio laudă, ci numai critică, şi anume Laodicea, 
deşi acolo găsim sfaturi preţioase şi făgăduinţe mângâietoare. 
 

 Soluţia finală la oricare din bisericile celelalte, în caz de nepocăinţă, era mutarea 
sfeşnicului.  La Laodicea, fiind cea din urmă, sfeşnicul nu se mai poate muta.  Aici, soluţia 
este purificarea, cernerea, adică nu plecarea celor credincioşi, ieşirea lor din ea, ci 
spulberarea celor apostaziaţi, pleava de pe arie, aşa cum a zis Ioan Botezătorul despre 
misiunea Domnului Isus Hristos: „Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire 
aria şi Îşi va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge” 
(Mat 3,12).   
 

 „Poporul lui Dumnezeu va fi cernut, aşa cum este cernut grâul într-o sită, până când 
toată pleava este separată de boabele curate ale grâului.  Noi trebuie să privim la 
Hristos ca exemplu şi să imităm modelul smerit.”  (Testimonies for the Church/Mărturii 
pentru comunitate, volumul 1, pagina 431)    
 

 „Satana îşi va face minunile ca să înşele; el îşi va stabili puterea ca supremă.  Biserica 
poate apărea ca fiind gata să cadă, dar ea nu cade.  Ea rămâne, în timp ce păcătoşii din 
Sion vor fi împrăştiaţi – pleava separată de grâul preţios.  Aceasta este o criză teribilă, 
însă ea trebuie să aibă loc.  Nimeni în afară de cei ce au biruit prin sângele Mielului şi 
prin cuvântul mărturisirii lor nu va fi găsit împreună cu cei credincioşi şi devotaţi, fără 
pată sau mânjitură a păcatului, fără vicleşug în gura lor. . . .  Rămăşiţa care îşi curăţă 
sufletele prin ascultare de adevăr obţine tărie din procesul încercării, dând pe faţă 
frumuseţea sfinţeniei în mijlocul apostaziei care îi înconjoară.”  (Scrisoarea 55 din 1886, 
publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de 
ziua a şaptea, volumul 7, pagina 911)  
 

 Vom reda acum în întregime scrisoarea pe care Ioan, la cererea Domnului, urma să o 
scrie şi să o trimită bisericii din Laodicea, raportată în Apocalipsa 3,14-22.                                                                                              
 
„Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui 
Dumnezeu: ‚Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot.  O, dacă ai fi rece sau în 
clocot!  Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.  
Pentru că zici: ‚Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic’, şi nu ştii că eşti 
ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin 
foc, ca să te îmbogăţeşti, şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea 
goliciunii tale, şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.                                                    
 
Eu îi mustru şi-i pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc.  Fii plin de râvnă dar şi 
pocăieşte-te!  Iată, Eu stau la uşă şi bat.  Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, 
voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine.                                                                                                              
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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.  Cine are urechi, să asculte 
ce zice bisericilor Duhul.’” 
 

 Observăm în această scrisoare două contraste:                                                                                                                 
 
(01) între ce zice biserica aceasta despre sine însăşi (versetul 17, prima parte) şi ce zice 
Domnul Isus despre ea (versetele 15, 16 şi ultima parte din versetul 17);                                                    
 
(02) între ce zice biserica aceasta despre sine însăşi (versetul 17, prima parte) şi realitate 
(versetul 17, ultima parte).   
 

 „Am văzut că mărturiei Martorului Credincios nu i s-a dat ascultare nici pe jumătate.  
Mărturia solemnă de care depinde destinul bisericii a fost privită cu uşurătate, dacă nu 
chiar în întregime ignorată.  Această mărturie trebuie să producă pocăinţă adâncă; toţi 
cei ce o primesc cu adevărat vor asculta de ea şi vor fi curăţiţi.”  (Early Writings/ 
Experienţe şi viziuni, pagina 270)  
 

 „Mulţi care pretind a aştepta venirea în curând a lui Hristos se conformează lumii 
acesteia şi caută cu mai multă râvnă aplauzele celor din jurul lor decât aprobarea lui 
Dumnezeu.  Ei sunt reci şi formalişti, asemenea bisericilor cu numele de care s-au 
separat doar de puţină vreme.  Cuvintele adresate bisericii din Laodicea descriu în mod 
perfect starea lor actuală.  Ei nu sunt ‚nici reci, nici în clocot’, ci ‚căldicei’.  Şi, dacă nu 
ascultă sfatul ‚Martorului credincios şi adevărat’ şi se pocăiesc cu râvnă, obţinând ‚aur 
curăţit prin foc’, ‚haine albe’ şi ‚alifie pentru ochi’, El îi va vărsa din gura Lui.”  (Ibid., 
paginile 107-108)  
 

 Totul negativ, totul sumbru, totul descurajator.  Chiar aşa?  Cu toate că nu laudă nimic la 
Laodicea, Isus îi oferă nişte remedii, cum nu face la nicio altă biserică în aşa măsură.   
 

 Deşi caracterizarea este absolut negativă, atitudinea lui Hristos faţă de această ultimă 
biserică este absolut pozitivă:                                                                                                                                         
 
(01) Hristos are o dorinţă pentru Laodicea: „O, dacă ai fi rece sau în clocot!”  (Versetul 
15)  
 
(02) El îi oferă remedii, toate în versetul 18:                                                                                                                                       
- aur curăţit prin foc, pentru a se îmbogăţi;                                                                                              
- haine albe, ca să se îmbrace cu ele şi să nu i se vadă ruşinea goliciunii sale;                                                               
- alifie pentru ochi, ca să-şi ungă ochii şi să vadă.                                                                                     
 
(03) El asigură biserica Laodicea că mustrarea şi pedeapsa se bazează pe iubire (versetul 
19, prima parte).                                                                                                                                       
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(04) Îi dă un solemn avertisment: „Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te!”  (Versetul 19)   
 
(05) Îi dă o dublă făgăduinţă:                                                                                                                     
- „Iată, Eu stau la uşă şi bat.  Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, 
voi cina cu el şi el cu Mine” (versetul 20).                                                                                                    
- „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).   
 

 „Mântuitorul zice, ‚Iată, Eu stau la uşă şi bat; dacă aude cineva glasul Meu şi deschide 
uşa, voi intra la el, voi cine cu el şi el cu Mine’ (Apoc 3,20).  El nu este dezgustat de 
batjocură sau înlăturat prin ameninţare, ci îi caută încontinuu pe cei pierduţi, zicând, 
‚Cum să te dau?’  (Osea 11,8).  Cu toate că iubirea Sa este respinsă de inima 
încăpăţânată, El revine ca să apeleze cu şi mai multă putere, ‚Iată, Eu stau la uşă şi bat.’  
Puterea cuceritoare a iubirii Sale constrânge sufletele să intre.  Şi, lui Hristos, ei Îi spun, 
‚îndurarea Ta mă face mare’ (Ps 18,35).”  (Christ’s Object Lessons/Parabolele Domnului 
Hristos, pagina 235)    
 

 Ce se întâmplă cu cei ce nu se pocăiesc şi nu au parte de împlinirea cu ei a acestor două 
făgăduinţe?  Aceia sunt vărsaţi din gura Lui.  Numai aceia.  Isus nu are de gând să verse 
întreaga biserică din gura Sa, aşa cum se pare că ar reieşi din versetul 16, la o citire 
superficială.  Dacă ar fi aşa, restul capitolului nu ar mai exista.  El face apeluri, oferă 
remedii, îmbie cu făgăduinţe frumoase.  Cei ce se încadrează vor avea parte de 
împlinirea acestor frumoase făgăduinţe; cei ce rămân neschimbaţi vor fi vărsaţi din gura 
Lui.   
 

 „Pentru cei ce sunt nepăsători în timpul acesta, avertizarea lui Hristos este: ‚Dar, fiindcă 
eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea’ (Apoc 3,16).   Ilustraţia 
vărsării din gura Sa înseamnă că El nu-I poate prezenta lui Dumnezeu rugăciunile tale 
sau expresiile tale de iubire.  El nu poate aproba cu niciun chip modul în care prezinţi 
cuvântul Său sau lucrarea ta spirituală.  El nu poate prezenta exerciţiile tale religioase cu 
cererea de a ţi se oferi har.”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, 
volumul 6, pagina 408)   
 

 Ajungem acum la miezul soliei din această oră şi anume, să citim din nou versetul 20, 
prima făgăduinţă: „Iată, Eu stau la uşă şi bat.  Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide 
uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine.”  Hristos nu doar bate la uşă, ci şi 
vorbeşte, strigă, apelează, pentru că este vorba de glasul Său: dacă îl aude cineva . . .  
Deci, bate şi vorbeşte.  El stă la uşă, unde bate şi vorbeşte.   
 

 Frumos?  Bineînţeles.  Dar este şi ceva descurajator, condamnabil, oribil în această 
scenă: Isus e afară!  De ce e afară?  De ce nu e înăuntru?  În unele cazuri, El va intra, 
dacă I se deschide uşa, în altele, va rămâne afară; totuşi, nu va sta la uşă şi nu va bate în 
veci, ci va pleca.  Pleacă nu pentru că vrea El să plece, pleacă pentru că este pus în 
situaţia să plece.   
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 „Martorul Credincios zice, ‚Iată, Eu stau la uşă şi bat’ (Apoc 3,20).  Fiecare avertizare, 
mustrare şi apel în Cuvântul lui Dumnezeu sau prin solii Săi este o bătaie la uşa inimii.  
Este glasul lui Isus solicitând intrare.  Cu orice bătaie nebăgată în seamă, înclinaţia de a 
deschide devine mai slabă.  Impresiile Duhului Sfânt, dacă sunt desconsiderate astăzi, nu 
vor mai fi la fel de puternice mâine.  Inima devine mai puţin impresionabilă şi cade într-o 
inconştienţă periculoasă cu privire la scurtimea vieţii şi marea veşnicie dincolo de ea.  
Condamnarea noastră la judecată nu va rezulta din faptul că am fost greşiţi, ci din faptul 
că am neglijat ocazii trimise de cer pentru a învăţa ce este adevărul.”  (The Desire of 
Ages/Hristos, Lumina lumii, paginile 489-490)     
 

 Să citim un alt text şi anume Iacov 5,9: „Nu vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca 
să nu fiţi judecaţi; iată că Judecătorul este chiar la uşă.”   
 

 În primul text, Apocalipsa 3,20, Mântuitorul stă la uşă, apelează bătând la uşă şi 
strigând.  În al doilea text, Iacov 5,9, „Judecătorul este chiar la uşă.”  Mare deosebire, 
aşa este?  Una este să fie la uşa dumitale ceea ce se spune în Statele Unite „Meals on 
wheels”/„Mese pe roţi”, un serviciu de distribuire de mâncare la domiciliu pentru cei 
săraci, şi alta este să fie poliţia, cu un mandat de arestare.  Tot la uşă!  Tot bătând!  
 

 „Răscumpărătorul nostru Îşi trimite solii ca să aducă o mărturie poporului Său.  El zice: 
‚Iată, Eu stau la uşă şi bat; dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, 
voi cina cu el şi el cu Mine’ (Apoc 3,20).  Însă mulţi refuză să-L primească.  Duhul Sfânt 
aşteaptă ca să înmoaie şi să supună inimile, dar ei nu sunt dispuşi să deschidă uşa şi să-L 
lase pe Mântuitorul înăuntru, de teamă că El va cere ceva de la ei.  Şi, astfel, Isus din 
Nazaret trece mai departe.  El tânjeşte să le acorde binecuvântările bogate ale harului 
Său, dar ei refuză să le accepte.  Ce lucru teribil este să-L excluzi pe Hristos din propriul 
Său templu!  Ce pierdere pentru biserică!”  (Testimonies for the Church/Mărturii pentru 
comunitate, volumul 6, pagina 262)  
 

 Cu multă hotărâre, insistenţă şi iubire, Dumnezeu „hotărăşte din nou o zi: ‚Astăzi’, 
zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, ‚astăzi, dacă auziţi glasul Lui, 
nu vă împietriţi inimile!’”  (Evr 4,7).  Apelul acesta a fost cu măiestrie versificat şi cântat: 
 
„Acum se spune orişicui,                                                                                                                        
Chiar celui ce nu vrea să-i spui,                                                                                                                
Că Domnul vine în curând,                                                                                                                              
Din ceruri, de la Tatăl sfânt.                                                                                                                           
 
El Se coboară pe alb nor,                                                                                                                          
Ca drept, suprem Judecător.                                                                                                             
Atunci tot ochiu-L va vedea                                                                                                                     
Şi-orice defaimă va-nceta.                                                                                                                      
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Acum e timpul harului,                                                                                                                          
Când se mai iartă orişicui,                                                                                                                     
Dar timpul când s-o fi sfârşit,                                                                                                                               
Amar de cel nepocăit!                                                                                                                           
 
Dacă cei drepţi abia se ţin                                                                                                                        
În faţa Judelui divin,                                                                                                                                              
Cei păcătoşi unde-or fugi                                                                                                                        
De a mâniei Sale zi?                                                                                                                               
 
Oriunde-aş fi, orice-aş grăi,                                                                                                              
Ajută-mi voia-Ţi a-mplini,                                                                                                                       
Ca Tu, iubit Mântuitor,                                                                                                                                
Să-mi poţi fi blând Judecător!”  
 
(Cântarea numărul 537 din Imnuri creştine, ediţia 2006)                                                                                                                        
 

 Invitaţia mea finală ar fi acum: să-I deschidem Mântuitorului uşa câtă vreme ne cheamă 
la pocăinţă, până când nu bate la uşă ca Judecător.  Până nu pierdem funcţia Sa 
favorabilă de Mântuitor şi Mare Preot milos, în schimbul celei de Judecător.  Atunci nu 
se mai poate face nicio schimbare şi nici nu mai există vreun apel.  
 

 Spiritul Profetic ne îndeamnă mai departe: „Continuă să fii voios.  Nu uita că ai un 
Mângâietor, Duhul Sfânt, pe care L-a trimis Hristos.  Nu eşti niciodată singur.  Dacă vei 
asculta de glasul care îţi vorbeşte acum, dacă vei răspunde fără întârziere bătăii la uşa 
inimii tale, ‚Intră, Doamne Isuse, ca să cinez cu Tine şi Tu cu mine’, Oaspetele ceresc va 
intra.  Când acest element, care este întru totul divin, rămâne cu tine, va fi pace şi 
odihnă.”  (Scrisoarea 124 din 1897, publicată în The Adventist Home/Căminul adventist, 
pagina 350) 
 

 Pace și odihnă!  Doamne, intră în inima noastră acum și umple-ne îndată cu aceste 
binecuvântări vitale!  Amin!    

* * * * 

Cântarea de deschidere, 343: „Către cer un dor m-atrage”   

Cântarea de închidere, 538: „Din cer, din sfântul sanctuar”  
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„MULTE CUNUNI ÎMPĂRĂTEŞTI” 

 În ultima carte a Bibliei, capitolul al 19-lea, versetele 11 până la 16, avem descrierea 
venirii în slavă a Domnului nostru Isus Hristos.  Este înfăţişat ca venind călare pe un cal 
alb, însoţit de oşti călări pe cai albi.  Se spune despre El că „judecă şi Se luptă cu 
dreptate”.  Ca şi în capitolul 1, când este întâi văzut de Ioan în stare proslăvită, ochii Lui 
sunt ca para focului şi din gura Lui iese „o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, 
pe care le va cârmui cu un toiag de fier”.  De asemenea, pentru identificare 
neîndoielnică, se spune că „era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge”, adică în sângele 
Său, care a curs pentru mântuirea oamenilor.  
 

 Suveranul ceresc este prezentat prin patru nume descriptive:                                                                                                                    
 
- „Cel credincios”;                                                                                                                                                              
- „Cel adevărat”;                                                                                                                                                  
- „Cuvântul lui Dumnezeu”;                                                                                                                               
- „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”.                                                                                        
 
La acestea se adaugă „un nume scris, pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.” 
 

 Cu această ocazie,  trebuie să reţină în mod deosebit atenţia noastră o informaţie pe 
care o găsim în versetul 12: „Capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti.”  În 
Apocalipsa 6,2, victoriosul Mântuitor este prezentat, de asemenea, venind pe un cal alb 
şi „I s-a dat o cunună”.  Ca să întregim tabloul acesta al încununării, vom cita şi capitolul 
14, versetul 14, unde se spune despre Cel ce venea pe un nor alb, care „semăna cu un 
Fiu al omului”, că „pe cap avea o cunună de aur”.   
 

 Una sau mai multe?  În două împrejurări, vizionarul iubit a văzut o coroană sau cunună.  
Ultima dată, la viziunea celei de a doua veniri a lui Hristos, el a văzut, mai exact, că Isus 
„avea capul încununat cu multe cununi împărăteşti”.  Cum este posibil să fie una şi, 
totuşi, să fie mai multe?  Ca şi la unitatea Sfintei Treimi.  Iată ce frumos şi simplu ne 
explică Spiritul Profetic: „Şi Isus era cu ei; coroana Sa arăta strălucitoare şi glorioasă.  Era 
o coroană în altă coroană, şapte la număr.”  (Early Writings/Experienţe şi viziuni, 
paginile 53-54) 
 

 Aşadar, coroana lui Hristos este multiplă, adică este coroană în coroană, în număr de 
şapte, numărul desăvârşirii.  În Apocalipsa 5,6, Duhul Sfânt este prezentat ca fiind „cele 
şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul”, iarăşi simbolul desăvârşirii.  
Astfel, Hristos nu este inferior Duhului Sfânt, celălalt Mângâietor (Ioan 14,16.17).  
Fiecare din Ei este desăvârşit într-un anumit fel.  Cât priveşte Persoana Tatălui, şi la El 
este totul desăvârşit: „Înţelegi tu plutirea norilor, minunile Aceluia a cărui ştiinţă este 
desăvârşită?”  (Iov 11,7).  „Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite” (2 Sam 22,31).  „Voi fiţi 
dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit” (Mat 5,48).   
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 Hristos apare pe nori ca Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor.  Această calitate şi 
descriere are o dublă semnificaţie:                                                                                                      
 
(01) El este Conducătorul suprem al tuturor mântuiţilor, care au fost făcuţi „împăraţi şi 
preoţi pentru Dumnezeu” (Apoc 1,6; 5,10).  Ei vor împărăţi împreună cu Hristos, şezând 
pe scaunul Lui de domnie (Apoc 3,21) şi anume „în vecii vecilor” (Apoc 22,5).  Dar El este 
Împăratul tuturor acestor împăraţi mai mici, oamenii răscumpăraţi prin sângele Său.                                                                                                                                                                             
 
(02) Hristos va birui pe veci toate forţele răului, demoni şi oameni: „Împăraţii 
pământului se răscoală  şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi 
împotriva Unsului Său, zicând: ‚Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile Lor’” (Ps 
2,2.3).  „Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă 
război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui” (Apoc 19,19).  „Ei se vor război cu 
Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor” 
(Apoc 17,14).  El este Împăratul tuturor acestor împăraţi răzvrătiţi şi Domnul tuturor 
acestor domni rebeli în sensul că îi biruieşte şi îi nimiceşte.   
 

 În Coloseni 2,15, apostolul Pavel afirmă următoarele despre Domnul Isus Hristos: „A 
dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit 
biruitor asupra lor prin cruce.”  Sacrificiul Său suprem pe Golgota a fost nu un simbol sau 
moment al capitulării, ci al unei biruinţe hotărâtoare împotriva forţelor răului.  
Răstignirea a fost urmată de înviere, când Hristos a obţinut biruinţa deplină asupra 
morţii şi a mormântului.  De aceea a zis Petru: „. . . prin învierea lui Isus Hristos, care stă 
la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi 
puterile” (1 Pet 3,21.22).  Copiii lui Dumnezeu trebuie să se înarmeze şi să lupte 
împotriva aceloraşi forţe: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci 
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în locurile cereşti” (Efes 6,12).       
 

 Marea problemă a poporului iudeu, conducători şi conduşi, era că făceau confuzie între 
prima şi cea de a doua venire a lui Mesia.  La fel de încurcaţi erau şi ucenicii.  Bazaţi pe 
această confuzie, visul naţional era că Mesia va fi un ilustru conducător de oşti, făcând 
din naţiunea lor o superputere mondială.  Mesia a venit însă cu un chip de rob (vezi 
Filipeni 2,6-8), a venit nu ca să fie încoronat, nu ca să le promoveze gloria naţională, ci ca 
să sufere, ca Om al durerii, ca jertfă pentru mântuirea păcătoşilor.  Înainte de coroană 
venea crucea.  Această traiectorie ei pur şi simplu nu o înţelegeau şi nu o acceptau. 
 

 Necorespunzând ambiţiilor lor îndelung cultivate, iudeii L-au osândit la moarte în 
Sinedriul lor şi L-au dat pe mâna lui Pilat, insistând ca acesta să-L răstignească, până 
când Pilat, cu toate ezitările şi argumentările lui, a făcut-o.  Spiritul Profetic ne spune 
însă că, până şi atunci, pe crucea ucigătoare, Hristos rămânea Împărat.  Nu degeaba I-a 
pus Pilat deasupra capului titlul: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor” (Ioan 19,19).  Iată 
şi citatul: „În durere şi luptă sufletească, El S-a rugat pentru ucenicii Săi.  Ei aveau să fie 
încercaţi în mod cumplit.  Nădejdile lor îndelung cultivate, bazate pe o iluzie populară, 
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aveau să fie dezamăgite în cel mai dureros şi umilitor mod.  În locul înălţării Sale pe 
tronul lui David, ei aveau să fie martorii răstignirii Sale.  Aceasta avea să fie, realmente, 
adevărata Sa încoronare.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 379)  
 

 Încoronare?  Pe cruce?  Nu sunt două elemente, crucea şi cununa?  Într-un fel, aici se 
contopeau.  Cel pironit pe cruce era Împăratul ceresc, era Dumnezeu descoperit în trup, 
era Cuvântul cel devenit Om.  Încoronarea Sa nu a început după înălţarea Sa la cer, ci 
acum, în chinuri, în toiul batjocurilor şi dispreţului, în aparenta înfrângere şi prăbuşire.  
Acolo a zdrobit El capul şarpelui şi a asigurat triumful etern al planului de mântuire, 
deschizând pentru urmaşii Săi porţile paradisului. 
 

 Până şi oamenii cei mai răi pot fi salvaţi prin mila lui Dumnezeu, prin puterea lui Hristos, 
şi încununaţi pentru împărăţia Sa.  Iată ce a zis cândva evanghelistul american Dwight L. 
Moody: „Pot să-mi imaginez că, atunci când Hristos a zis către mica grupă care-L 
înconjura: ‚Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia’, Petru a zis: ‚Doamne, 
chiar vrei să spui că noi trebuie să ne ducem înapoi în Ierusalim şi să propovăduim 
evanghelia la aceia care Te-au ucis?’  ‚Da’, a zis Hristos, ‚duceţi-vă, urmăriţi-l pe omul 
care a scuipat pe faţa Mea, spuneţi-i că el poate avea un loc în împărăţia Mea.  Da, 
Petre, du-te şi găseşte-l pe omul acela care a făcut cununa înfiorătoare de spini şi a   
pus-o pe fruntea Mea şi spune-i că Eu am pentru el o cunună pregătită când va veni în 
împărăţia Mea şi că nu vor fi spini în ea.  Urmăreşte-l pe omul acela care a luat o trestie 
şi a adus-o deasupra spinilor sângeroşi, împingându-i în fruntea mea, şi spune-i că Eu voi 
pune un sceptru în mâna lui.’”  (Lecţiunea Şcolii de Sabat pentru adulţi, ediţia pentru 
instructori, trimestrul 4, anul 2001, pagina 149, în original)     
  

 „Hristos nu Şi-a dat viaţa până când nu a încheiat lucrarea pentru efectuarea căreia 
venise şi, odată cu respiraţia Sa finală, El a exclamat, ‚S-a isprăvit!’  (Ioan 19,30).  Bătălia 
fusese câştigată.  Mâna Sa cea dreaptă şi braţul Său cel sfânt Îi aduseseră biruinţa.  În 
poziţia de Cuceritor, El a arborat stindardul Său pe înălţimile veşnice.  Nu era bucurie 
printre îngeri?  Tot cerul triumfa odată cu victoria Mântuitorului.  Satana era biruit şi ştia 
că împărăţia lui era pierdută.  Pentru îngeri şi pentru lumile necăzute, strigătul ‚s-a 
sfârşit’ avea un înţeles adânc.  Pentru ei şi pentru noi fusese adusă la îndeplinire marea 
lucrare de răscumpărare.  Ei se împărtăşesc, odată cu noi, de roadele biruinţei lui 
Hristos.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 758)  
 

 Astfel, crucificarea lui Hristos era deja o încoronare potenţială.  Urma cea festivă şi 
exuberantă de la tronul Tatălui, la care se face aluzie în psalmul 24.  Acest pasaj descrie 
scena măreaţă a primirii Mântuitorului înapoi în ceruri, după câştigarea tuturor bătăliilor 
pe pământ: „‚Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul 
slavei!’  ‚Cine este acest Împărat al slavei?’  ‚Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel 
viteaz în lupte.  Porţi, ridicaţi-vă capetele, ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul 
slavei!’  ‚Cine este acest Împărat al slavei?’  ‚Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei!’”  
(Ps 24,7-10)  
 



 

 

P
ag

e3
8

4
 

 Dar nici aceea nu era ultima încoronare, căci va urma cea de la întâlnirea tuturor 
mântuiţilor în împărăţia lui Dumnezeu, la cina aceea epocală: „Vă spun că, de acum 
încolo, nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în 
împărăţia Tatălui Meu” (Mat 26,29).  Sau: „Am dorit mult să mănânc Paştele acestea cu 
voi înainte de patima Mea, căci vă spun că, de acum încolo, nu le voi mai mânca, până la 
împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 22,15.16).  Atunci şi acolo, cu 
participarea tuturor mântuiţilor şi într-un cadru sărbătoresc universal, va fi celebrată 
izbăvirea totală din Egiptul păcatului, pentru care Paştele a fost instituit ca simbol. 
 

 Satana se temea că pierde lupta, de aceea se străduia cu disperare să-L zdrobească pe 
Mântuitorul şi chiar să facă imposibilă învierea Sa din morţi.  Ştia ce-l aşteaptă.  Ca 
batjocură la încoronarea Sa adevărată şi demnă, el i-a inspirat pe ostaşii romani să-I 
împletească o cunună de spini, să-L îmbrace cu o haină de purpură şi să-I pună în mână 
o trestie (vezi Ioan 19,2.3 şi Marcu 15,16-20) – toate ca simboluri obraznice şi satanice, 
batjocorindu-L pe Domnul domnilor şi pe Împăratul împăraţilor.  Dar cununa aceea s-a 
dus, a putrezit de mult.  Împăratul batjocorit de ei Se va arăta în glorie, cu multe cununi 
împărăteşti pe cap, strălucitor aşa încât inamicii Lui, cei vii şi înviaţi pentru ocazia aceia, 
vor fugi să se ascundă şi vor pieri de slava arătării Lui (vezi Apocalipsa 6,15-17 şi 2 
Tesaloniceni 1,6-10).     
 

 Vrăjmaşul milenar s-a delectat cu scena înscăunării batjocoritoare practicate de ostaşi la 
curtea lui Pilat.  După secole, el a încercat o altă manevră ticăloasă împotriva 
Împăratului împăraţilor şi Domnului domnilor, aceea a contrafacerii.  Din ruinele 
imperiului roman s-a format omul fărădelegii, despre care Pavel scria: „. . . protivnicul, 
care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte ‚Dumnezeu’ sau de ce este vrednic de 
închinare.  Aşa că se va aşeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” (2 
Tes 2,4).   
 

 S-a ridicat, treptat, în locul cezarilor, papalitatea, instalându-se în templul lui Dumnezeu, 
care este biserica (vezi 1 Corinteni 3,16.17).  Cornul cel mic (Dan 7,7-26), fiara care se 
ridică din mare (Apoc 13,1-8.18), omul fărădelegii (2 Tes 2,3.4), anticristul (1 Ioan 2,22; 2 
Ioan 7): toate aceste expresii se referă la sistemul pseudocreştin din Roma, al cărei cap 
se consideră „Vicarius Filii Dei”, adică „Locţiitorul Fiului lui Dumnezeu”.  „Se va aşeza în 
templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu”.  Iată o autoîncoronare.  Citim în 
cronicile Vechiului Testament că unii indivizi i-au ucis pe împăraţi şi s-au instalat în locul 
lor.  Într-un fel, în ochii oamenilor, Hristos a fost înlăturat de pe tronul creştinismului şi 
omul fărădelegii s-a încoronat în locul Lui („s-a înălțat până la căpetenia oștirii”, Dan 
8,11).  Marea uzurpare, marea apostazie. 
 

 Pentru ca această farsă să fie cât mai reuşită, omul care zice că se află în locul lui Hristos 
poartă coroane, numite: tiară triplă, coroană triplă sau triregnum.  Pentru acest număr, 
se dau diferite explicaţii, printre care aceea că prima coroană este ca episcop de Roma, 
a doua ca succesor al lui Petru şi a treia ca domn al bisericii universale.  Prin această 
încoronare multiplă este simbolizată pretenţia sa de a avea dominaţie atât asupra 
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bisericii, cât şi asupra lumii.  Ciudată pretenţie, dacă se vrea locţiitor al umilului Galilean, 
care a zis: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta!”  (Ioan 18,36) 
 

 Mântuitorul a fost onorat de mulţimi când a intrat în Ierusalim ca un Împărat umil: 
„Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă strigau: ‚Osana, Fiul 
lui David!  Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului!  Osana în cerurile 
preaînalte!’”  (Mat 21,9).  Evanghelistul explică: „Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat 
ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice: ‚Spuneţi fiicei Sionului: 
‚Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul 
unei măgăriţe’” (versetele 4 şi 5).  În versiunea lui Luca, gloata striga: „Binecuvântat este 
Împăratul care vine în numele Domnului!  Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!”  
(Luca 19,38)   
 

 La puţine zile după intrarea Domnului Isus în Ierusalim, Maria Magdalena „s-a apropiat 
de El . . . cu un vas de alabastru cu mir foarte scump şi, pe când sta El la masă, ea a 
turnat mirul pe capul Lui” (Mat 26,7).  Mântuitorul a apărat-o, arătând că ea a făcut 
lucrul acesta ca pregătire pentru îngroparea Lui (versetul 12).  În legătură cu această 
scenă, sora White a scris: „Ea Îl auzise pe Isus vorbind despre moartea Sa care se apropia 
şi, în adânca ei iubire şi durere, dorise să-L onoreze.  Cu un mare sacrificiu personal, ea 
cumpărase un vas de alabastru cu ‚mir de nard curat, de mare preţ’, cu care să ungă 
trupul Lui.  Dar acum mulţi declarau că El era pe cale să fie încoronat ca Împărat.  Jalea 
ei s-a schimbat în bucurie şi era dornică să fie prima care să-L cinstească pe Domnul ei.  
Spărgând vasul ei cu mir, ea a turnat conţinutul lui pe capul şi pe picioarele lui Isus; apoi, 
când a îngenunchiat plângând, udându-le cu lacrimile ei, ea a şters picioarele Lui cu 
părul ei lung, bogat.”  (The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 559)  
 

 Hristos a organizat intrarea Sa în Ierusalim, în condiţii umile, ca împlinire a profeţiei din 
Zaharia 9,9, şi a acceptat ungerea efectuată de Maria Magdalena.  „Eu sunt Împărat” 
(Ioan 18,37), a declarat El în faţa lui Pilat şi ca răspuns la întrebarea acestuia: „Eşti Tu 
Împăratul iudeilor?”  Şi era.  Nu numai al iudeilor, ci al lumii întregi, al întregului univers.  
Dar a evitat încoronarea ca Împărat şi instalarea fizică, vizibilă pe tronul lui David: 
„Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus (înmulţirea pâinilor), 
ziceau: ‚Cu adevărat, acesta este Proorocul cel aşteptat în lume.’  Isus, fiindcă ştia că au 
de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă Împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El 
singur” (Ioan 6,14.15).  Pentru că ucenicii aveau aceeaşi intenţie, Mântuitorul i-a silit să 
se suie într-o corabie şi să traverseze Marea Galileii (vezi Matei 14,22).     
 

 Hristos nu a urmat practica regilor uzurpatori din Israel sau a omului fărădelegii, de a Se 
încorona singur.  Dar cine L-a încoronat?  Biblia răspunde clar la această întrebare: „Dar 
pe Acela, care a fost făcut ‚pentru puţină vreme mai pe jos decât îngerii’, adică pe Isus, Îl 
vedem ‚încununat cu slavă şi cu cinste’, din pricina morţii pe care a suferit-o, pentru ca, 
prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi” (Evr 2,9).  „M-am uitat şi iată 
că s-a arătat un cal alb.  Cel ce sta pe el avea un arc; I s-a dat o cunună şi a pornit biruitor 
şi ca să biruiască” (Apoc 6,2).   
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 Cine I-a dat cununa, cine L-a încununat cu slavă şi cu cinste?  Reiese din Filipeni 2,9-11: 
„De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat numele care este mai pe sus 
de orice nume, pentru ca, în numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din 
ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui 
Dumnezeu-Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”  Această încoronare/glorificare a Fiului 
lui Dumnezeu e descrisă pe larg în capitolul 1 din Epistola către Evrei: „Şi, când duce 
iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: ‚Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!’”  
(Versetul 6).  „. . . pe când Fiului I-a zis: ‚Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în 
veci de veci, toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate; Tu ai iubit neprihănirea şi ai 
urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de 
bucurie mai pe sus decât pe tovarăşii Tăi’” (versetele 8 şi 9).   
  

 Am înţeles că însăşi crucificarea lui Hristos era un fel de încoronare prin biruinţa Sa 
asupra răului.  A urmat încoronarea revenirii Sale în cer.  O a treia va fi când mântuiţii 
vor celebra bucuria răscumpărării la tronul lui Dumnezeu, împreună cu Domnul lor.  Iată 
însă şi o a patra şi ultimă încoronare, având loc la sfârşitul mileniului, în cetatea sfântă 
stabilită pe pământ: „Acum, Hristos apare din nou în văzul vrăjmaşilor Săi.  Sus de tot 
deasupra cetăţii, pe o platformă de aur strălucitor, este un tron, înalt şi înălţat.  Pe acest 
tron şade Fiul lui Dumnezeu şi în jurul Lui sunt supuşii împărăţiei Sale.  Puterea şi 
măreţia lui Hristos nu le poate descrie nicio limbă, nu le poate zugrăvi nicio pană.  Slava 
Eternului Tată Îl cuprinde pe Fiul Său.  Splendoarea prezenţei Sale umple Cetatea lui 
Dumnezeu şi se revarsă dincolo de porţi, inundând întregul pământ cu strălucirea ei.”  
(The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 665)  
 

 „În prezenţa locuitorilor pământului şi ai cerului adunaţi, are loc încoronarea finală a 
Fiului lui Dumnezeu.  Şi acum, învestit cu măreţie şi putere supremă, Împăratul 
împăraţilor pronunţă sentinţa asupra rebelilor opuşi guvernământului Său şi execută 
dreptatea asupra celor ce au călcat legea Sa şi l-au asuprit pe poporul Său.  Zice profetul: 
‚Am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el.  Pământul şi cerul au 
fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele’ (Apoc 20,11).”  (Ibid., pagina 666) 
  

 „Ca şi într-o răpire, cei nelegiuiţi au privit la încoronarea Fiului lui Dumnezeu.  Ei văd în 
mâinile Sale tablele legii divine, statutele pe care ei le-au dispreţuit şi le-au călcat.  Ei 
sunt martori ai izbucnirii de uimire, extaz şi adorare din partea celor mântuiţi; şi, când 
unda melodiei trece peste mulţimile din afara cetăţii, toţi exclamă într-un glas: ‚Mari şi 
minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice!  Drepte şi adevărate 
sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!’  (Apoc 15,3); şi, prosternându-se, ei se închină 
Prinţului vieţii.”  (Ibid., paginile 668-669)  
 

 Oamenii care L-au chinuit pe Mântuitorul I-au pus pe cap o cunună de spini, ca să-L 
batjocorească şi să-I producă suferinţă.  Urmaşii Săi adevăraţi doresc să-L vadă 
încununat ca Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor.  Atât?  Pot şi ei să participe la 
încoronarea Salvatorului lor?  Ce a făcut Maria Magdalena, ungându-I capul, şi ucenicii la 
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intrarea în Ierusalim, declarând că El este „Împăratul care vine în numele Domnului”, 
putem face şi noi.  Îl putem înălţa în faţa tuturor oamenilor cu care avem de a face, 
declarându-L Împăratul şi Domnul nostru în veci.  Aşa s-a exprimat poetul în celebrul 
text de cântare:  
 
„Vrem să-L încoronăm                                                                                                                                        
Pe Mielul Salvator,                                                                                                                           
Coroane multe s-adunăm                                                                                                                                                                                                               
Cu glas triumfător!                                                                                                                                    
O, suflete al meu,                                                                                                                                  
’Naintea Lui să vii,                                                                                                                                
Salută-L azi ca Rege-al tău                                                                                                                         
Şi Domn pe veşnicii!                                                                                                                                
 
Vrem să-L încoronăm                                                                                                                               
Pe Cel ce ne-a salvat,                                                                                                                                       
Pe Cel ce, prin iubirea Sa,                                                                                                                                     
În palme ne-a săpat.                                                                                                                                  
Nici îngerii de sus                                                                                                                                             
Nu pot privi la El,                                                                                                                                           
Căci marea slavă-a lui Isus                                                                                                                          
E jertfa Lui de Miel!                                                                                                                                                 
 
Vrem să-L încoronăm                                                                                                                                           
Ca Rege peste zări,                                                                                                                                   
Pe tot pământul să schimbăm                                                                                                              
Războaiele-n cântări!                                                                                                                                
Nu are-n veac sfârşit                                                                                                                                   
Împărăţia Sa,                                                                                                                                           
Sub paşii Lui vor răsări                                                                                                                           
Flori vii de osana!”  Amin și amin în vecilor!!!                                                                                                                          
 
(Cântarea numărul 62 din Imnuri creştine, ediţia 2006)   

* * * * 

Cântarea de deschidere, 21: „Un imn de slavă”  

Cântarea de închidere, 62: „Vrem să-L încoronăm!”  


